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Visas tiesības patur autors. Saskaņā ar likumu par autortiesībām, šo rokasgrāmatu ir aizliegts pavairot - 
gan kopumā, gan pa daļām, bez iepriekšējas rakstiskas saņemšanas no Garmin. Garmin patur tiesības 
mainīt vai uzlabot savus produktus, kā arī veikt izmaiņas šīs rokasgrāmatas saturā bez pienākuma  
informēt par šādu izmaiņu vai labojumu  veikšanu jebkuru personu vai organizāciju. Apmeklējiet: 
www.garmin.com, lai saņemtu aktuālos atjauninājumus un papildus informāciju  par šo produktu. 
Garmin®, Garmin logo, City Navigator® un GPSMAP® ir Garmin Ltd.vai tā filiāļu preču zīmes, kas 
reģistrētas ASV vai citās valstīs. ANT+™, BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, 
HomePort™ un tempe™ ir Garmin Ltd vai tā filiāļu preču zīmes . Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez 
iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.
Bluetooth® nosaukums un logo ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, kuru izmantošanu Garmin vajadzībām 
regulē licence. Mac® ir reģistrēta Apple Computer, Inc. preču zīme. Windows® ir reģistrēta Microsoft 
Corporation preču zīmeASV un citās valstīs.  microSD™ un microSDHC logo ir SD-3C, LLC preču zīmes. 
Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 

Šis produkts ir  ANT+™ apstiprināts. Apmeklējiet: www.thisisant.com/directory, lai iepazītos ar 
savietojamu produktu un aplikāciju sarakstu.  
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Ievads
 BRĪDINĀJUMS 

Skat. Svarīgu drošības un produkta 
informāciju,  kas pieejama produkta 
iepakojumā, nodrošinot brīdinājumus 
un  citu svarīgu informāciju.  

Ierīces apskats

À

Iekšējā GPS/GLONASS antena
Á

Pogas
Â

Jaudas poga

Ã

Mini-USB ports (zem aizsargvāciņa)
Ä

MCX savienojums GPS antenai (zem 
aizsargvāciņa)

Å

microSD™ kartes slots (zem baterijām)
Æ

Bateriju nodalījums
Ç

Stiprinājums 
È

Baterijas vāciņa D-gredzena stiprinājums

Baterija
 BRĪDINĀJUMS

Ierīce izmantošanas temperatūra var 
pārsniegt dažu bateriju pieļaujamo 
lietošanas temperatūru. Sārmu baterijas 
var  saplīst pie augstām temperatūrām.  
Lai izņemtu baterijas, neizmantojiet 
asus priekšmetus. 

 UZMANĪBU! 
Sazinieties ar vietējo atkritumu 
apsaimniekotāju, lai uzzinātu, kā 
pareizi atbrīvoties no baterijām.   

IEVĒROJIET!
Pazeminoties temperatūrai, sārmu 
baterijas zaudē lielu daudzumu  
kapacitātes.Izmantojiet litija 
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baterijas, darbojoties ar ierīci pie 
zemākām temperatūrām.  

 NiMH bateriju akumulatora 
ievietošana
Ierīce darbojas ar papildus  NiMH 
bateriju akumulatoru vai divām  AA tipa 
baterijām (3.lpp.).
1 Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņ-

rādītāja virzienam, pavelciet un noņemiet  vāku.  
2 Atrodiet bateriju akumulatoru

À

, kas 
komplektēts ar produktu. 

3 Ievietojiet bateriju akumulatoru, ievērojot
polaritāti.

4 Viegli iespiediet  bateriju akumulatoru 
savā vietā.

5 Uzlieciet bateriju nodalījuma vāku, tad 
pagrieziet D-gredzenu pulksteņrādītāja
virzienā.

Bateriju akumulatora lādēšana
Ievērojiet!

Lai pasargātu ierīci no korozijas, pirms 
ierīces lādēšanas vai pievienošanas 
datoram, rūpīgi nosusiniet mini-USB portu, 
aizsargvāciņu un apkārt esošo laukumu.  
Nemēģiniet izmantot ierīci, lai lādētu 
bateriju, kas  nav  Garmin® nodrošināta. 
Ja lādēsiet bateriju, kas nav Garmin 
apstiprināta, Jūs varat sabojāt ierīci , kā 
arī  zaudēsiet produkta garantiju.

Pirms pievienojat taisno USB kabeļa 
savienojumu ierīcei, iespējams, Jums 
sākumā jānoņem  papildus stiprinājuma 
aksesuāri.  
Ievērojiet!!: Baterija netiks lādēta, ja 
temperatūra būs ārpus noteiktajām 
robežām: 32° līdz 122°F (0° līdz 50°C).
Lādējiet bateriju, izmantojot  standarta 
sienas kontaktligzdu vai datora USB portu. 

1 Noņemiet aizsargvāciņu 
À

 no
mini-USB porta 

Á

.
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2 Pievienojiet mazāko USB kabeļa 
galu  mini-USB portam.

3 Ievietojiet  USB kabeļa galu 
AC adapterī vai datora  USB portā.

4 Ievietojiet AC adapteri standarta sienas
kontaktligzdā.

Pievienojot ierīci barošanas 
avotam, ierīce ieslēdzas.  

5 Uzlādējiet bateriju pilnībā.

Bateriju ievietošana
Rokas ierīce darbojas ar  divām AA baterijām 
(netiek komplektētas).Labākam rezultātam  
izmantojiet NiMH vai  litija  baterijas. 

1 Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam un noņemiet vāku. 

2 Ievietojiet divas AA baterijas, ievērojot 
polaritāti.

3 Uzlieciet bateriju nodalījuma vāku un pagrieziet
 D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā. 

4  Turiet .
5 Izvēlieties Setup > System > AA Battery

Type.
6 Izvēlieties Alkaline, Lithium, Traditional

NiMH vai Precharged NiMH.

Ierīces ieslēgšana
Turiet .

Satelīta signāla uztveršana 
Satelīta uztveršana var aizņemt 30 līdz 
60 sekundes.
1 Izejiet ārpus telpām. 
2 Ja nepieciešams, ieslēdziet ierīci. 
3 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelīta 

signālu.
Ievads 3



Kamēr ierīce meklē Jūsu lokāciju, 
mirgo jautājuma zīme. 

4Izvēlieties     , lai atvēru statusa lapu.  
 rāda GPS/GLONASS signāla 

spēku.
Ja josla ir zaļa, ierīce ir uztvērusi satelīta 
signālu. 

Pogas

FIND Atver meklēšanas izvēlni.
MARK         Saglabā pašreizējo lokāciju kā 

norādi.  
QUIT Atceļ vai atgriežas pie 

iepriekšējās izvēlnes vai lapas. 
ENTER       Izvēlas opcijas un apstiprina 

ziņojumus.  

MENU         Atver opciju izvēlni 
pašreiz  atvērtajai lapai. Nospiediet 
divreiz, lai atvērtu galveno izvēlni 
(no jebkuras lapas).

PAGE Ļauj ritināt pa galvenajām 
lapām.   
Spiediet       , ,       vai    , lai          
izvēlētos izvēlnes opcijas  un 
pārvietotu kartes kursoru.  

IN Pietuvina karti.
OUT Attālina karti.  

Norādes, maršruti un 
trases

Norādes
Norādes ir lokācijas, kuras Jūs ierakstāt 
un saglabājat uz ierīces.  

Norādes izveidošana
Saglabājiet pašreizējo lokāciju kā 
norādi. 
1 Izvēlieties  MARK.
2 Ja nepieciešams, izvēlieties  lauku, lai veiktu  

izmaiņas norādē. 
3 Spiediet Done.

4 Norādes, maršruti un trases 



Norādes projicēšana
Izveidojiet jaunu lokāciju, projicējot 
attālumu un kursu no atzīmētās lokācijas 
uz jaunu lokāciju.
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties 

Waypoint Manager.
2 Izvēlieties norādi. .
3 Spiediet  MENU > Project Waypoint. 
4 Ievadiet kursu un spiediet Done. 
5  Izvēlieties mērvienību.
6 Ievadiet distanci un izvēlieties Done. 
7 Izvēlieties Save.

Navigācija uz norādi
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties  FIND >

Waypoints.
2 Izvēlieties norādi 
3 Izvēlieties  Go.

 Norādes rediģēšana
Pirms rediģējat norādi, tai jābūt izveidotai. 

1 Izvēlieties Waypoint Manager. 
2 Izvēlieties norādi.

3 Izvēlieties rediģējamo vienību, piemēram, 
vārdu.

4 Ievadiet jaunu informāciju un izvēlieties 
Go.

Norādes dzēšana
1 Spiediet Waypoint Manager. 
2   Izvēlieties norādi.
3   Izvēlieties  MENU > Delete.

Maršruti
Maršruts ir norāžu vai lokāciju secība, 
kas   noved līdz galamērķim. 

Maršruta izveidošana
1 Izvēlieties Route Planner > Create

Route > Select First Point.
2 Izvēlieties kategoriju.
3 Izvēlieties pirmo maršruta punktu.   4 
Izvēlieties Use.
5 Izvēlieties  Select Next Point, lai 

maršrutam pievienotu papildus punktus. 
6 Izvēlieties QUIT , lai saglabātu maršrutu. 

Maršruta nosaukuma rediģēšana 
 1 Izvēlieties Route Planner.

Norādes, maršruti un trases  5



2 Izvēlieties maršrutu.
3 Izvēlieties Change Name. 
4 Ievadiet jauno nosaukumu.

Maršruta rediģēšana
1 Izvēlieties Route Planner.
2 Izvēlieties maršrutu.
3 Izvēlieties Edit Route. 
4 Izvēlieties punktu.
5 Izvēlieties opciju:

• Lai aplūkotu punktu uz kartes,
izvēlieties Review.

• Lai mainītu maršruta punktu
secību, izvēlieties Move Up vai
Move Down.

• Lai maršrutam pievienotu vēl kādu
papildus punktu, spiediet Insert.

Papildus punkts tiek ievietots 
pirms rediģējamā punkta.   

• Lai no maršruta dzēstu kādu
punktu, spiediet  Remove.

6 Izvēlieties QUIT, lai saglabātu 
maršrutu. 
maršruta aplūkošana uz kartes 
1 Izvēlieties Route Planner.

2 Izvēlieties maršrutu. 
3 Izvēlieties View Map.

Maršruta dzēšana
1 Izvēlieties Route Planner. 
2 Izvēlieties maršrutu.  
3 Izvēlieties Delete Route.

Navigācija pa saglabāto maršrutu 
Pirms navigējat pa saglabātu maršrutu, tas 
vispirms ir jāizveido.   
1 Izvēlieties FIND > Routes.
 2 Izvēlieties maršrutu.
3 Izvēlieties Go.

Aktīvā maršruta aplūkošana
1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties 

Active Route.
2 Izvēlieties maršruta punktu, lai pievienotu 

papildus  detaļas.

Navigācijas apturēšana
Izvēlieties FIND > Stop Navigation.

Maršruta apgriešana
1 Izvēlieties Route Planner. 
2 Izvēlieties maršrutu.
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3 Izvēlieties Reverse Route.

Trases
Trase ir takas ieraksts. Trases žurnāls 
satur informāciju par punktiem ierakstītās 
takas laikā, ieskaitot laiku, lokāciju un 
katra punkta pacēlumu. 

Trases iestatījumi 
Izvēlieties Setup > Tracks.
Track Log: Ieslēdz/izslēdz trases

ierakstu.
Record Method: Nosaka trases ieraksta

metodi. Auto ieraksta trasi pie 
dažādiem ātrumiem, lai radītu 
optimālu priekšstatu par trasi.  

Recording Interval: Uzstāda trases 
žurnāla ieraksta ātrumu. Biežāka punktu 
ierakstīšana sniedz detalizētu informāciju 
par trasi, bet ātrāk aizpilda trases žurnālu. 
Auto Archive: Uzstāda automātisko arhivē- 

šanas metodi, lai organizētu 
trases. Trases tiek saglabātas 
un dzēstas automātiski.  

Color: Maina trases līnijas krāsu uz 
kartes.

Aktuālās trases aplūkošana
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties  Track

Manager > Current Track.
2 Izvēlieties opciju:

• Lai parādītu aktuālo trasi uz
kartes, izvēlieties  View Map.

• Lai parādītu pašreizējās trases
pacēlumu līkni, izvēlieties
Elevation Plot.

Aktuālās trases saglabāšana 
 1 Izvēlieties Track Manager > Current

Track.
2 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties Save Track , lai
saglabātu visu trasi.

• Izvēlieties Save Portion un
izvēlieties daļu.

Aktuālās trases dzēšana
Izvēlieties Track Manager > Current 
Track > Clear Current Track.

Trases dzēšana
1 Izvēlieties Track Manager.
2 Izvēlieties trasi.
3 Izvēlieties Delete.

Norādes, maršruti un trases  7



Navigācija uz saglabātu trasi 
Pirms navigējat uz saglabātu trasi, 
saglabājiet to.  
1 Izvēlieties FIND > Tracks. 
2 Izvēlieties saglabātu trasi.
3 Izvēlieties Go.

Papildu karšu iegāde
1 Dodieties uz ierīces produkta lapu

vietnē (www.garmin.com).
2 Noklikšķiniet uz cilnes Kartes.
3 Izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Adreses ierakstīšana
Izmantojiet papildus City Navigator® 
kartes, lai meklētu adresi. 
1 Izvēlieties FIND > Addresses. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties valstu 

vai štatu.
3 Ievadiet pasta indeksu. 

Ievērojiet!: Ne visi kartes dati 
nodrošina pasta indeksa meklēšanu. 

4 Izvēlieties pilsētu.
5 Ievadiet mājas numuru.

6 Ievadiet ielas nosaukumu.

Galveno lapu izmantošana
Informācija, kas nepieciešama šīs ierīces 
izmantošanai, ir atrodama galvenās izvēlnes 
kartes, kompasa, ceļojuma datora un 
pacēlumu līknes lapās. 

Izvēlieties PAGE,  lai piekļūtu 
aktīvajai galvenajai lapai. 

Galvenās izvēlnes atvēršana
Galvenā izvēlne nodrošina piekļuvi iestatījumu 
ekrāniem, ieskaitot  norādes, trases un 
maršrutus.  Skat.13 lpp., lai piekļūtu galvenajām 
izvēlnes iestatījumu lapām.  

Jebkurā lapā diveiz piespiediet MENU .

Karte
 apzīmē Jūsu lokāciju uz kartes . Jums 

kustoties,      arī kustas līdzi un veic trases  
ierakstu  (trail). Uz kartes parādās norāžu 
nosaukumi un  simboli.  Navigējot uz 
galamērķi,  maršruts tiek apzīmēts uz 
kartes ar krāsainu līniju.
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Kartes virziena mainīšana
1 Kartes lapā izvēlieties MENU. 
2 Izvēlieties Setup Map > Orientation. 
3 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties North Up, lai rādītu
ziemeļus lapas augšēja daļā.

• Izvēlieties Track Up, lai rādītu
pašreizējo kustības virzienu  lapas
augšējā daļā.

• Izvēlieties Automotive Mode, lai
rādītu auto kustības perspektīvu  ar
kustības virzienu lapas augšējā daļā.

Distances mērīšana uz kartes   
Mēriet distanci starp divām lokācijām. 

1 Uz kartes izvēlieties lokāciju. 
2 Izvēlieties MENU > Measure Distance.
3 Pārvietojiet atzīmi uz citu kartes 

tokāciju.

Kartes iestatījumi 
Izvēlieties Setup > Map.
Orientation: Regulē, kādā veidā karte tiek 

parādīta lapā.   North Up rāda  
ziemeļus lapas augšdaļā.   Track Up

rāda pašreizējo kustības virzienu 
lapas augšējā daļā.  Automotive 
Mode rāda 3D auto skatījumu ar 
kustības virzienu augšējā daļā.  

Guidance Text: Nosaka, kad uz kartes 
parādās vadības norādes. 

Data Fields: Pielāgo kartes datu laukus un
 infopaneļus, kompasu, pacēlumu līkni 
un ceļojuma datoru.

Map Information: Aktivizē vai atslēdz uz 
ierīces pašreiz ielādētās kartes. 

Uzlaboti kartes iestatījumi
Izvēlieties Setup > Map > Advanced 
Map Setup.
Auto Zoom: Automātiski izvēlas atbilstošu 

tālummaiņas pakāpi optimālai kartes 
izmantošanai.  Izvēloties Off,  mainiet 
tālummaiņu manuāli. 

Zoom Levels: Regulē tālummaiņas pakāpes
un kartes detaļu parādīšanos.   Kartes 
detaļas neparādās, ja kartes 
tālummaiņas pakāpe ir lielāka nekā 
izvēlētā pakāpe.

Text Size: Uzstāda teksta izmēru kartes 
detaļām.
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Detail: Nosaka, cik detalizēti tiek rādīta
karte.  Jo detalizētāks kartes  
atveidojums, jo lēnāk karte reāģē uz 
komandām. 

Shaded Relief: Rāda detalizētu informāciju 
par reljefu (ja pieejama)  vai izslēdz reljefa 
ēnojumu.  
Kompass
Navigācijas laikā      norāda uz Jūsu 
galamērķi, neatkarīgi no kustības 
virziena. Ja      norāda uz elektroniskā 
kompasa augšdaļu, Jūsu kustības 
virziens atbilst galamērķim.  Ja        
norāda citā virzienā,  griezieties, līdz 
bultiņa norāda uz kompasa augšdaļu.  
Kompasa kalibrēšana
Ievērojiet!: Kalibrējiet elektronisko 
kompasu ārpus telpām.  Nestāviet tuvu 
priekšmetiem, kas ietekmē magnētisko 
lauku, piemēram, automašīnas, ēkas vai  
augstsprieguma līnijas.
Ierīce ir  aprīkota ar 3-asu elektronisko  
kompasu. Kalibrējiet kompasu pēc 
garu distanču veikšanas, krasām 
temperatūras svārstībām  vai bateriju  
nomainīšanas. 
1 Kompasa lapā izvēlieties MENU.

2 Izvēlieties Calibrate Compass > Start.
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 

Kompasa izmantošana
Izmantojiet kompasu, lai navigētu pa 
aktīvu maršrutu.  
1 Izvēlieties PAGE
2 Nolīmeņojiet ierīci. 
3 Sekojiet    uz izvēlēto galamērķi

Kursa rādītājs
Kursa rādītājs ir īpaši noderīgs, ja 
navigējat pa ūdeni vai arī ja ceļā nav 
nekādu lielu šķēršļu. Tas var palīdzēt 
izvairīties no kursa tuvumā esošiem 
riskiem, piemēram, sēkļiem vai zemūdens 
klintīm. 
Lai aktivizētu kursa rādītāju, kompasa 
rādītāja lapā izvēlieties  MENU > Setup 
Heading > Go To Line/Pointer > Course 
(CDI).
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Kursa rādītājs 
À

 norāda Jūsu atrašanās 
attiecību pret kursa līniju, kas ved uz 
galamērķi. Kursa novirzes indikators  
(CDI) 

Á

 norāda uz nobīdi no  izvēlētā 
kursa (pa labi/pa kreisi). Mērogs 

Â

 
attiecas uz attālumu starp punktiem  

Ã

 
uz kursa novirzes indikatora, kas informē 
Jūs par to, cik liela ir nobīde no kursa.  

Navigācija ar Sight 'N Go 
Norādiet ierīci uz kādu attālumā esošu 
priekšmetu, fiksējiet virzienu un 
navigējiet uz šo priekšmetu.   
1 Izvēlieties Sight 'N Go.
2 Norādiet ierīci uz objektu. t.
3 Izvēlieties Lock Direction > Set Course.
4 Navigējiet, izmantojot kompasu. 
Virzības iestatījumi
Pielāgojiet kompasa iestatījumus.

Izvēlieties Setup > Heading.
Display: Uzstādiet virzības rādītāja 

veidu, ko redzēsiet uz kompasa. 
North Reference: Uzstāda ziemeļu

atzīmi, kas tiek izmantota uz kompasa. 
Go To Line/Pointer: Nosaka, kā rādītājs

parādās uz kartes.  Bearing (virzība) 
norāda galamērķa virzienā. Course 
(kurss) rāda Jūsu atrašanās vietas 
attiecību pret kursa līniju, kas ved uz 
galamērķi.  

Compass: Automātiski pārslēdzas no 
elektroniskā kompasa uz GPS 
kompasu, ja ilgāku laiku virzāties ar 
lielāku ātrumu.  

Calibrate Compass: Skat.10.lpp.

Ceļojuma dators
Ceļojuma dators rāda Jūsu pašreizējo 
braukšanas ātrumu, vidējo ātrumu, maksimālo 
ātrumu, ceļojuma odometru un citus noderīgus 
statistikas datus.  Pielāgojiet ceļojuma datora 
plānojumu, infopneli un  datus. 

Ceļojuma datora uzstādījumu opcijas  
Ceļojuma datora lapā  izvēlieties MENU.
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Big Numbers: Maina ciparu izmēru 
ceļojumu datora lapā. 

Change Dashboard: Maina tēmu un 
informāciju, kas redzama  uz 
infopaneļa. 
Ievērojiet!: Jūsu pielāgotie 
iestatījumi tiek saglabāti uz 
infopaneļa un, mainot profilus, netiek 
pazaudēti,    (27.lpp.).

Reset: Atiestat visas ceļojumu datora vērtības
uz nulli. Lai saņemtu precīzāku 
informāciju,  atiestatiet ceļojumu 
datoru pirms ceļojuma sākuma.  

Pacēlumu līkne 
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, 
tpacēlumu līkne rāda pacēlumus veiktās 
distances laikā. Lai pielāgotu pacēlumu 
iestatījumus, skat.26.lpp. Izvēlieties jebkuru 
līknes punktu, lai saņemtu detalizētu 
informāciju par šo punktu.  
Pacēlumu līknes iestatījumi
Pacēlumu līknes lapā izvēlieties MENU.
Adjust Zoom Ranges: Noregulējiet tālummaiņas

diapazonu, kas redzams pacēlumu 
līknes lapā.  

Calibrate Altimeter: Skat. 13.lpp.
Change Plot Type: Nosaka., kādā veidā 

dati tiks parādīti uz pacēlumu līknes.
Ambient Pressure:Ieraksta spiediena 

izmaiņas  zināmā laika periodā.

Barometric Pressure: Ieraksta
barometriskā spiediena izmaiņas 
zināmā laika periodā.   

Elevation/Distance: Ieraksta  pacēlumu
izmaiņas  distances laikā.

Elevation/Time: Ieraksta pacēlumu 
izmaiņas zināmā laika periodā. 

Reset: Atiestata pacēlumu līknes datus.
Clear Current Track: Dzēš trases žurnālu. 

Delete All Waypoints: Dzēš visas saglabātās
norādes.

Reset Trip Data: Atiestata visus ceļojuma datus.
Restore Defaults: Restaurē  ierīces datus uz 

rūpnīcas iestatījumiem.
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Barometriskā altimetra kalibrēšana 
Veiciet manuālu barometriskā altimetra  
kalibrēšanu, ja zināt precīzu pacēlumu vai 
pareizu barometrisko spiedienu. 

1 Ejiet uz lokāciju, kurā ir zināms 
pacēlums vai  barometriskais spiediens. 
2 Izvēlieties Tools > Elevation Plot 

> MENU > Calibrate Altimeter.
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 

Noklusējuma lapas iestatījumu 
restaurēšana
1 Atveriet lapu, kurai vēlaties restaurēt 

iestatījumus.
2 Izvēlieties MENU > Restore Defaults.

Galvenās izvēlnes funckijas 
un iestatījumi

Slēpņošana
Slēpnis ir  apslēpts "dārgums".  
Slēpņošana ir apslēpto dārgumu 
meklēšana, izmantojot GPS koordinātas, 
kas pieejamas tiešsaistē. 

Slēpņu lejupielādēšana
1 Pievienojiet ierīci datoram ar

 USB kabeli.
2 Skat. www.garmin.com/geocache.
3  Ja nepieciešams, izveidojiet kontu.
4 Iereģistrējieties.
5 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai atrastu un 

lejupielādētu slēpņus uz ierīces. 

Navigēšana uz slēpni 
 1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties 

Geocaches.
2 Izvēlieties slēpni.
3 Izvēlieties Go.
Mēģinājuma reģistrēšana
Pēc tam, kad esat mēģinājis atrast 
slēpni, rezultātus ir iespējams ierakstīt.  
Apstipriniet slēpņus   
www.opencaching.com vietnē.
1 Izvēlieties Geocaches > Log Attempt.
2 Izvēlieties Found, Did not Find, Needs

Repair vai Unattempted.
3 Izvēlieties opciju:

• Lai pārtrauktu reģistrēšanu, izvēlieties Done.
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• Lai sāktu navigāciju uz tuvāko
slēpni,  izvēlieties Find Next
Closest.

• Lai pievienotu komentāru par slēpņa
meklēšanu vai par pašu slēpni,
izvēlieties Add Comment,
pievienojiet komentāru un izvēlieties
Done.

• Lai novērtētu slēpni, izvēlieties
Rate Geocache, tad ievadiet
vērtējumu katrā kategorijā.
Skat.www.opencaching.com, lai
augšupielādētu vērtējumu.

chirp™
chirp ir neliels Garmin aksesuārs, kas ir 
ieprogrammēts un atstāts slēpnī. Izmantojiet 
ierīci, lai atrastu chirp ierīci, kas  paslēpta 
slēpnī. Lai saņemtu papildus informāciju par 
chirp ierīci, skat.  chirp lietošanas 
rokasgrāmatu: www.garmin.com.
 chirp meklēšanas aktivizēšana
1 Galvenajā izvēlnē spiediet  Setup >

Geocaches.
2 Izvēlieties chirp™ Setup > chirp™

Searching > On.

Datu nosūtīšana un saņemšana 
bezvadu režīmā 
Pirms veicat datu apmaiņu bezvadu 
režīmā, Jums jāatrodas 10 ft (3 m) 
attālumā no savietojamas  ierīces.
Jūsu ierīce var nosūtīt un saņemt datus, kad 
tā ir sapārota ar citu savietojamu  ierīci vai 
viedtālruni, izmantojot Bluetooth® vai ANT
+™ bezvadu tehnoloģiju. Apmainieties ar 
norādēm,  slēpņiem, maršrutiem, trasēm, 
fotogrāfijām un kartēm.
1 Izvēlieties Share Wirelessly.
2 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties Send, tad izvēlieties
datu veidu.

• Izvēlieties Receive, lai
saņemtu datus no citas ierīces.
Otrai savietojamai ierīcei
jācenšas nosūtīt datus.

• Izvēlieties BaseCamp Mobile , lai
sapārotu ierīci ar  BaseCamp™
mobilo aplikāciju uz savietojama
viedtālruņa.

3 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

14 Galvenās lapas funkcijas un iestatījumi



Tuvošanās brīdinājums 
Tuvošanās brīdinājums atskan, ja 
nonākat konkrētā attālumā no noteiktas 
lokācijas. 
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties

Proximity Alarms > Create Alarm.
2 Izvēlieties kategoriju.
3 Izvēlieties lokāciju.
4 Izvēlieties Use.
5 Ievadiet rādiusu.
Ieejot zonā ar tuvošanās brīdinājumu, 
ierīce atskaņo skaņas signālu. 

Profila izvēle
Nomainot aktivitātes, Jūs varat 
mainīt ierīces uzstādījumus, mainot 
profilu. 
1 Izvēlieties Profile Change.
2 Izvēlieties profilu.

Laukuma aprēķini
Laukuma izmēra aprēķināšana 1 
Izvēlieties Area Calculation > Start.

2 Apejiet apkārt pa  perimetru laukumam, 
kuru vēlaties aprēķināt.

3 Izvēlieties Calculate, kad esat pabeidzis. 

Satelīta lapa
Satelīta lapa rāda Jūsu pašreizējo 
atrašanās vietu, GPS precizitāti, 
satelīta lokāciju un signāla spēku.  

Satelīta iestatījumi
Satelīta lapā izvēlieties MENU.
AutoLocate Position: Aprēķina Jūsu

GPS pozīciju, izmantojot   
Garmin AutoLocate® funkciju.

Set Location On Map: Ļauj apzīmēt
pašreizējo lokāciju uz kartes. Šī opcija 
ir pieejama tikai tad, ja izslēdzat GPS. 
Izmantojiet šo lokāciju, lai  izveidotu 
maršrutus vai meklētu saglabātās 
lokācijas.  

Single Color: Ļauj izvēlēties, vai
satelīta lapa tiek parādīta krāsaina vai 
vienkrāsaina. 

Track Up: Norāda, vai satelīti tiek parādīti
ar ziemeļiem uz  ekrāna augšdaļu vai arī 

Galvenās izvēlnes funkcijas un iestatījumi 15



ar pašreizējo trasi uz ekrāna augšdaļu. 

Use Demo Mode: Ļauj izslēgt GPS.

Use Satellite System: Ļauj ieslēgt GPS. 

Garmin Adventures
Izveidojiet piedzīvojumus, lai varētu 
dalīties  savos ceļojumos ar draugiem, 
ģimeni un visu Garmin kopienu. 
Sagrupējiet saistītās lietas kopā vienā 
piedzīvojumā.  Piemēram, Jūs varat 
izveidot piedzīvojumu no sava pēdējā 
kalnu iekarošanas pasākuma. 
Piedzīvojums parasti sastāv no  trases 
žurnāla, ceļojuma fotogrāfijām  un 
atrastajiem slēpņiem. Izmantojiet 
BaseCamp, lai izveidotu un pārvaldītu 
savu piedzīvojumu. Papildus informāciju 
meklējiet 
http://adventure .garmin.com.
Failu nosūtīšana uz BaseCamp
1 Atveriet BaseCamp.
2 Pievienojiet ierīci  datoram.

Uz Windows® datoriem ierīce 
parādās kā noņemams disks vai 
noņemama ierīce, un atmiņas karte 

var parādīties kā otrs noņemamais 
disks. Uz Mac® datoriem ierīce un 
atmiņas karte parādās kā uzstādīti 
sējumi.  
Ievērojiet!: Daži datori ar vairākiem 
tīkla  diskdziņiem var neatbilstoši 
parādīt  ierīces diskus. Skat. savas 
operētājsistēmas dokumentāciju, lai 
uzzinātu papildus informāciju. 

3 Atveriet Garmin vai atmiņas kartes 
diskdzini vai sējumu.

4 Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties vienību no pievienotās

ierīces un pārvelciet to uz  My
Collection vai uz kādu sarakstu.

• No BaseCamp izvēlieties Device
> Receive from Device, tad
izvēlieties ierīci.

Piedzīvojuma izveidošana
Pirms izveidojat piedzīvojumu un nosūtāt 
to uz savu ierīci, lejupielādējiet  
BaseCamp uz sava datora un pārsūtiet 
trasi no ierīces uz datoru   (16.lpp.).

1 Atveriet BaseCamp.
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2 Izvēlieties File > New > Garmin
Adventure.

3 Izvēlieties trasi, tad izvēlieties  Next.
4 Ja nepieciešams, pievienojiet vienības no 

BaseCamp.
5 Aizpildiet nepieciešamos lauciņus, lai 

nosauktu un aprakstītu piedzīvojumu.
6 Ja vēlaties nomainīt piedzīvojuma galveno

fotogrāfiju, izvēlieties Change, tad 
izvēlieties citu fotogrāfiju.  

7 Izvēlieties Finish.

Piedzīvojuma sākšana
Pirms sākat piedzīvojumu, nosūtiet 
piedzīvojumu no  BaseCamp uz savu 
ierīci.  
1 Izvēlieties Adventures.
2 Izvēlieties piedzīvojumu.
3 Izvēlieties Start.

VIRB™ Remote
Pirms izmantojat VIRB Remote 
funkciju, aktivizējiet tālvadības 
iestatījumu uz  savas VIRB kameras.

 VIRB Remote funkcija ļauj kontrolēt 
VIRB kameru pa attālumu.  

1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties  VIRB
Remote.

2 Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties REC, lai ierakstītu video.
• Izvēlieties Take Photo, lai

uzņemtu fotogrāfiju.

Norāžu precizēšana 
Jūs varat precizēt norādes atrašanās 
vietu.  Precizēšanas procesa laikā ierīce 
veic vairākus vienas lokācijas lasījumus 
un izmanto vidējo vērtību, lai nodrošinātu 
pēc iespējas lielāku precizitāti. 
1 Izvēlieties Waypoint Manager.
2 Izvēlieties norādi.
3 Izvēlieties MENU > Average Location.
4 Virzieties uz norādes lokāciju. 
5 Izvēlieties Start.
6 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 
7 Kād pārliecības statusa josla 

sasniedz 100%, izvēlieties  Save.

Galvenās izvēlnes funkcijas un iestatījumi  17



Lai iegūtu pēc iespējas labākus 
rezultātus, savāciet  4 līdz 8 norādes 
paraugus, nogaidot vismaz 90 minūtes 
starp testiem. 
Papildus galvenās izvēlnes rīki 
Izvēlieties MENU.
Alarm Clock: Uzstāda skaņas brīdinājumu. 

Ja šobrīd ierīci neizmantojat, 
uzstādiet, lai tā ieslēdzas konkrētā 
laikā.  

Calculator: Rāda kalkulatoru.
Calendar: Rāda kalendāru.
Hunt and Fish: Rāda prognozējamos 

labākos datumus un laikus medībām 
un makšķerēšanai izvēlētajā lokācijā. 

Stopwatch: Ļauj izmantot taimeri, apzīmēt
apli un uzņemt apļa laiku. 

Sun and Moon: Rāda saullēkta un saulrieta 
laikus, kā arī mēness fāzes, 
atkarībā no GPS pozīcijas.

Ierīces pielāgošana

Datu lauku pielāgošana      
Pielāgojiet datu laukus, kas redzami  uz 
katras galvenās lapas. 
1 Atveriet lapu, kurā vēlaties mainīt 

datu laukus.
2 Izvēlieties MENU.
3 Izvēlieties Change Data Fields.
4 Izvēlieties jaunu datu lauku.
5 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Datu lauki
Dažiem datu laukiem ir nepieciešams, lai 
Jūs navigētu vai  izmantotu ANT+ 
aksesuārus.
24hr Max Temperature: maksimālā 

ierakstītā temperatūra pedējo 24 
stundu laikā.

24hr Min Temperature: Minimālā 
ierakstītā temperatūra pedējo 24 
stundu laikā.

Accuracy Of GPS: Kļūdas robeža
lokācijas precizitātei. Piemēram, 
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Jūsu GPS lokācijas precizitāte ir 
+/- 12 pēdu (3.65 m) robežās.

Alarm Timer: Pašreizējais laika atskaites
taimera laiks.

Ambient Pressure: Nekalibrēts apkārtējās
vides spiediens.

Ascent - Average: Vidējā vertikālā kāpuma 
distance kopš pēdējās atiestates.

Ascent - Maximum: Maksimālais kāpuma 
rādījums pēdās minūtē vai metros 
minūtē  kopš pēdējās atiestates.  

Ascent - Total: Kopējā pacēluma
distance, kas veikta kopš 
pēdējās atiesates.  

Average Lap: Vidējais apļa laiks 
pašreizējai aktivitātei. 

Barometer: Kalibrēts pašreizējais 
spiediens.

Battery Level: Atlikusī baterijas jauda. 

Bearing: Virziens no Jūsu pašreizējās 
lokācijas uz galamērķi. Lai šie dati 
parādītos,Jums jāatrodas navigācijas režīmā.   
Cadence: Klaņa apgriezienu skaits

minūtē. Jūsu ierīce jāpievieno 

kadences aksesuāram. 

Compass Heading: Kustības virziens, 
vadoties pēc kompasa.

Course: Jūsu starta lokācijas virziens
attiecībā pret galamērķi. Kursu var 
aplūkot kā plānotu vai ietatītu maršrutu. 
Lai šie dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Current Lap: Hronometra laiks pašreizējam
aplim.

Date: Aktuālā diena, mēnesis un gads. 
Depth: Ūdens dziļums. Jūsu ierīce jāpievieno

 NMEA® 0183 ierīcei, kas spēj 
mērīt ūdens dziļumu.  

Descent - Average: Vidējā vertikālā krituma
distance, kas veikta kopš pēdējās 
atiestates. 

Descent - Maximum: Maksimālais krituma rādījums 
pēdās minūtē vai metros minūtē kopš 
pēdējās atiestates. 

Descent - Total: Kopējā pacēluma 
distance , kas veikta lejupceļā 
kopš pēdējās atiestates. 
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Distance To Destination: Līdz galamērķim
atlikusī distance. Lai šie dati 
parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Distance To Next: Distance, kas atlikusi līdz 
maršruta nākamajai norādei. Lai šie 
dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Elevation: Pašreizējās lokācijas augstums
virs vai zem jūras līmeņa.

Elevation Above Ground: Jūsu pašreizējās
lokācijas augstums virs zemes 
līmeņa.  

Elevation - Maximum: Augstākais pacēluma
punkts kopš pēdējās atiestates. 

Elevation - Minimum: Zemākais
pacēluma punkts kopš pēdējās atiestates. 

ETA At Destination: Prognozējamais laiks, 
kad sasniegsiet galamērķi  (pielāgots 
Jūsu atrašanās vietas vietējam 
laikam). Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas rezīmā.

ETA At Next: Prognozējamais laiks, kad
sasniegsiet nākamo maršruta norādi  
(pielāgots Jūsu atrašanās vietas vietējam 
laikam). Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas režīmā.

Glide Ratio: Veiktās horizontālas distances 
attiecība pret izmaiņām vertikālajā 
distancē. 

Glide Ratio To Dest: "Slīdēšanas" koeficients, 
kas nepieciešams , lai no pašreizējās 
lokācijas nolaistos līdz galamērķa 
pacēlumam. Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas režīmā.
GPS Elevation: pašreizējās lokācijas 

augstums, izmantojot  GPS.
GPS Heading: Kustības virziens,vadoties 

pēc  GPS.
GPS Signal Strength: GPS satelīta signāla 

spēks.
Grade: Pacēluma aprēķins (kāpums)

kustības laikā (distance). Piemēram, ja uz 
katrām 10 pēdām (3 m) kāpuma  Jūs veicat 
200 pēdas (60 m), kāpuma pakāpe ir
5%.

Heading: Kustības virziens.
Heart Rate: Sirds sitienu skaits minūtē

 (bpm). Ierīcei jābūt savienotai ar 
savietojamu sirds ritma monitoru. 

Lap Distance: pašreizējā apļa laikā 
veiktā distance. 
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Laps: Pašreizējās aktivitātes laikā veikto 
apļu skaits.

Last Lap Time: Hronometra laiks
pēdējam veiktajam aplim.

Location (lat/lon): Pašreizējās pozīcijas 
garums un platums, neatkarīgi no  
izvēlētajiem formāta iestatījumiem. 

Location (selected): Pašeizējā pozīcija, 
izmantojot pozīcijas formāta 
uzstādījumu. 

Location of Destination: Galamērķa 
pozīcija. Lai šie dati parādītos,Jums 

jāatrodas navigācijas režīmā.
None: Šis ir tukšs datu lauks.
Odometer: Kopējā distance, kas veikta visu

ceļojumu laikā. Atiestatot ceļojuma 
datus, šī kopējā vērtība netiek dzēsta.

Off Course: Distance pa labi vai pa kreisi,
ko esat novirzījies no sākotnējā ceļojuma 
maršruta. Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas režīmā.

Pointer: Bultiņa norāda uz nākamo maršruta 
norādi vai pagriezienu. Lai šie dati 
parādītos,Jums jāatrodas navigācijas režīmā.

Speed: Pašreizējais ceļojuma ātrums.

Speed Limit: Ātruma ierobežojums uz ceļa. 
Nav piejams uz visām kartēm un visās 
teritorijās. Vienmēr paļaujieties uz ceļa 
zīmēm, lai noteiktu ātruma ierobežojumu. 

Speed - Maximum: Lielākais ātrums, kas 
sasniegts kopš pēdējās atiestates.

Speed - Moving Avg.: Vidējais kustības
ātrums kopš pēdējās atiestates. 

Speed - Overall Avg.: Vidējais ātrums 
kustības un apstāšanās laikā 
kopš pēdējās atiestates.  

Stopwatch Timer: Hronometra laiks
pašreizējai aktivitātei

Sunrise: Saullēkta laiks, vadoties pēc 
Jūsu GPS pozīcijas.

Sunset: Saulrieta laiks, vadoties pēc 
Jūsu GPS pozīcijas.

Temperature: Gaisa temperatūra. 
Jūsu ķermeņa temperatūra 
ietekmē  sensora temperatūru.  

Temperature - Water: Ūdens temperatūra.
Jūsu ierīcei jābūt pievienotai pie 
NMEA 0183 ierīces, kas spēj mērīt 
ūdens temperatūru.  
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Time of Day: Pareizs laiks, vadoties pēc
Jūsu pašreizējās lokācijas un laika 
iestatījumiem (formāts, laika zona, 
vasaras laiks).

Time To Destination: Prognozējamais laiks,
kas atlicis līdz galamērķa sasniegšanai. 
Lai šie dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Time To Next: Prognozējamais laiks, 
kas atlicis līdz nākamās maršruta norādes 
sasniegšanai. Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas režīmā.

To Course: Virziens, kurā Jums jākustas, lai
nokļūtu atpakaļ uz maršruta. Lai šie 
dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Total Lap: Hronometra laiks maršruta laikā 
veiktajiem apļiem.

Track Distance: Distance, kas veikta 
pašreizējās trases laikā.

Trip Odometer: Kopējā veiktā distance
kopš pēdējās atiestates. 

Trip Time: Kopējais kustībā un bez 
kustības pavadītais laiks kopš 
pēdējās atiestates.  

Trip Time - Moving: Kopējais laiks, kas 
pavadīts kopš pēdējās atiestates. 

Trip Time - Stopped: Kopējais laiks, kas 
pavadīts bez kustības kopš pēdējās 
atiestates.  

Turn: Atšķirības leņķis (grādos)
starp virzību uz galamērķi un  Jūsu 
pašreizējo kursu. L nozīmē pagriezties 
pa kreisi. R nozīmē pagriezties pa labi. 
Lai šie dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Velocity Made Good: Ātrums, ar kuru  
tuvojaties galamērķim  maršruta laikā. 
Lai šie dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Vertical Dist to Dest: Pacēluma distance
starp pašreizējo pozīciju un  
galamērķi. Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas režīmā.

Vertical Speed: Kāpuma vai krituma 
rādījumi konkrētā laikā. 

Vertical Speed To Dest: Augšupvirzība vai
lejupvirzība uz iepriekš noteiktu augstumu. 
Lai šie dati parādītos,Jums jāatrodas 
navigācijas režīmā.

Waypoint At Dest: Pēdējais punkts ceļā uz 
galamērķi. Lai šie dati 
parādītos,Jums jāatrodas navigācijas 
režīmā.
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Waypoint At Next: Nākamais maršruta
punkts. Lai šie dati parādītos,Jums 
jāatrodas navigācijas režīmā.

Sistēmas iestatījumi 
Izvēlieties Setup > System.

Satellite System: Uzstāda satelīta sistēmu
uz GPS, GPS + GLONASS  vai 
Demo Mode (GPS izslēgts).

WAAS/EGNOS: Iespējo sistēmu, lai tā 
izmantotu Wide Area Augmentation 
System/European Geostationary 
Navigation Overlay Service (WAAS/
EGNOS) datus. Papildus informāciju 
par  WAAS, skat.  www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html.

Language: Uzstāda ierīces teksta
valodu.
Ievērojiet!: Teksta valodas 
nomainīšana neietekmē lietotāja 
ievadītos datus vai kartes datus, 
piemēram, ielu nosaukumus. 

Interface: Uzstāda seriālās saskarnes 
formātu (23.lpp.).

AA Battery Type: Ļauj nomainītz
izmantoto AA tipa bateriju.

Ievērojiet: Šis iestatījums nav 
izmantojams,  ja ievietojat  NiMH bateriju.

Seriālās saskarnes iestatījumi 
Izvēlieties Setup > System > Interface.
Garmin Spanner: Ļauj izmantot ierīces

USB portu ar  NMEA 0183-savietojamām 
kartēšanas programmām, izveidojot 
virtuālu seriālo portu. 

Garmin Serial: Uzstāda ierīci, lai tā izmanto 
Garmin patentētu formātu norāžu, 
maršrutu un trašu datu apmaiņai ar 
datoru.

NMEA In/Out: Uzstāda ierīci, lai tā izmanto 
standarta NMEA 0183 izeju un 
ieeju.

Text Out: Nodrošina vienkāršu ASCII teksta
izvadi, nodrošinot informāciju 
par lokāciju un ātrumu.   

RTCM: Ļauj ierīcei saņemt
Differential Global Positioning System 
(DGPS) informāciju no ierīces, kas 
nodrošina   Jūras pakalpojumu radio 
tehniskās komisijas (RTCM) datus 
SC-104 formātā.
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Displeja iestatījumi 
Izvēlieties Setup > Display.
Backlight Timeout: Regulē laiku, pēc 

kura izslēdzas fona apgaismojums.   
Battery Save: Saglabā bateriju jaudu

un  paildzina bateriju kalpošanas laiku, 
izslēdzot ekrānu, kad  beidzas fona 
apgaismojuma laiks.

Colors: Nosaka, kādās krāsās parādās 
displeja informāciju unn izgaismo 
izvēles. 

Main, Setup, Find Style:Maina izvēlnes 
sistēmas stilu.

Screen Capture: Ļauj saglabāt ierīces
ekrāna attēlu.

Ierīces toņu uzstādīšana    
Pielāgojiet toņus ziņojumiem, pigām, 
brīdinājumiem un zvaniem. 
1 Izvēlieties Setup > Tones.
2 Izvēlieties toni katram audio parametram.

 Jūras iestatījumi 
Izvēlieties Setup > Marine.

Marine Chart Mode: Nosaka, kādu
tabulu ierīce izmanto, lai parādītu 
kuģošanas datus. Nautical rāda 
dažādas kartes funkcijas dažādās 
krāsās, lai  kuģošanas intereses punkti 
būtu labāk salasāmi un lai karte  
atspoguļotu  papīra karšu attēlus. 
Fishing (nepieciešamas jūras kartes) 
nodrošina detalizētu pārskatu par  
ūdenstilpnes dibena kontūrām un 
dziļumu, kā arī vienkāršo karšu  
izmantošanu makšķerēšanas laikā.  

Appearance: Nosaka, kā uz kartes parādās 
jūras navigācijas rīki.

Marine Alarm Setup: Uzstāda brīdinājumus, ja
pārsniedzat kādu noteiktu dreifēšanas 
distanci noenkurotā stāvoklī, kad 
novirzieties no  kursa konkrētā 
attālumā un kad ieejat ūdenī konkrētā 
dziļumā. 

Kuģošanas brīdinājumu uzstādīšana
1 Izvēlieties Setup > Marine > Marine

Alarm Setup.
2 Izvēlieties brīdinājuma veidu. 
3 Izvēlieties On.
4 Ievadiet distanci un izvēlieties  Go.
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Datu atiestate
Atiestatiet ceļojuma datus, dzēsiet visas 
norādes, dzēsiet pašreizējo trasi vai 
restaurējiet noklusējuma vērtības. 
1 Izvēlieties Setup > Reset.
2 Izvēlieties parametru atiestatīšanai.

Lapu secības 
mainīšana
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup >

Page Sequence.
2 Izvēlieties lapu.
3 Izvēlieties Move.
4 Pavirziet lapu sarakstā uz augšu/uz leju.
5 Izvēlieties ENTER.

Padoms: Izvēlieties PAGE , lai 
aplūkotu lapu secību.  

Lapas pievienošana
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup >

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

Lapas dzēšana
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup >

Page Sequence.
2 Izvēlieties lapu.
3 Izvēlieties Remove. 
4 Izvēlieties ENTER.
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Mērvienību mainīšana

Izvēlieties mērvienības distances, 
ātruma, pacēluma, dziļuma, 
temperatūras, spiediena un vertikālā 
ātruma mērīšanai.
1 Izvēlieties Setup > Units.
2 Izvēlieties mērīšanas veidu.
3 Izvēlieties mērvienību.

Laika iestatījumi
Izvēlieties Setup > Time Settings.
Time Format: Uzstāda, lai ierīce rāda laiku 

12 stundu vai 24 stundu formātā.
Time Zone: Uzstāda ierīces laika zonu. 

 Automatic uzstāda laika zonu 
automātiski, vadoties pēc  GPS 
pozīcijas.

Pozīcijas formāta iestatījumi
Ievērojiet!: Nemainiet pozīcijas formātu 
vai  kartes datu koordinātu sistēmu, ja 
vien neizmantojat tabulu, kura sniedz citu 
pozīcijas formātu. 

Izvēlieties Setup > Position Format.
Position Format: Uzstāda pozīcijas 

formātu, kurā parādās lokācijas lasījums.  
Map Datum: Uzstāda koordinātu sistēmu, 

uz kuras pamata tiek veidota karte.  
Map Spheroid: Rāda koordinātu sistēmu, kuru

izmanto ierīce. Noklusējuma 
koordinātu sistēma ir WGS 84.

Altimetra iestatījumi 
Izvēlieties Setup > Altimeter.

Auto Calibration: Veiciet automātisku 
altimetra kalibrēšanu  ik reizi, kad 
tiek ieslēgta ierīce.

Barometer Mode: Variable Elevation
Ļauj barometram mērīt pacēluma izmaiņas 
kustības laikā.  Fixed Elevation pieņem, ka 
ierīce atrodas stacionārā stāvoklī  fiksētā 
pacēlumā, tādējādi barometriskais 
spiediens varētu  mainīties tikai laikapstākļu 
ietekmē. 

Pressure Trending: Nosaka, kā ierīce 
ieraksta spiediena datus. Save 
Always ieraksta visus spiediena 
datus, kas var būt noderīgi, novērojot 
spiediena frontes.  
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Plot Type: Ieraksta pacēluma izmaiņas
konkrēta laika vai distances laikā; 
ieraksta barometrisko spiedienu 
zināmā laika periodā vai arī 
ieraksta apkārtējās vides spiediena 
izmaiņas kādā laika periodā.  

Calibrate Altimeter: Kalibrē 
altimetru.

Maršruta iestatījumi
Ierīce aprēķina piemērotākos maršrutus 
Jūsu izvēlētajai aktivitātei. Tas, kādi 
iestatījumi ir pieejami, ir atkarīgs no 
izvēlētās aktivitātes.  
Izvēlieties Setup > Routing.
Activity: Uzstāda aktivitāti maršrutam. 

Ierīce aprēķina piemērotākos maršrutus  
izvēlētajam aktivitātes veidam.

Route Transitions: Nosaka, kā ierīce
izvēlas maršrutu no viena maršruta 
punkta uz nākamo.  Šis iestatījums ir 
pieejams tikai dažām aktivitātēm.  
Distance izvēlas maršrutu līdz 
nākamajam maršruta punktam, Jums 
atrodoties konkrētā attālumā no  
pašreizējā punkta.

Lock On Road: Fiksē zilo trijstūri, kas  
apzīmē Jūsu atrašanās vietu uz 
kartes, uz tuvākā ceļa. 

Profili
Profils ir iestatījumu kopums, kas optimizē 
ierīces darbību, atkarībā no tās 
izmantošanas veida.Piemēram, iestatījumi 
un skatījumi ir atšķirīgi medībām vai 
slēpņošanai. 
Izmantojot profilu un nomainot 
iestatījumus, piemēram, datu laukus vai 
mērvienības, izmaiņas tiek  automātiski 
saglabātas kā daļa no profila. 

Pielāgota profila izveidošana
Pielāgojiet iestatījumus un datu laukus  
konkrētai aktivitātei vai ceļojumam. 
1 Izvēlieties Setup > Profiles > Create

Profile > OK.
2 Pielāgojiet savus iestatījumus un  datu laukus. 

Profila nosaukuma rediģēšana
1 Izvēlieties Setup > Profiles.
2 Izvēlieties profilu.
3 Izvēlieties Edit Name.
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4 Ievadiet jaunu nosaukumu.

Profila dzēšana
1 Izvēlieties Setup > Profiles.
2 Izvēlieties profilu.
3 Izvēlieties Delete.

Ierīces informācija 
Specifikācijas
Baterijas tips NiMH bateriju akumulators 

vai divas AA baterijas (1.5 
V vai mazāk, sārmu NiMH 
vai litija)

Baterijas darbība Līdz 16 stundām
Ūdensizturība          IEC 60529 IPX7
Darbības tempera- 
tūras diapazons

No -4° līdz 158°F (no 
-20° līdz 70°C)

Lādēšanas tempe-
tratūras diapazons

No 32° līdz 104°F (no 0° 
līdz 40°C)

Radio frekvence un
protokols

2.4 GHz ANT+; Bluetooth 
4.0 (ieskaitot EDR un 
BLE)

Kompasa drošā
distance

7 in. (17.5 cm)

Pielikums
Ierīces reģistrēšana
 Palīdziet mums nodrošināt Jums pēc iespējas 
labāku atbalstu: reģistrējieties tiešsaistē jau šodien!
• Dodieties uz http://my.garmin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai  

kopiju drošā vietā.

Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin Express™ nodrošina vienkāršu 
piekļuvi šiem pakalpojumiem Garmin 
ierīcēm. Iespējams, daži pakalpojumi 
Jūsu ierīcei nav pieejami.
• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Transportlīdzekļi, balsis un citi

papildinājumi

Kā iestatīt Garmin Express
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu

ierīces pieslēgvietai.
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2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet
pieejamā datora USB pieslēgvietā.

3 Dodieties uz www.garmin.com
/express.

4 Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.

Ierīces informācijas aplūkošana 
Aplūkojiet ierīces ID, programmatūras versiju 
un licences līgumu. 

Izvēlieties Setup > About.

 Garmin produktu atbalsta
saņemšana
•Dodieties uz www.garmin.com/atbalstu; 
uzklikšķiniet uz Contact Support, lai 
saņemt atbalstu savā valstī.  

•  ASV:  zvaniet (913) 397.8200 vai 
(800) 800.1020.

• Lielbritānijā: zvaniet 0808 2380000.
• Eiropā: zvaniet +44 (0) 870.8501241.

Fona apgaismojuma ieslēgšana
Izvēlieties     , lai ieslēgtu fona 
apgaismojumu.   

Fona apgaismojums ieslēdzas 
automātiski, kad esat nospiedis 
pogu, kā arī ja uz ekrāna parādās 
ziņojumi vai brīdinājumi. 

Baterijas mūža paildzināšana
Baterijas drošības režīma ieslēgšana 
Izmantojiet šo režīmu, lai paildzinātu 
baterijas darbības laiku

Izvēlieties Setup > Display > 
Battery Save > On.

Baterijas drošības režīmā ekrāns izslēdzas, 
kad beidzas fona apgaismojums.  
Izvēlieties      , lai izslēgtu ekrānu. Divreiz    
piespiediet          , lai aplūkotu statusa lapu.   

 GLONASS izslēgšana
Ja izmantojat navigāciju ilgāku laiku un 
skats uz satelītiem nav  aizsegts, Jūs 
varat izslēgt  GLONASS , lai taupītu 
bateriju jaudu.

Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup > 
System > Satellite System > GPS.

Noregulējiet fona apgaismojuma 
spilgtumu 
Pārmērīga fona apgaismojuma 
izmantošana var ievērojami saīsināt 
baterijas darbības laiku.  
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Regulējiet ekrāna apgaismojumu, lai 
paildzinātu baterijas darbības laiku.  
Ievērojiet!: Fona apgaismojums var būt 
ierobežots, ja baterijas līmenis ir zems.   

1 Izvēlieties   .
2 Izmantojiet slīdni, lai regulētu  fona 

apgaismojuma pakāpi.
Ja fona apgaismojumam ir izvēlēta 
augsta pakāpe, ierīce var uzsilt.  

Fona apgaismojuma taimauta 
regulēšana Samaziniet fona apgaismojumu, 
lai paildzinātu baterijas drbības laiku.
1 Izvēlieties Setup > Display > Backlight

Timeout.
2 Izvēlieties opciju.

Par baterijām
 BRĪDINĀJUMS

SKAT. Svarīgu informāciju par produktu 
un drošību,  kas pieejama produkta 
iepakojumā, nodrošinot brīdinājumus 
un citu svarīgu informāciju. 
Šīs ierīces darbības temperatūra var 
pārsniegt  dažu bateriju lietošanas 
temperatūru. Sārmu baterijas var 

deformēties pie augstām temperatūrām. 

IEVĒROJIET!
Sārmu baterijas zaudē ievērojamu 
daudzumu savas kapacitātes, 
temperatūrai pazeminoties.  Izmantojiet 
litija baterijas, ja ierīce tiek izmantota pie 
zemākām temperatūrām.  

Bateriju tipa izvēle
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Setup >

System > AA Battery Type.
2 Izvēlieties Alkaline, Lithium, Traditional

NiMH vai Precharged NiMH.

Ilgtermiņa uzglabāšana
Ja neplānojat izmantot ierīci vairākus 
mēnešus,  izņemiet baterijas. Saglabātie 
dati netiek zaudēti, nomainot baterijas.  

Papildus aksesuāri
Papildus aksesuāri, piemēram, 
stiprinājumi, kartes, fitnesa aksesuāri,  
rezerves daļas, ir pieejami:  http://
buy.garmin.com vai pie Garmin dīlera.
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tempe™
 tempe ir ANT+ bezvadu temperatūras 
sensors. Pievienojiet sensoru siksniņai 
vai cilpiņai, nodrošinot brīvu gaisa 
piekļuvi.  Šī ierīce kalpos kā pastāvīgs 
precīzu temperatūras datu avots. 
Sapārojiet tempe ar ierīci, lai rādītu 
temperatūras datus no  tempe ierīces.

Papildus fitnesa aksesuāru 
izmantošana
1 Novietojiet ierīci 10 pēdu (3 m) attālumā 

no ANT+ aksesuāra.
2 Izvēlieties Setup > Fitness.
3 Izvēlieties Heart Rate Monitor vai Bike

Cadence Sensor.
4 Izvēlieties Search For New.
5 Pielāgojiet datu laukus, lai aplūkotu

sirds ritmu vai  kadences datus (18.lpp.).

Padomi  ANT+ aksesuāru 
pārošanai ar Jūsu 
Garmin ierīci
• Parliecinieties par to, ka  ANT+ 

aksesuārs ir savietojams ar Garmin 
ierīci.

• Pirms sapārojat ANT+ aksesuāru ar  
Garmin ierīci, pavirzieties 10 m (32.9 
ft.) nost no citiem  ANT+ 
aksesuāriem.

• Novietojiet Garmin ierīci  3 m (10 ft.) 
attālumā no  ANT+ aksesuāra.

• Sapārojot pirmo reizi, Jūsu Garmin 
ierīce automātiski atpazīst   ANT+ 
aksesuāru ik reizi, kad tas tiek 
aktivizēts.  Process notiek automātiski, 
ieslēdzot  Garmin ierīci, un aizņem 
tikai  dažas sekundes,līdz akssuāri ir 
aktivizēti un darbojas pareizi.

• Kad ierīces sapārotas,  Garmin ierīce 
saņem datus tikai no Jūsu aksesuāra 
un Jūs varat tuvoties citiem 
aksesuāriem.  

Datu pārvaldība
Ievērojiet!: Šī ierīce nav savietojama  ar 
Windows 95, 98, Me, Windows NT® un 
Mac OS 10.3 vai iepriekšējo versiju.

Failu veidi
Šī rokas ierīce atbalsta šādus failu 
veidus:  
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• Failus no BaseCamp vai HomePort™. 
Skat. www.garmin.com/trip_planning.

• GPX track failus.
• GPX geocache failus. Skat.

www.garmin.com/geocache.
• GGZ geocache failus. Skat.

www.garmin.com/geocache.
• JPEG foto failus.
• GPI pielāgotie POI faili no  Garmin

POI Loader. Skat www.garmin.com /
products/poiloader.

Atmiņas kartes ievietošana

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus priekšmetus baterijas 
izņemšanai 

Ievietojiet microSD atmiņas karti rokas 
ierīcē, lai nodrošinātu papildus atmiņu vai 
iepriekš ielādētas kartes.  

1 Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam un pavelciet, lai noņemtu vāciņu.

2 Izņemiet bateriju.
3 Paslidiniet kartes turētāju 

À

 uz      , tad 
paceliet uz augšu.

4 Ievietojiet atmiņas karti ar zelta
 kontaktiem uz leju.   

5 Aizveriet kartes turētāju.
6 Paslidieniet kartes turētāju uz      , lai to noslēgtu. 
 7 Ievietojiet baterijas un uzlieciet vāku.

Ierīces pievienošana datoram

IEVĒROJIET
Lai pasargātu ierīci no korozijas,  rūpīgi 
noslaukiet  mini-USB portu, 
aizsargvāciņu un apkārtējo laukumu, 
pirms lādējat vai pievienojat datoru.

Lai izmantotu ierīci, kas pievienota 
datoram,  ievietojiet baterijas. Datora USB 
ports nenodrošinās pietiekamu jaudu šīs 
ierīces darbībai. 
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1 Noņemiet aizsargvāciņu no  mini-
USB porta.

2 Pievienojiet mazāko USB kabeļa galu
 mini-USB portam.

3 Lielāko USB kabeļa galu pievienojiet
datora  USB portam.
Uz Windows datoriem ierīce parādās 
kā noņemams diskdzinis vai kā 
portatīva ierīce, un atmiņas karte 
parādās kā otrs noņemamais 
diskdzinis. Uz Mac datoriem ierīce un 
atmiņas karte parādās kā uzstādīts 
sējums. 

Failu pārsūtīšana uz Jūsu ierīci
Pievienojiet ierīci datoram. 

Uz Windows datoriem ierīce parādās 
kā noņemams diskdzinis vai kā 
portatīva ierīce, un atmiņas karte 
parādās kā otrs noņemamais 
diskdzinis. Uz Mac datoriem ierīce un 
atmiņas karte parādās kā uzstādīts 
sējums. 
Ievērojiet!:Daži datori ar vairākiem 
tīkla  dziņiem var neparādīt ierīces 
diskdziņus pareizi. Papildus 
informāciju meklējiet savas 
operētājsistēmas rokasgrāmatā. 

2 Uz datora atveriet failu 
pārlūkprogrammu.

3 Izvēlieties failu.
4 Izvēlieties Edit > Copy.
5 Atveriet portatīvo ierīci,  diskdzini vai sējumu,

lai piekļūtu ierīcei vai atmiņas kartei.
6 Pārlūkojiet failu mapi.
7 Izvēlieties Edit > Paste.

Fails parādās ierīces atmiņas vai 
atmiņas kartes  failu sarakstā.  

Failu dzēšana
IEVĒROJIET!

Ja nezināt,  kādam mērķim paredzēts 
konkrētais fails, nedzēsiet to! Jūsu 
ierīces atmiņa satur svarīgus sistēmas 
failus, kurus nedrīkst dzēst. 

1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sējums.
2 Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai

sējumu.
3 Atlasiet failu.
4 Nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst.
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USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā
noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir
droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no
datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota
Windows datoram kā portatīva ierīce, tai
nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:

• Ja Jums ir Windows dators, 
sistēmas teknē atlasiet ikonu 
Droša aparatūras noņemšana un 
atlasiet savu ierīci.

• Ja Jums ir Mac dators, velciet 
sējuma ikonu uz atkritni.

2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Rokas siksniņas pievienošana 
1 Izvelciet rokas siksniņas cilpiņu 

cauri attiecīgajai  ierīces atverei .

2 Otru siksniņas galu izvelciet cauri 
cilpai un cieši pievelciet.  

Karabīnes pievienošana
1 Novietojiet karabīnes stiprinājumu 

À

 
ierīces slotos uz stiprinājumu virsmas  
Á

.
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2 Pavelciet stiprinājumu uz augšu, līdz tas  
noslēdzas savā vietā.  

Karabīnes stiprinājuma noņemšana
Pavelciet uz augšu karabīnes 
stiprinājuma apakšējo daļu un 
paslidiniet karabīnes stiprinājumu nost 
no stiprinājuma virsmas. 

Ierīces apkope
IEVĒROJIET!

Neizmantojiet ķīmiskos  tīrītājus, 
šķīdinātājus un insektu atbaidītājus, kas 
var  sabojāt plastmasa detaļas. 
Neglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek 
pakļauta ilgstošai pārmērīgu temperatūru 
iedarbībai, tādējādi radot 
neatgriezeniskus bojājumus.  
Ierīce ir ūdensdroša un atbilst  IEC 
standartam 60529 IPX7. Tā spēj izturēt 
netīšu iemērkšanu līdz pat  1 metra 
dziļumā uz 30 minūtēm. Ilgstošāka 
iemērkšana var sabojāt ierīci. Pēc 
iemērkšanas nosusiniet ierīci sausu un 
izžāvējiet to pirms lādēšanas.  

Ierīces tīrīšana
1 Noslaukiet ierīci ar drāniņu, kas 

samitrināta maigā ziepjūdenī. 

2 Noslaukiet to.

Traucējummeklēšana
Ierīces atiestate
Ja ierīce nereaģē, atiestatiet to. Tādējādi 
netiek dzēsti dati vai iestatījumi.  

1 Izņemiet baterijas. 
2 Ievietojiet baterijas.

Visu noklusējuma iestatījumu restaurēšana 
Atiestatiet visus iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas 
noklusējuma vērtībām.  

Izvēlieties Setup > Reset > Reset 
All Settings > Yes.
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