™
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Lietošanas rokasgrāmata
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190-00000-00

Drukāts Taivānā

Visas tiesības patur autors. Saskaņā ar autortiesību likumu, neviena šīs rokasgrāmatas daļa, nedz tā
visa kopumā, nav kopējama bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Garmin. Garmin patur tiesības
mainīt vai uzlabot savus produktus, kā arī veikt izmaiņas šīs rokasgrāmatas saturā, iepriekš nevienu
nebrīdinot par šādu izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu. Skat. www.garmin.com, lai saņemtu aktuālos
atjauninājumus un papildus informāciju par šo produktu.
Garmin®, Garmin logo, BlueChart®, City Navigator® un TracBack® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču
zīmes, as reģistrētas ASV vai citās valstīs. ANT™, ANT+™, Garmin Connect™, BaseCamp™, chirp™,
HomePort™, tempe™ un Monterra™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts
izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.
Bluetooth® nosaukums un logo pieder Bluetooth SIG, Inc. ; jebkādu to izmantošanu no Garmin puses
regulē licence. Mac® ir reģistrēta Apple Computer, Inc. preču zīme. Windows® un Windows NT® ir
Microsoft Corporation preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. microSD™ un microSDHC logo ir
SD-3C, LLC preču zīme. Wi-Fi® ir reģistrēta registered Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme. Google,
Google Play un citi nosaukumi ir Google Inc preču zīmes. NOAA® ir reģistrēta National Oceanic un
Atmospheric Administration pakalpojumu zīme. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
Šis produkts ir ANT+™ sertificēts. Apmeklējiet www.thisisant.com/directory , lai piekļūtu savietojamo
produktu un aplikāciju sarakstam.
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Saturs

IEVADS
BRĪDINĀJUMS
Skat. Svarīgu produkta un drošības
informāciju, kas atrodas produkta
iepakojumā, lai uzzinātu svarīgu
informāciju par produktiem.

IERĪCES APSKATS

À
Á
Â
Ã
Ä

Kamera
Mikrofons
Jaudas poga
LED gaismiņa

Å
Æ
Ç
È

Bateriju nodalījuma vāka D-veida gredzens
Ūdensdrošs skaļrunis
Austiņu spraudkontakts(zem aizsargvāciņa)
Mini-USB ports (zem aizsargvāciņa)

Baterijas informācija
BRĪDINĀJUMS
Ierīces temperatūras rādījumi var
pārsniegt pieļaujamo temperatūru dažu
bateriju izmantošanai. Sārmu baterijas var
sabojāties pie augstas temperatūras.
Neizmantojiet asus priekšmetus
bateriju izņemšanai.
IEVĒROJIET
Sazinieties ar vietējo atkritumu
apsaimniekotāju, lai uzzinātu, kā
pareizi atbrīvoties no izlietotajām
baterijām. .
Ievērojiet!
Sārmu baterijas pie temperatūras
pazemināšanās zaudē ievērojamu
veiktspējas daudzumu. Izmantojiet
litija baterijas, ja lietojat ierīci pie
temperatūras,kas zemāka par 0.

Skaļuma regulēšanas taustiņi

Ievads

1

Baterijas ievietošana

Bateriju akumulatora lādēšana

BRĪDINĀJUMS
Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai
novērstu savainošanās vai produkta
sabojāšanas risku, nepakļaujiet ierīci
ekstrēmu temperatūru vai tiešu saules
staru ietekmei.

BRĪDINĀJUMS
Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai
novērstu savainošanās vai produkta
sabojāšanas risku, nepakļaujiet ierīci
karstuma vai tiešu saules staru ietekmei.
IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, pirms
lādēšanas vai pievienošanas datoram
rūpīgi noslaukiet kontaktus un apkārt
esošo laukumu.
Nemēģiniet izmantot šo ierīci, lai lādētu
bateriju, kas nav Garmin® atbalstīta.
Mēģinot uzlādēt neatbilstošu bateriju,
Jūs varat sabojāt bateriju un zaudēt
ierīces garantiju.

1 Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulkstņrādītāja
virzienam, paceliet un noņemiet vāciņu.
2 Atrodiet metāla kontaktus, kas atrodas
litija jonu baterijas galā.
3 Ievietojiet bateriju tai paredzētajā
nodalījumā, ar kontaktiem uz priekšu.

4 Iespiediet bateriju savā vietā.
5 Uzlieciet bateriju nodalījuma vāku,

pagrieziet D-gredzenu pulksteņrādītāja
virzienā.

2

Ievērojiet!: Baterija netiks lādēta, ja
temperatūras rādītājs būs ārpus
noteiktajām robežām: 0°C līdz 45°C.
Lādējiet bateriju, izmantojot komplektēto
AC adapteri. Izmantojiet papildus
baterijas lādētāja aksesuāru. Skat.
www.garmin.com/outdoor, lai saņemtu
papildus informāciju.
Ievads

1 No emiet aizsargvāci u À no mini
USB porta Á.

Bateriju akumulatora izņemšana
BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus priekšmetus
bateriju izņemšanai.

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

2 Paceliet uz augšu bateriju akumulatoru, kas
atrodas tuvāk jaudas pogai.

2 evietojiet mazāko USB kabeļa galu

mini-USB portā.
Ievietojiet
USB kabeli
3
AC adapterī.
4 Pievienojiet AC adapteri standarta
sienas kontaktligzdai.
Kad ierīce pievienota jaudas
avotam, ierīce ieslēdzas.
5 Pilnībā uzlādējiet bateriju.
Baterijas uzlādes līmenis ir norādīts uz
informācijas joslas.
6 Atvienojiet USB kabeli un aizveriet
aizsargvāciņu.

Ievads

AA bateriju ievietošana

Bateriju akumulatora vietā (2.lpp.) Jūs
varat izmantot sārmu, NiMH vai litija
AA baterijas. Tās noder, ja esat ceļā un
nevarat uzlādēt bateriju
akumulatoru. Izmantojiet NiMH vai litija
baterijas, lai sasniegtu labāku rezultātu.
Ievērojiet!: Izmantojot kameras funkciju,
neiesakām lietot standarta sārmu
baterijas.
1 Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, pavelciet uz augšu un noņemiet vāku.
2 Ievietojiet trīs AA baterijas, ievērojot
pareizo virzienu.
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•

Katrai izvēlei uz skārienekrāna
jābūt atsevišķai darbībai.

Spiediet
, lai atgrieztos pie iepriekšējās
lapas.
• Spiediet
, lai atgrieztos pie māju
ekrāna.
• Spiediet , lai piekļūtu papildus opcijām
lapā, kuru pašreiz aplūkojat.
•

3 Uzlieciet bateriju vāku un pagrieziet

D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.

Ierīces ieslēgšana
Izvēlieties .

Māju ekrāns

Ierīces uzstādīšana

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, uzstādiet
ierīces pamatiestatījumus. Tāpat Jūs
varat izveidot savu kontu.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Sekojiet norādēm uz ekrāna.

Skārienekrāna izmantošana
•
•
•
4

Pavelciet un pārslidiniet pirkstus pār
ekrānu, lai izmantotu ritināšanas funkciju.
À Pavelciet uz leju, lai aplūkotu ziņojumus.
Savelciet kopā divus pirkstus, lai
Á Ievadiet tekstu, lai sāktu meklēšanu.
samazinātu attēlu.
Attāliniet pirkstus vienu no otra, lai
palielinātu attēlu.
Ievads

Â

Pavelciet pa kreisi un pa labi, lai
pārslēgtu lapas. Turiet, lai pielāgotu
īsinājumceļus, logrīkus vai fona attēlu.

Ã

Turiet, lai ievilktu vai izvilktu
īsinājumikonas no doka.

Ä

Pieskarieties, lai aplūkotu visas instalētās
aplikācijas.

Ziņojumu aplūkošana
1 Pavelciet pirkstus uz leju no

ekrāna augšas.
Parādās ziņojumu saraksts.
2 Izvēlieties kādu opciju:
• Lai aktivizētu kādu darbību vai
aplikāciju, kas minēta ziņojumā,
izvēlieties ziņojumu.
• Lai atsauktu ziņojumu, pavelciet
ziņojumu pa labi.

GPS aktivizēšana

Papildus informāciju par GPS,
meklējiet www.garmin.com/aboutGPS.
Izvēlieties Settings > Location
services > GPS satellites.

Ievads

Ierīces programmatūras
atjaunināšana

Pirms veicat ierīces programmatūras
atjaunināšanu, pievienojiet ierīci
bezvadu tīklam.
Ierīce periodiski pārbauda programmatūras
atjauninājumus, tiklīdz tā tiek pievienota
bezvadu tīklam. Ja ir pieejams programmatūras
atjauninājums, parādās ziņojums.
Atjauninājumus ir iespējams meklēt arī manuāli.
1 Izvēlieties opciju:
• Parādoties programmatūras
atjauninājuma ziņojumam,
pavelciet ar pirkstu uz leju no
ekrāna augšas, tad izvēlieties
New software update available.
• Lai manuāli meklētu atjauninājumus,
spiediet Settings > About Monterra >
System updates.
Ierīce
izvēlas
pieejamos
atjauninājumus.
Tas
var
aizņemt vairākas minūtes.
2 Spiediet Download, tad sekojiet ekrāna
instrukcijām.
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Skārienekrāna bloķēšana un
atbloķēšana

Lai izvairītos no netīšas ekrāna pogu
piespiešanas, ekrānu var nobloķēt.
1 Turiet jaudas pogu.
2 Spiediet Touch Lock, ieslēgtu/izslēgtu
ekrāna bloķēšanu.

Norādes, maršruti un
trases
Norādes

Norādes ir lokācijas, kas tiek ierakstītas
un uzglabātas uz ierīces.

Norādes izveidošana

2 Izvēlieties uz kartes kādu lokāciju.
3 Izvēlieties informācijas joslu ekrāna
augšējā daļā .

4 Spiediet .
Norādes meklēšana
1 Izvēlieties Waypoint Manager.
2 Izvēlieties opciju:
• Spiediet , lai meklētu, izmantojot
norādes nosaukumu.
• Izvēlieties All, tad izvēlieties
simbola veidu, lai meklētu,
izmantojot norādes simbolu.
• Spiediet > Search Near , lai
meklētu blakus kādai nesen atrastai
lokācijai, citai norādei, pašreizējai
lokācijai vai punktam uz kartes.

Jūs varat saglabāt pašreizējo lokāciju
3 Izvēlieties norādes no saraksta.
kā norādi.
Mark
Waypoint.
Spiediet
1
Norādes rediģēšana
2 Ja nepieciešams, izvēlieties Edit, lai mainītu Pirms rediģējat norādi, izveidojiet to.
nosaukumu vai citus norādes datus.
3 Spiediet Save.
1 Izvēlieties Waypoint Manager.
Izvēlieties norādi.
2
Norādes atzīmēšana, izmantojot

karti
1 Izvēlieties Map.
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Norādes, maršruti un trases

3 Izvēlieties rediģējamo parametru, piem.,

Lai sasniegtu labākus rezultātus, izvēlieties 4
līdz 8 norāžu piemērus, nogaidot vismaz 90
minūtes starp piemēriem.

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

Norādes projicēšana

nosaukumu.
4 Ievadiet jauno informāciju.

Norādes lokācijas precizitātes
palielināšana

Jūs varat uzlabot norādes lokācijas
precizitāti. Aprēķinot vidējo, ierīce apkopo
vairākus vienas lokācijas rādījumus, tad
iegūst vidējo vērtību, lai nodrošinātu
lielāku precizitāti.
1 Izvēlieties Waypoint Manager.
2 Izvēlieties norādi.
3 Spiediet > Average Location.
4 Virzieties uz norādes lokāciju.
5 Izvēlieties Start.
6 Sekojiet ekrāna instrukcijām.
7 Uzticamības statusa joslai sasniedzot 100%, izvēlieties Save.

Norādes, maršruti un trases

Izveidojiet jaunu lokāciju, pārnesot
distanci un kursu no apzīmētās lokācijas
uz jaunu lokāciju.
1 Izvēlieties Waypoint Manager.
2 Izvēlieties norādi.
3 Spiediet > Project New Waypoint.
4 Ievadiet kursu un distanci.
5 Izvēlieties Save.

Where To? (uz kurieni?) izvēlne
Jūs varat izmantot Where To? izvēlni, lai
meklētu galamērķi un dotos uz to. Ne visas
Where To? kategorijas ir pieejamas visos
reģionos un kartēs.

Papildus kartes

Izvēlieties papildus kartes uz ierīces,
piemēram, BirdsEye satelīta attēlu,
BlueChart® g2 un City Navigator®
detalizētās kartes. Detalizētās kartes var
saturēt papildus intereses punktus,
piemēram, restorānus vai jūras
pakalpojumus.
7

Ievērojiet!: Ne visi karšu dati nodrošina
meklēšanu pēc pasta indeksa.
4 Izvēlieties pilsētu.
Lokācijas meklēšana pēc nosaukuma 5 Ievadiet mājas numuru.
Jūs varat meklēt kartes intereses punktus un 6 Ievadiet ielas nosaukumu.
saglabātos parametrus, piemēram, norādes,
trases vai slēpņus pēc nosaukuma.
Maršruti
1 Izvēlieties Where To? > .
Maršruts ir norāžu vai lokāciju secība,
kas noved līdz galamērķim.
2 Ievadiet nosaukumu vai daļu nosaukuma.
Lai saņemtu papildus informāciju, skat.
http://buy.garmin.com vai sazinieties ar
Garmin dīleri.

3 Izveidojiet lokāciju no meklēšanas
rezultātiem.

Lokācijas meklēšana blakus citai
lokācijai
1 Spiediet Where To? > > Search
Near.

2 Izvēlieties opciju.
3 Izvēlieties lokāciju.
Adreses meklēšana

Izvēlieties papildus City Navigator kartes,
lai meklētu adreses.
1 Izvēlieties Where To? > Addresses.
2 Izvēlieties valsti vai štatu, ja tas
nepieciešams.
3 Ievadiet pilsētu vai pasta indeksu.
8

Maršruta izveidošana
1 Spiediet Route Planner > > .
2 Izvēlieties kategoriju.
3 Izvēlieties pirmo maršruta punktu.
4 Izvēlieties Use.
5 Spiediet , lai pievienotu papildus maršruta
punktus.

6 Spiediet

, lai saglabātu maršrutu.

Maršruta nosaukuma
rediģēšana
1 Izvēlieties Route Planner.
2 Izvēlieties maršrutu.
3 Izvēlieties Name.
4 Ievadiet jauno nosaukumu.

Norādes, maršruti vai trases

Maršruta aplūkošana uz kartes 1

Izvēlieties Route Planner.
2 Izvēlieties maršrutu.
3 Pavelciet pa kreisi, lai aplūkotu karti.

Maršruta rediģēšana
1 Izvēlieties Route Planner.
2 Izvēlieties maršrutu.
3 Izvēlieties opciju :
•
•

La aplūkotu punktu uz kartes,
izvēlieties uz šo punktu.
Lai mainītu maršruta punktu
secību,
pavelciet
saraksta
punktus uz augšu vai uz leju.

• Lai maršrutam pievienotu papildus
punktu, izvēlieties
.
• Lai dzēstu maršruta punktu, turiet
punktu un izvēlieties
.

Maršruta dzēšana
1 Izvēlieties Route Planner.
2 Turiet maršrutu.
3 Spiediet .

Aktīvā maršruta aplūkošana
1 Navigējot pa maršrutu, pavelciet ar pirkstu
uz leju no ekrāna augšdaļas.
2 Spiediet .

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

Trases

Trase ir Jūsu ceļa ieraksts. Trases
žurnāls satur informāciju par ierakstītā
ceļa punktiem, piem., laiku, lokāciju un
pacēlumu katram punktiem.

Trases ieraksta nopauzēšana
1 Pavelciet ar pirkstu uz leju no ekrāna
augšdaļas.
Parādās ziņojumu saraksts.
2Spiediet blakus Track Recording
On.

Trases žurnāla pielāgošana

Pielāgojiet to, kā Jūsu ierīce parāda
un ieraksta trases.
Norādes, maršruti un trases

9

1 Izvēlieties Settings > Tracks.
2 Izvēlieties Record, lai ieslēgtu/izslēgtu
trases žurnālu.

3 Izvēlieties Show on Map, lai ieslēgtu/

izslēgtu trases ierakstu uz kartes.
Kad šī funkcija ir aktivizēta, līnija uz
trases norāda Jūsu maršrutu.
Izvēlieties
Color, tad izvēlieties krāsu
4
trases ierakstam uz kartes.
5 Izvēlieties Record Method.
6 Izvēlieties opciju:
• Lai ierakstītu trasi ar dažādiem
ātrumiem, kas sniedz optimālu
informāciju par trasi, izvēlieties
Auto.
• Lai ierakstītu trasi, nosakot ieraksta
distanci, izvēlieties Distance.
• Lai ierakstītu trasi, nosakot ieraksta
laiku, izvēlieties Time.
7 Izvēlieties Interval.
8 Pabeidziet darbību:
• Izvēloties Auto kā ieraksta metodi
Record Method, izvēlieties opciju,
kas nosaka biežāku vai retāku
trases ierakstu.
10

•

Ievērojiet!: Izmantojot Most
Often (visbiežāk) intervālu, tiek
iegūta detalizētāka informācija,
taču ātrāk aizpildās atmiņa.
Izvēloties Distance vai Time kā
ieraksta metodi Record Method,
ievadiet vērtību un izvēlieties OK.

Sekojiet trases žurnāla ierakstam

Navigācijas laikā Jūs varat navigēt
atpakaļ uz trases ieraksta sākumu. Šī
funkcija var noderēt, meklējot ceļu
atpakaļ uz nometni vai startu.
1 Izvēlieties Track Manager > Current
Track > View Map > TracBack.
Maršruts kartē tiek attēlots ar
sarkanu līniju, starta punktu un
finiša punktu.
Navigējiet,
izmantojot karti vai kompasu.
2

Pašreizējās trases saglabāšana
1 Izvēlieties Track Manager > Current

Track.
2 Spiediet

> Save.

Norādes, maršruti un trases

Trases reljefs
1 Izvēlieties Track Manager.
2 Izvēlieties trasi.
3 Paslidiniet pirkstus pa labi, lai aplūkotu
pacēlumu un kritumu lapu.

Trases krāsas nomainīšana

Jūs varat nomainīt trases krāsu, lai
uzlabotu kartes skatījumu vai salīdzinātu
to ar citu trasi.
1 Izvēlieties Track Manager.
2 Izvēlieties trasi.
3 Izvēlieties Track Color.
4 Izvēlieties krāsu.

Saglabāto trašu arhivēšana

Jūs varat saglabāt arhivētās trases,
lai ietaupītu vietu atmiņā.
1 Izvēlieties Settings > Tracks > Auto
Archive.
2 Izvēlieties When Full, Daily vai Weekly.

Pašreizējās trases dzēšana

Izvēlieties Track Manager > Current
Track > .

Norādes, maršruti un trases

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

Garmin piedzīvojumi

Jūs varat izveidot savu piedzīvojumu, lai
dalītos savos ceļojumos ar ģimeni, draugiem
un Garmin kopienu. Sagrupējiet attiecīgos
parametrus kopā kā piedzīvojumu.
Piemēram, Jūs varat izveidot piedzīvojumu,
balstoties uz savu pēdējo pārgājienu.
Piedzīvojums var saturēt trases žurnālu,
ceļojuma fotogrāfijas un slēpņus, kurus
atradāt. Jūs varat izmantot BaseCamp™ , lai
izveidotu un pārvaldītu savus ceļojumus.
Papildus informāciju meklējiet:
http://adventures.garmin.com.

Failu nosūtīšana uz BaseCamp
1 Atveriet BaseCamp.
2 Pievienojiet ierīci datoram.
Uz Windows® datoriem ierīce
parādās kā noņemams diskdzinis vai
portatīva ierīce; atmiņas karte var
parādīties kā otrs noņemamais
diskdznis. Uz Mac® datoriem, ierīce
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un atmiņas karte var parādīties kā
sējums.
Ievērojiet!: Daži datori ar vairākiem tīkla
diskdziņiem var kļūdainu uzrādīt ierīces
diskdziņus. Skat. operētājsistēmas
dokumentāciju, lai uzzinātu papildus
informāciju par diskdzini.
3 Atveriet Garmin vai atmiņas kartes
diskdzini vai sējumu.
4 Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties parametru no
pievienotās ierīces, tad pārvelciet
to uz My Collection vai 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 nosūtiet
trasi no savas ierīces uz datoru (11.lpp.).

1 Atveriet BaseCamp.
2 Izvēlieties File > New > Garmin

4 Ja nepieciešams,pievienojiet parametrus no

BaseCamp.
5 Aizpildiet obligātos lauciņus, iedodot piedzīvojumam
nosaukumu un aprakstot to.
Ja
6 vēlaties mainīt piedzīvojuma vāka fotogrāfiju,
izvēlieties Change, tad izvēlieties citu
fotogrāfiju.
7 Izvēlieties Finish.

Piedzīvojuma aktivizēšana

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

Navigācija
Navigējiet pa maršrutiem un trasēm uz
kādu norādi, slēpni, fotogrāfiju vai
jebkuru citu uz ierīces saglabātu lokāciju.
Izmantojiet karti vai kompasu, lai
navigētu uz savu galamērķi.

Adventure.
Izvēlieties
trasi, tad izvēlieties Next.
3
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Navigācija

Navigēšana uz galamērķi
1 Izvēlieties Where To?.
2 Izvēlieties kategoriju.
3 Izvēlieties galamērķi.
4 Izvēlieties Go.

Uz kartes tiek atvērts maršruts,
kas apzīmēts ar sārtu līniju.
5 Navigējiet, izmantojot karti (13.lpp.) vai
kompasu (13.lpp.).

Navigācijas apturēšana

Uz kartes vai kompasa izvēlnes spiediet
Stop Navigation.

>

Navigācija ar karti

1 Sāciet navigāciju uz galamērķi

(13.lpp.).
2 Izvēlieties Map.
Ar zilu trijstūri tiek apzīmēta lokācija uz
kartes. Jums pārvietojoties,
pārvietojas arī zilais trijstūris.

3 Izpildiet vienu vai vairākas darbības:
•

Pavelciet karti, lai aplūkotu
dažādas zonas.

Navigācija

• Spiediet un
, lai mainītu
kartes tālummaiņu.
• Izvēlieties lokāciju uz kartes
(atzīmētu ar adatiņu ),tad
izvēlieties informācijas joslu
ekrāna augšdaļā, lai aplūkotu
informāciju par izvēlēto lokāciju.

Navigācija pa braukšanas maršrutu

Pirms navigējat pa ielu maršrutiem,
iegādājieties un ielādējiet City Navigator
kartes.
1 Izvēlieties Settings > Profiles >
Automotive > Make Current.
2 Izvēlieties galamērķi.
3 Navigējiet, izmantojot karti.
Pagriezieni parādās uz informācijas
joslas kartes augšdaļā. Skaņu signāls
ziņo par pagriezienu izvēlētajā maršrutā.

Navigācija ar kompasu

Navigējot uz izvēlēto galamērķi,
norāda uz galamērķi, neatkarīgi no
virziena, kurā dodaties.
1 Uzsāciet navigāciju uz galamērķi
(13.lpp.).
2 Izvēlieties Compass.
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3 Griezieties, līdz

norāda uz kompasa
augšdaļu, tad turpiniet kustību šajā
virzienā līdz galamērķim.

Kompasa kalibrēšana
IEVĒROJIET
Kalibrējiet elektronisko kompasu, izejot ārpus
telpām. Lai uzlabotu virzības precizitāti,
nestāviet pie priekšmetiem, kas ietekmē
magnētisko lauku, piem., transporta
līdzekļiem, ēkām, augstsprieguma līnijām.
Jūsu ierīce rūpnīcā jau ir kalibrēta.
Automātiskā kalibrēšana ir uzstādīta kā
noklusējuma parametrs. Ja kompasa
darbībā novērojat traucējumus,
piemēram, pēc garām distancēm vai
ekstrēmu temperatūru iedarbības, veiciet
manuālu ierīces kalibrēšanu.
1 Izvēlieties Compass > > Calibrate
Compass > Start.
2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Kursa rādītājs

Kursa rādītājs ir īpaši noderīgs, ja
navigējat pa ūdeni vai ja ceļā nav lielu
šķēršļu. Tāpat tas palīdz izvairīties no
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dažādiem draudiem maršruta laikā,
piemēram, sēkļiem vai zemūdens klintīm.
Lai aktivizētu kursa rādītāju, no kompasa
izvēlnes izvēlieties Settings > Heading
Settings > Go to Line/Pointer > Course
(CDI).

Kursa rādītājs À rāda attiecību pret
kursa līniju, kas ved uz galamērķi.
Novirzes no kursa indikators (CDI) Á
sniedz informāciju par atkāpi no kursa
(pa labi/pa kreisi). Mērogs Â attiecas uz
distanci starp punktiem Ã uz kursa
novirzes indikatora, kas norāda, cik liela
ir atkāpe no kursa.
.

Navigācija ar Sight 'N Go

Norādiet ierīci pret kādu tālumā esošu
objektu, piefiksējiet virzienu un
navigējiet uz šo objektu.
Navigācija

1 Izvēlieties Sight 'N Go.
2 Norādiet ierīci uz kādu objektu.
3 Izvēlieties Lock Direction > Set Course.
4 Navigējiet, izmantojot kompasu..

Pacēlumu diagramma

Atbilstoši noklusējuma parametram,
pacēlumu diagramma rāda pacēlumu veiktās
distances laikā. lai pielāgotu pacēluma
iestatījumus, skat. 26.lpp.. Pieskarieties
jebkuram punktam uz diagrammas, lai
aplūkotu detalizētu informāciju par šo punktu.

Navigācija uz diagrammas punktu
1 Izvēlieties Elevation Plot.
2 Izvēlieties atsevišķu diagrammas punktu.
Parādās informācija par šo punktu.

3 Spiediet > View Map.
4 Izvēlieties informācijas joslu ekrāna

augšdaļā.
5 Izvēlieties Go.
Uz kartes atveras maršruts, kas
atzīmēts ar sārtu līniju.
6 Navigējiet, izmantojot karti (13.lpp.) vai
kompasu (13.lpp.).

Navigācija

Diagrammas veida mainīšana

Mainiet pacēlumu diagrammu, lai tajā
būtu redzams spiediens un pacēlums
kādā noteiktā laikā vai distancē.
1 Izvēlieties Elevation Plot > > Change
Plot Type.
2 Izvēlieties opciju.

Pacēlumu diagrammas atiestatīšana
Izvēlieties Elevation Plot > > Reset.

Kalibrēšana ar barometrisko altimetru

Jūsu ierīce rūpnīcā jau ir kalibrēta.
Automātiskā kalibrēšana ir uzstādīta kā
noklusējuma parametrs. Veiciet manuālu
barometriskā altimetra kalibrēšanu, ja zināt
pareizu pacēluma vērtību vai pareizu
barometra spiedienu.

1 Dodieties uz lokāciju, kur pacēlums
vai barometriskais spiediens ir zināms.
2 Spiediet Elevation Plot > >
Calibrate Altimeter.
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām.
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Ceļojuma dators

Ceļojuma dators rāda pašreizējo ātrumu,
vidējo ātrumu, maksimālo ātrumu,
ceļojuma odometru un citus noderīgus
statistikas datus. Pielāgojiet ceļojuma
datora izvietojumu, paneli un datu laukus.
Galvenajā izvēlnē izvēlieties
Trip Computer.

Ceļojumu datora atiestate

Lai saņemtu precīzu informāciju,
atiestatiet ierīci pirms došanās ceļojumā.
Izvēlieties Trip Computer > > Reset >
OK.

Fotogrāfijas un video
Ar šīs ierīces palīdzību ir iespējams
uzņemt fotogrāfijas un video. Ja GPS ir
aktivizēts (5.lpp.), ģeogrāfiskā lokācija tiek
automātiski saglabāta fotogrāfijas vai
video materiāla informācijā.

Fotogrāfijas uzņemšana

1 Izvēlieties Camera.
2 Pagrieziet ierīci horizontāli vai vertikāli,
lai mainītu fotogrāfijas virzienu.
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3 Ja nepieciešams, izvēlieties vienu vai vairākas

opcijas, lai pielāgotu fotogrāfiju.
• Lai mainītu fotografēšanas opcijas,
ieskaitot zibspuldzi, ekspozīciju,
baltā balansu, ainu vai lokācijas
informāciju, spiediet
.
• Lai mainītu tālummaiņu, izmantojiet slīdni.
• Lai mainītu fokusu, izvēlieties daļu no attēla.

Ierīce fokusējas uz zonu, kas
atrodas kvadrātiekavās. Kad
fotogrāfija ir nofokusēta,
kvadrātiekavas iedegas zaļā krāsā.
4 Spiediet , lai uzņemtu fotogrāfiju.

Panorāmas foto uzņemšana

Izmantojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu
īpaši plašus skatus, piem., ainavas.
1 Izvēlieties Camera > .
2 Notēmējiet kameru uz labo vai kreiso kadra pusi.

3 Spiediet .
4 Turiet ierīci vienā līmenī un lēnām slidiniet ierīci
vienā virzienā no kreisās uz labo un
no labās uz kreiso pusi.

Fotogrāfijas un video

Ja to darīsiet pārāk ātri, pie skatu
meklētāja iedegsies sarkans
rāmis, liekot darboties lēnāk.
simbols piepildās ar zilo krāsu
kameras slīdēšanas laikā. Spilgti zilā
krāsa norāda zonu, kas šobrīd
redzama skatu meklētājā.
5 Izvēlieties opciju:
• Lai pārtrauktu panorāmas uzņemšanu
kādā punktā, spiediet
• Lai uzņemtu visu panorāmas
skatu, turpiniet slidināt kameru,
līdz
ir pilnīgi zils.
Ierīce rāda fotogrāfijas priekšskatījumu
un progresa joslu, tiklīdz tiek saglabāta
fotogrāfija.

Video ierakstīšana

1 Izvēlieties Camera > .
2 Spiediet .
3 Ierakstiet video.
4 Kad video ierakstīšana pabeigta,
izvēlieties

.

2 Ja nepieciešams, izvēlieties albumu.
3 Izvēlieties kādu fotogrāfiju vai video.
Video tiek apzīmēti ar .
4 Paslidiniet pa labi vai pa kreisi, lai
aplūkotu papildus fotorgrāfijas un video
no albumiem.

Slēpņi
Slēpnis ir kas līdzīgs apslēptam dārgumam.
Slēpņošana ir apslēpto dārgumu
meklēšana, izmantojot GPS koordinātas,
ko iepublicējuši tiešsaistē slēpņa izveidotāji.

Slēpņu lejupielāde

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot

USB kabeli.
Skat.
www.opencaching.com.
2
3 Ja nepieciešams, izveidojiet kontu.
4 Ieejiet savā kontā.
5 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai atrastu un
lejupielādētu slēpņus uz savas ierīces.

Fotogrāfiju un video
aplūkošana
1 Izvēlieties Gallery.

Slēpņi
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Slēpņu saraksta filtrēšana

Filtrējiet slēpņu sarakstu, vadoties pēc
kādiem parametriem, piemēram, pēc
grūtības pakāpes.
1 Izvēlieties Geocaching > .
2 Pielāgojiet iestatījumus un izvēlieties
.
Parādās filtrēto slēpņu saraksts.
3 Spiediet , lai saglabātu filtru (papildus).

Slēpņu filtra izveidošana un
saglabāšana

Izveidojiet un saglabājiet savus slēpņu
filtrus, vadoties pēc īpašiem faktoriem.
Kad filtrs uzstādīts, izmantojiet to slēpņu
sarakstam.
1 Izvēlieties Geocaching > > Manage
Filters > .
2 Ievadiet nosaukumu.
.
3 Izvēlieties filtra opcijas, spiediet

Saglabāta slēpņu saraksta
izmantošana

Pirms izmantojat slēpņu filtru, izveidojiet
un saglabājiet slēpņu filtru.
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1 No slēpņu saraksta izvēlieties All

Geocaches.
2 Izvēlieties filtru.

Sava slēpņu filtra rediģēšana
1 Spiediet Settings > Geocaching >

Manage Filters.
Izvēlieties
filtru.
2
3 Izvēlieties rediģējamo parametru.

Navigācija uz slēpni

>

1 Izvēlieties Geocaching.
2 Izvēlieties slēpni.
3 Spiediet Go.
4 Navigējiet, izmantojot karti (13.lpp.) vai
kompasu (13.lpp.).

Mēģinājuma fiksēšana

Pēc mēģinājuma atrast slēpni Jūs varat
fiksēt rezultātu. Dažus slēpņus var
apstiprināt :
www.opencaching.com.
1 Izvēlieties Geocaching > Log.
2 Izvēlieties Found, Did Not Find,
Needs Maintenance, or
Unattempted.
Slēpņi

3 Komentējiet un novērtējiet
slēpni (papildus).
4 Izvēlieties Log.

chirp™

chirp raidītājs ir neliels Garmin aksesuārs,
kas tiek atbilstoši ieprogrammēts un atstāts
slēpnī. Izmantojiet savu ierīci, lai atrastu
raidītāju slēpnī. Lai saņemtu papildus
informāciju par raidītāju, skat. raidītāja
lietošanas rokasgrāmatu: www.garmin.com.

4 Izvēlieties Details, lai lejupielādētu un
aplūkotu informāciju no chirp ierīces.

5 Ja pieejams, izvēlieties Go, lai
navigētu uz nākošo slēpņa pakāpi.

Aplikācijas
Aplikāciju instalēšana

Slēpņa meklēšana ar raidīšanas ierīci Pirms iegādājaties vai instalējat aplikācijas

Aktivizējot meklēšanu ar raidītāju (chirp),
ierīce ziņo, ja atrod tuvumā esošus
raidītājus. Šī funkcija ir īpaši noderīga, ja
meklējat slēpņus, kas satur chirp ierīci.

uz ierīces, pievienojiet uz savas ierīces
Google™ kontu (30.lpp.).

Uzinstalējiet papildus aplikācijas no
Google Play™.
1 Izvēlieties Play Store ikonu.
1 Izvēlieties chirp.
2 Ja nepieciešams, sekojiet ekrāna
2 Izvēlieties pārslēgšanas slēdzi, lai aktivizētu instrukcijām, lai izveidotu kontu.
chirp meklēšanu.

3 Navigējiet uz slēpni, kas satur

chirp raidīšanas ierīci (18.lpp.).
Atrodoties 10 m attālumā no slēpņa,
kas satur raidītāju, uz ierīces
parādās brīdinājums.

Aplikācijas

Tuvošanās brīdinājuma uzstādīšana

Tuvošanās brīdinājums ziņo par to, ka atrodaties
noteiktā konkrētas lokācijas diapazonā.

1 Izvēlieties Proximity Alarms > .
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2 Izvēlieties kategoriju
3 Izvēlieties lokāciju.
4 Izvēlieties Use.
5 Ievadiet rādiusu un izvēlieties Done.

Satelītu skatījuma mainīšana
1 Izvēlieties Satellite > .
2 Ja nepieciešams, izvēlieties Track Up,

lai pārorientētu satelītu skatījumu uz
pašreizējo trasi uz ekrāna augšdaļu.
Ievadot tuvošanās brīdinājuma zonu,
Ja
3 nepieciešams, izvēlieties Multicolor , lai
atskan skaņas signāls.
piešķirtu
kādu konkrētu krāsu
satelītam un satelīta signāla spēka
Lukturīša izmantošana Ievērojiet:
joslai.
Lukturīša izmantošana var samazināt
baterijas izmantošanas laiku.
NOAA® laika ziņu radio
Izvēlieties Flashlight > .
klausīšanās
Jūs varat klausīties Nacionālās okeāna
Laukuma aprēķināšana
un atmosfēras administrācijas (NOAA)
laika ziņas, izmantojot NOAA radio, kas
iebūvēts ierīcē. Kad NOAA radio saņem
1 Izvēlieties Area Calculation > Start.
kādas ziņas, ierīce brīdina Jūs par laika
2 Ejiet pa perimetru laukumam, kuru
ziņu brīdinājumiem ar uznirstošo
vēlaties aprēķināt.
ziņojumu.
3 Izvēlieties Calculate, kad esat pabeidzis. 1 Noņemiet aizsargvāciņu no austiņu
spraudkontakta un pievienojiet
Satelītu lapa
austiņas ar vadu.
Satelītu lapā redzama informācija par
Austiņu vads darbojas kā antena.
Jūsu pašreizējo atrašanās vietu, GPS
Radio nefunkcionē, ja austiņas nav
precizitāti, satelītu lokāciju un signāla
pievienotas.
spēku.
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Aplikācijas

2 Izvēlieties Weather Radio.
3 Izvēlieties opciju:
Lai automātiski skenētu un
meklētu spēcīgā signāla
pārraidi, izvēlieties Auto Scan.
• Lai manuāli izvēlētos kanālu,
izslēdziet automātisko skenēšanu
un spiediet un
• Lai pārslēgtos starp iebūvēto
skaļruni
un
austiņām,
izvēlieties
Ievērojiet!: Lai uztvertu pārraidi,
austiņam jābūt pieslēgtām.
•

•

•

Lai ieslēgtu vai izslēgtu audio
pārraidi, spiediet
.
Ierīce turpina saņemt laika ziņu
brīdinājumus, kad audio
pārraide tiek izslēgta.
Lai izslēgtu radio, spiediet .
Izslēdzot radio, tiek izslēgti gan
pārraides, gan laika ziņu
brīdinājumi.

FM radio klausīšanās

1 Noņemiet aizsargvāciņu no

austiņu spraudkontakta, tad
pievienojiet austiņas ar vadiem.
Austiņu vads darbojas kā antena.
Radio nefunkcionē, ja austiņas nav
pievienotas.

2 Izvēlieties FM Radio.
3 Izvēlieties opciju:
• Lai noregulētu nākošo vai iepriekšējo
pieejamo staciju, spiediet vai .
• Lai noregulētu kādu konkrētu
frekvenci, pavelciet skaņotāju.
• Lai pievienotu iepriekš iestatītu
frekvenci,spiediet
.
• Lai noregulētu iepriekš iestatītu
frekvenci, izvēlieties frekvenci.
• Lai pārslēgtos starp iebūvēto
skaļruni
un
austiņām,
izvēlieties
Ievērojiet!: Lai uztvertu pārraidi,
austiņām jābūt pieslēgtām.
•

Aplikācijas

Lai izslēgtu radio, spiediet

.
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Laika apstākļu datu aplūkošana 4 Turiet aplikāciju vai logrīku, tad pārvelciet

Pirms aplūkojat temperatūras, sapārojiet savu
ierīci ar tempe™ bezvadu temperatūras
sensoru ( 37.lpp.).
Jūs varat aplūkot laika apstākļu datus no
ierīces sensoriem, ieskaitot temperatūru, UV
indeksu, barometrisko spiedienu un
apkārtējo spiedienu.
Izvēlieties Weather.

uz vēlamo lokāciju māju ekrānā.

Ekrāna rotēšana

Rotējiet ierīci, lai aplūkotu atēlu
horizontālā (ainavu) vai vertikālā
(portreta) režīmā.

Ierīces pielāgošana
Īsinājumceļu un logrīku
pievienošana māju ekrānam

Pievienojiet aplikāciju īsinājumceļus un
ekrānlogus jebkurām mājas ekrānu
lapām.Logrīki ir rīki, kas nodrošina ātru
piekļuvi informācijai, galvenajām aplikācijām,
aplikāciju funkcijām un iestatījumiem.
1 Māju ekrānā pavelciet ar pirkstiem pa kreisi
vai pa labi, lai izvēlētos māju ekrāna lapu.
2 Izvēlieties .
3 Pavelciet ar pirkstiem pa labi vai pa
kreisi, lai piekļūtu aplikācijām vai
logrīkiem.
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Ekrāna orientācijas virziena fiksēšana

Noklusējuma iestatījums ļauj ekrānam
automātiski mainīt orientāciju, atkarībā no
ierīces orientācijas virziena. Jūs varat nofiksēt
ekrāna orientāciju vai nu portreta vai ainavas
režīmā.
1 Izvēlieties Settings > Display > Screen
Orientation Lock.
2 Izvēlieties opciju.

Ierīces pielāgošana

Kartes iestatījumi

Detail: Uzstāda, cik detalizēti tiek parādīta karte.
Jo detalizētāks attēls, jo lēnāk
Izvēlieties Settings > Map.
darbojas karte.
Orientation: Regulē, kādā veidā lapā tiek
Vehicle:
Maina ikonu, ar kuru tiek apzīmēta
parādīta karte. North Up rāda
Jūsu
pozīcija
kartē. Skat.
ziemeļus lapas augšdaļā. Track Up
www.garmingarage.com, lai lejupielādētu
rāda Jūsu pašreizējo braukšanas
vairākas transportlīdzekļu ikonas.
virzienu lapas augšdaļā. Automotive
Map Information: Aktivizē vai izslēdz kartes, kas
Mode rāda automašīnas perspektīvu
uz doto brīdi ir ielādētas uz ierīces.
ar braukšanas virzienu ekrāna
augšdaļā.
Pielāgoti datu lauki un
Guidance Text: Uzstāda, kad uz kartes
tiek parādīts pavadošais teksts.
informācijas paneļi
Datu lauki piedāvā informāciju par Jūsu lokāciju vai
Dashboard: Uzstāda, lai uz kartes tiek
citiem specifiskiem datiem. Informācijas panelis ir
attēlots panelis. Uz paneļa redzama
paša izveidota datu grupēšanas sistēma, kas var
informācija par Jūsu maršrutu vai
noderēt kāda konkrēta uzdevuma veikšanai,
lokāciju.
piemēram, slēpņošanai.
Layers:Uzstāda informācijas veidus, kas
parādās uz kartes lapas.
Pielāgojiet savām vajadzībām datu
laukus, kartes informācijas paneļus,
Auto Zoom: Automātiski izvēlas
kompasu, ceļojumu datoru, pacēlumu
piemērotu tālummaiņas pakāpi
diagrammu un statusa lapu.
optimālai kartes izmantošanai.
Zoom Buttons: Parāda vai noslēpj uz kartes Kartes datu lauku aktivizēšana
tālummaiņas pogas. Ja tālummaiņas
1 Izvēlieties Map > > Setup Map >
pogas ir pasēptas, izmantojiet uz
Dashboard.
skārienekrāna lietojamos žestus, lai
2 Izvēlieties Small Data Fields vai Large
mainītu tālummaiņu (4.lpp.).
Data Fields.
Ierīces pielāgošana
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Datu lauku pielāgošana

Pirms mainiet kartes datu laukus,
aktivizējiet tos (23.lpp.).
1 Izvēlieties lapu.
2 Izvēlieties datu lauku.
3 Izvēlieties datu lauka kategoriju un datu
lauku.
Piemēram, izvēlieties Trip Data
> Speed - Moving Avg..

Informācijas paneļu pielāgošana
1 Izvēlieties lapu.
2 Izvēlieties opciju:
•

Uz kartes izvēlieties >
Map > Dashboard.

Setup

• Kompasa,ceļojuma datuma vai
statusa lapā izvēlieties
>
Change Dashboard.
3 Izvēlieties informācijas paneli.

Trases iestatījumi

Izvēlieties Settings > Tracks.
Recording: Ieslēdz vai izslēdz trases
ierakstu.
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Show on Map: Rāda vai paslēpj trases
ierakstu uz kartes.
Color: Maina trases līnijas krāsu
uz kartes.
Record Method: Uzstāda trases ieraksta
metodi. Auto ieraksta trasi dažādos
ātrumos, lai izveidotu optimālu
priekšstatu par trasi.
Interval: Uzstāda trases žurnāla ieraksta instensitāti.
Biežāka maršruta punktu ierakstīšana
sniedz detalizētāku informāciju par
trasi, bet ātrāk aizpilda atmiņu.
Auto Archive: Uzstāda automātisku arhivēšanas
metodi, lai organizētu trases.
Trases tiek saglabātas un
dzēstas automātiski.

Maršruta iestatījumi

Ierīce aprēķina maršrutus, kas
optimizēti Jūsu izvēlētajam aktivitātes
veidam. Pieejamie maršruta iestatījumi
atšķiras atkarībā no izvēlētās aktivitātes.
Izvēlieties Settings > Routing.
Navigation Voice: Uzstāda navigācijas instrukciju
balsi un valodu.

Ierīces pielāgošana

Activity: Uzstāda maršruta aktvitāti. Ierīce
aprēķina maršrutu, kas opimizēts
Jūsu izvēlētajam aktivitātes veidam.
Route Transitions: Nosaka, kā ierīce
sastāda maršrutu no viena punkta līdz
nākošajam. Šis iestatījums ir pieejams
tikai dažām aktivitātēm. Distance virza
Jūs uz nākošo maršruta punktu, kad
Jūs esat konkrētā attālumā no
pašreizējā punkta.
Lock on Road: Fiksē zilo trijstūri, kas uz
kartes apzīmē Jūsu atrašanās
vietu,norādot to uz tuvākā ceļa.

Mērvienību mainīšana
Pielāgojiet mērvienības distancei un
ātrumam, pacēlumam, dziļumam,
temperatūrai, spiedienam un
vertikālajam ātrumam.
1 Izvēlieties Settings > Units.
2 Izvēlieties mērījuma veidu.
3 Izvēlieties mērvienību.

Ierīces pielāgošana

Pozīcijas formāta iestatījumi

Ievērojiet!: Nemainiet pozīcijas formātu
vai kartes datu koordinātu sistēmu, ja vien
neizmantojat karti vai tabulu, kas nosaka
kādu citu pozīcijas formātu.
Izvēlieties Settings > Position Format.
Position Format: Uzstāda pozīcijas
formātu, kurā parādās lokācijas rādījums.
Map Datum: Uzstāda koordinātu sistēmu,
uz kuras bāzes ir veidota karte.
Map Spheroid: Rāda ierīces izmantoto
koordinātu sistēmu. Noklusējuma
koordinātu sistēma ir WGS 84.

Virzības iestatījumi

Jūs varat pielāgot kompasa iestatījumus.
Izvēlieties Settings > Heading Settings.
Display: Nosaka uz kompasa rādīto
virzības veidu.
North Reference: Uzstāda ziemeļu
norādi, kas tiek izmantota uz kompasa.
Go to Line/Pointer: Ļauj izmantot
virziena rādītāju, kas norāda Jūsu
galamērķa virzienā, vai arī izmanto
kursa rādītāju, kas rāda Jūsu
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attiecību pret kursa līniju,kas ved uz
galamērķi.
Compass: Automātiski pārslēdzas no
elektroniskā kompasa uz GPS
kompasu, ja kādu laiku braucat ar
lielāku ātrumu.
Calibrate Compass: Ļauj kalibrēt
kompasu, ja novērojat traucējumus
kompasa darbībā, piemēram, pēc
garāku distanču veikšanas vai
pakļaušanas ekstrēmu temperatūru
ietekmei. Skat. 14.lpp.

Altimetra iestatījumi

Izvēlieties Settings > Altimeter.
Auto Calibration: Automātiski
kalibrējiet altimetru ik reizi, kad ierīce
tiek ieslēgta. Ierīce turpina automātiski
kalibrēt altimetru, kamēr vien ir
pieejams GPS signāls.
Barometra režīms: Variable Elevation
ļauj barometram mērīt izmaiņas
pacēlumā, kamēr atrodaties kustībā.
Fixed Elevation pieņem, ka ierīce ir
stacionāra, fiksētā pacēluma
līmenī.
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Tādējādi barometriskais spiediens varētu
mainīties tikai laikapstākļu ietekmē.
Pressure Trending: Nosaka, kā ierīce
ieraksta spiediena datus.
Save Always opciju var izmantot, ja sekojat
līdzi spiediena frontēm.
Plot Type: Ieraksta pacēlumu izmaiņas
zināmā laika periodā vai pie
noteiktas distances, ieraksta
barometrisko spiedienu zināmā
laika periodā vai apkārtējā
spiediena izmaiņas noteiktā laikā.
Calibrate Altimeter: Ļauj kalibrēt
barometrisko altimetru, ja zināt
pareizo pacēluma vērtību vai pareizu
barometrisko spiedienu. Skat. 15.lpp.

Tuvošanās brīdinājuma iestatījumi
Izvēlieties Settings > Proximity Alarms.

Radius Units: Uzstādiet vienības, kas tiek izmantotas
tuvošanās punkta rādiusa aprēķināšanai.
Enable Alarms: Ieslēdz vai izslēdz
visus tuvošanās brīdinājumus.
Vibrate: Ierīce vibrē, ja ir aktivizēts tuvošanās
brīdinājums.
Ierīces pielāgošana

Proximity Tones: Ierīce atskaņo skaņu
Bluetooth® ierīču pārošana
signālu, ja ir ieslēgts tuvošanās
1 Izvēlieties Settings > Bluetooth.
brīdinājums.
2 Izvēlieties pārslēgu, lai ieslēgtu
Approaching Alarm Tone: Uzstāda skaņu
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
signālu, ko ierīce izmanto, ieejot
Ja
3 nepieciešams, izvēlieties Search for
tuvošanās punkta rādiusā.
Devices, lai skenētu tuvākās ierīces.
Leaving Alarm Tone: Uzstāda skaņu signālu,
Izvēlieties
ierīci.
4
ko ierīce atskaņo, Jums
atstājot tuvošanās punkta
5 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām,
rādiusu.
lai pabeigtu pārošanas procesu.

Pievienošanās bezvadu
tīklam

1 Izvēlieties Settings > Wi-Fi.
2 Ja nepieciešams, nospiediet pārslēgu, lai
ieslēgtu Wi-Fi.

3 Ja nepieciešams, izvēlieties SCAN, lai
skenētu pieejamos tīklus.

4 Izvēlieties bezvadu tīklu.
5 Ja nepieciešams, ievadiet šifra atslēgu.
Ierīce pievienojas bezvadu tīklam.
Ierīce atceras tīkla informāciju un
automātiski savienosies ar tīklu, kad
kādreiz atgriezīsieties uz šo lokāciju.

Ierīces pielāgošana

ANT+™ sensoru pārošana

Pārošana ir ANT+ bezvadu ierīču
savienošana, piemēram, tempe
temperatūras sensora pievienošana
Garmin ierīcei.
1 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no
sensora.
Ievērojiet!: Pārošanas laikā turieties 10 m
attālumā no citiem ANT+ sensoriem.
2 Izvēlieties Settings > More > ANT+
Sensors.
3 Izvēlieties pārslēgu, lai aktivizētu
pārošanu ar Jūsu izmantotā sensora tipu.
Ierīce automātiski meklē sensoru un
sapārojas ar to.
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Lidmašīnas režīma aktivizēšana 1 Izvēlieties Settings > Profiles.
Lidmašīnas režīmas izslēdz visus ierīces
2 Izvēlieties profilu.
uztvērējus un raidītājus, ieskaitot GPS, bezvadu 3 Izvēlieties Make Current.
tīklošanu, ANT™ tehnoloģiju un Bluetooth
4 Papildus izvēlieties pārslēgu, lai
tehnoloģiju. Šī opcija var noderēt, ja taupāt
aktivizētu profilu, pārslēdzoties
baterijas jaudu un neizmantojat šīs tehnoloģijas,
no ziņojumiem.
vai arī ienesot ierīci zonā, kurā tās izmantošana
Šī funkcija ir noderīga, ja bieži
ir aizliegta, piemēram, lidmašīnā.
pārslēdzat profilus.
Izvēlieties Settings > More >
Airplane mode.

Profili

Profils ir iestatījumu apkopojums, kas
optimizē ierīci atkarībā no tās
izmantošanas mērķa. Piemēram,
iestatījumi un skatījumi ir atšķirīgi, lietojot
ierīci medībām vai slēpņošanai.
Izmantojot profilu un mainot
iestatījumus, piemēram, datu laukus vai
mērvienības, izmaiņas tiek automātiski
saglabātas kā daļa no profila.

Profila izvēle

Ja maināt aktivitātes, Jūs varat
mainīt ierīces iestatījumus, mainot
profilu.
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Sava profila izveidošana

Pielāgojiet savu māju ekrānu, iestatījumus
un datu laukus kādai konkrētai aktivitātei
vai ceļojumam.
1Izvēlieties Settings > Profiles.
2 Izvēlieties .

3 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties Done.
Jaunais profils tiek saglabāts un kļūst
par aktīvo profilu.
Pielāgojiet
savu māju ekrānu,
4
iestatījumus un datu laukus.

Profila nosaukuma rediģēšana
1 Izvēlieties Settings > Profiles.
2 Izvēlieties profilu.
3 Izvēlieties Edit Name.
Ierīces pielāgošana

4 Ievadiet jaunu nosaukumu.
Profila dzēšana
1 Izvēlieties Settings > Profiles.
2 Izvēlieties profilu.
3 Izvēlieties Delete.

Skaņas iestatījumi

Izvēlieties Settings > Sound.
Volumes: Uzstādiet skaļuma līmeni
medijiem, ziņojumiem un brīdinājumiem.
Silent Mode: Klusina ierīces skaņas.
Default notification: uzstāda noklusējuma
skaņu, kas tiek izmantota brīdinājumiem.
Vibrate and ring: Aktivizē vibrāciju brīdinājumiem, kad ir aktīvs klusuma
režīms.
High Power Audio: Maksimizē
skaņas intensitāti iebūvētajam
skaļrunim.
Ievērojiet!: Šī funkcija nodrošina
papildus jaudu un var likt ierīcei
pēkšņi aizvērties, ja tā tiek izmantota
ar kameru vai
spožu fona
apgaismojumu. Šī funkcija var
samazināt baterijas darbības laiku.
Ierīces pielāgošana

Touch sounds: Atkskaņo skaņas signālu, kad
pieskarieties objektiem uz ekrāna,
piemēram, klaviatūrai.
Screen lock sound: Atskaņo skaņu, bloķējot
vai atbloķējot ekrānu.
Vibrate on touch: Vibrē, pieskaroties
objektiem uz ekrāna.

Displeja iestatījumi
Izvēlieties Settings > Display.
Color Mode: Uzstāda spilgtu fona apgaismojumu,
tumšu fona apgaismojumu vai arī
automātiski pārslēdzas starp abiem
režīmiem, vadoties pēc saullēkta un
saulrieta laika konkrētajai lokācijai.
Glove Mode: Palielina skārienekrāna jutīgumu,
lai to varētu lietot pat ar
cimdiem rokās.
Brightness: Uzstāda fona spilgtuma
pakāpi.
Wallpaper: Uzstāda māju ekrāna attēlu
izvēlētajam profilam.
Screen Orientation Lock: Fiksē ekrāna
orientāciju vai nu portreta vai ainavas
režīmā, vai arī ļauj ekrānam
automātiski mainīt orientāciju,
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atkarībā no virziena, kādā turat
2 Izvēlieties ekrāna bloķēšanas opciju.
ierīci.
3. Ja nepieciešams, sekojiet ekrāna instrukcijām, lai
Backlight Timeout: Uzstāda laiku, pēc
izveidotu savu drošības modeli
kura fona apgaismojums izslēdzas.
ierīcei, paroli vai PIN kodu.
Sleep: Uzstāda laiku, pēc kura ierīce aktivizē
zema jaudas patēriņa miega režīmu.
Valodas un ievades iestatījumi
Font Size: uzstāda lietotāja saskarnes
Izvēlieties
Settings > Language & input.
teksta lielumu.
Language: Uzstāda teksta valodu
lietotāja saskarnei.
Kontu pievienošana
Pievienojiet kontus savai ierīcei, lai
Spelling correction: Aktivizē pareizrakstības
iegādātos aplikācijas un sinhronizētu
korekciju teksta rakstīšanas laikā.
datus.
Personal dictionary: Ļauj pievienot
savus vārdus vārdnīcai, kas tiek
1 Izvēlieties Settings > Accounts & Sync
> Add Account.
izmantota pareizrakstības korekcijai.
Default: Uzstāda noklusējuma ievades metodi,
2 Izvēlieties konta veidu.
3 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. kas tiek izmantota teksta ievadīšanai.
Voice Search: Uzstāda priekšrocības
Ekrānslēga drošības mainīšana balss meklēšanas funkcijai.
Text-to-speech output: Uzstāda
Jūs varat izmantot kādu drošības
programmatūru un priekšrocības, kas tiek
modeli, paroli vai PIN kodu, lai
izmantotas teksta pārvēršanai runā.
atbloķētu nobloķēto ekrānu.
Drošības sistēmu ekrānam ir
Pointer speed: Uzstāda peles darbības ātrumu,
iespējams arī noņemt.
kad izmantojat Bluetooth peli ar ierīci.

1 Izvēlieties Settings > Security > Screen
lock.

30

Ierīces pielāgošana

Pirms atiestates dublējiet visus lietotāja
Dublējiet savus datus
datus, lai pasargātu sevi no datu
Dublējiet savus kontus, iestatījumus,
zaudēšanas.
bezvadu tīkla paroles un dažus
Izvēlieties Settings > Backup &
aplikāciju datus savā Google kontā.
reset > Factory data reset.
1 Izvēlieties Settings > Backup & reset >
Back up my data.
Datu un laika iestatījumi
2Ja nepieciešams, spiediet Backup account,
Izvēlieties
Settings > Date & time.
lai izvēlētos kontu datu dublēšanai.
Automatic date & time: Uzstāda datumu
un laiku automātiski no GPS
3 Izvēlieties Automatic Restore, lai
satelītiem vai bezvadu tīkliem.
automātiski restaurētu datus no
sava dublēšanas konta, kad atkārtoti
Automatic time zone: Uzstāda laika zonu
instalējat aplikācijas (papildus).
automātiski, vadoties pēc lokācijas.
Set
date: Uzstāda datumu. Šis iestatījums nav
Rūpnīcas noklusējuma vērtību
pieejams, ja Automatic date & time
atiestatīšana
opcija ir aktivizēta.
IEVĒROJIET!
Set time: Uzstāda laiku. Šis iestatījums nav
Datus, kas dzēsti rūpnīcas datu atiestates
pieejams, ja Automatic date & time
laikā, nav iespējams atjaunot no iekšējās
opcija ir aktivizēta.
atmiņas.
Set time zone: Uzstāda laika zonu.. Šis
iestatījums nav pieejams, ja Automatic
Atiestatiet ierīci uz rūpnīcas noklusējuma
time zone opcija ir aktivizēta.
vērtībām. Tādējādi tiek dzēstas visas
aplikācijas, konti un lietotāja dati. Ja datu
Use 24-hour format: Rāda laiku
dublēšana ir aktivizēta, daži konti un lietotāja
24-stundu formātā.
dati var tikt restaurēti no dublēšanas konta
Select
date format: uzstāda formātu, kādā
pēc rūpnīcas vērtību atiestates, taču daudzi
tiek parādīts datums. Regional uzstāda
lietotāja datu tipi netiek iekļauti dublēšanā.
Ierīces pielāgošana
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formātu automātiski, vadoties pēc
izvēlētās valodas (30.lpp.).

Ierīces informācija
Baterijas informācija
BRĪDINĀJUMS
Ierīcei pieļaujamo temperatūru amplitūda
var pārsniegt dažu bateriju pieļaujamo
lietošanas temperatūru. Sārmu baterijas
var eksplodēt pie augstām temperatūrām.
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai
izņemtu baterijas.
UZMANĪBU
Sazinieties ar vietējo atkritumu
apsaimniekotāju, lai uzzinātu, kā pareizi
atbrīvoties no izlietotajām baterijām.
IEVĒROJIET!
Sārmu baterijas pie temperatūras
pazemināšanās zaudē ievērojamu
veiktspējas daudzumu. Izmantojiet
litija baterijas, ja lietojat ierīci pie
temperatūras,kas zemāka par 0.
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Baterijas darbības laika pagarināšana

•

Saīsiniet fona apgaismojuma
taimauta laiku un miega režīma taimautu (29.lpp.)

•
•

Ieslēdziet lidmašīnas režīmu(28.lpp.).
Izejiet no kameras aplikācijas, ja neuzņemat
fotogrāfijas.
Nopauzējiet trases ierakstu, ja nav nepieciešams
ierakstīt trasi (9.lpp.).
Izslēdziet GPS, ja to neizmantojat
(5.lpp.).

•
•

Enerģijas taupīšana ierīces
lādēšanas laikā

Izslēdziet dažas funkcijas, lai ļautu
ierīcei aktivizēt zema jaudas līmeņa
režīmu lādēšanas laikā.
1 Izslēdziet GPS (5.lpp.).
2 Nopauzējiet trases ierakstu (9.lpp.).
3 Pievienojiet ierīci ārējam jaudas
avotam.
4 Spiediet , lai izslēgtu displeju.

Ilgtermiņa uzglabāšana

Ja neplānojat izmantot ierīci vairāku
mēnešu garumā, izņemiet baterijas.
Ierīces informācija

Saglabātie dati netiek zaudēti bateriju
mainīšanas rezultātā.

Ierīces apkope
IEVĒROJIET!
Neglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek
pakļauta ekstrēmu temperatūru
iedarbībai, jo tas var novest pie
neatgriezeniskiem ierīces bojājumiem.
Neizmantojiet cietus un asus
priekšmetus darbā ar skārienekrānu!
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus,
šķīdinātājus, kukaiņu atbaidītājus, kas
var sabojāt ierīces detaļas un karkasu.
CIEŠI AIZVERIET aizsargvāciņu, lai
pasargātu mini-USB portu no bojājumiem.

2 Ja nepieciešams, viegli samitriniet drāniņu ar

ūdeni.
3 Izmantojot samitrinātu drāniņu, izslēdziet ierīci
un atvienojiet to no strāvas avota.

4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
Iegremdēšana ūdenī
IEVĒROJIET!
Šīs ierīces ūdens izturība atbilst IEC
60529 IPX7 standartam. Tā var izturēt
iemērkšanu 1 metra dziļumā uz 30
minūtēm. Ilgāka iegremdēšana var radīt
ierīces bojājumus. Pēc iemērkšanas
vienmēr nosusiniet un izžāvējiet ierīci,
pirms to atkal lietojat un lādējat.

Ierīces tīrīšana
1 Noslaukiet ierīci ar vieglā

Specifikācijas

2 Nosusiniet to.

Baterijas darbība Litija jonu bateriju paka: līdz
pat 16 stundām. AA baterijas:
līdz pat 22 stundām

ziepjūdenī samitrinātu drāmiņu

Skārienekrāna tīrīšana
1 Izmantojiet tīru, mīkstu drāniņu.

Ierīces informācija

Baterijas tips

Ūdens
izturība

Litija jonu baterijas akumulators
trīs AA baterijas (sārmu,
NiMH, vai litija )

IEC 60529 IPX7
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Darbības
temperatūras
diapazons
Lādēšanas
temperatūras
diapazons
Radio
frekvence/
protokols

No -4º līdz 158ºF (no -15º
līdz 70ºC)
No 32° līdz 113°F (no 0°
līdz 45°C)
ANT+ bezvadu tehnoloģija,
Bluetooth bezvadu
tehnoloģija; Wi-Fi® IEEE
802.11b/g/n pie 2.4GHz;
Near Field Communication
tehnoloģija

Stereo austiņu 3.5 mm
spraudkontakts

Datu pārvaldība

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

•
•

•

JPEG foto faili.
GPI pielāgoti POI files from the
Garmin POI Loader. Skat.
www.garmin.com /products/poiloader.
FIT faili eksportēšanai uz
Garmin Connect™.

Atmiņas kartes ievietošana

Jūs varat ievietot papildus microSD™ atmiņas
karti papildus atmiņai vai iepriekš ielādētām
kartēm.
1 Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam un pavelciet uz augšu, tad noņemiet aizsargvāciņu.
2 Izņemiet baterijas vai bateriju akumulatoru.
3 Bateriju nodalījumā paslidiniet karšu turētāju
À pa kreisu un paceliet uz augšu.

Failu veidi

Šī rokas ierīce atbalsta šādus failu tipus:
•
•
•
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Faili no BaseCamp vai HomePort™.
Skat. www.garmin.com/trip_planning.
GPX trases faili
GPX slēpņu faili. Skat.
www.opencaching.com.

4 Ievietojiet atmiņas karti Á ar
zelta kontaktiem uz leju.

Ierīces informācija

5 Aizveriet karšu turētāju.
6 Paslidiniet karšu turētāju pa labi, lai

Uz Windows® datoriem ierīce
parādās kā noņemams diskdzinis vai
portatīva ierīce; atmiņas karte var
nobloķētu to.
parādīties kā otrs noņemamais
7 Ievietojiet baterijas vai bateriju akumulatoru. diskdzinis. Uz Mac datoriem ierīce un
8 Uzlieciet bateriju vāciņu un pagrieziet
atmiņas karte parādās kā sējumi.
D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.

Ierīces pievienošana datoram
IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, pirms
lādēšanas vai pievienošanas datoram
rūpīgi noslaukiet kontaktus un apkārt
esošo laukumu.
Lai izmantotu ierīci, kamēr tā pievienota
datoram, ievietojiet baterijas. Datora USB
ports nenodrošina pietiekamu jaudu, lai
ierīce darbotos.

1 Noņemiet aizsargvāciņu no miniUSB porta.

2 Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu
mini-USB portā.
3 Ievietojiet lielāko USB kabeļa galu
datora USB portā.

Ierīces informācija

Failu pārsūtīšana uz ierīci
1 Pievienojiet ierīci datoram.
Uz Windows® datoriem ierīce
parādās kā noņemams diskdzinis vai
portatīva ierīce; atmiņas karte var
parādīties kā otrs noņemamais
diskdzinis. Uz Mac datoriem ierīce un
atmiņas karte parādās kā sējumi.
Ievērojiet!: Daži datori ar vairākiem tīkla
diskdziņiem var kļūdainu uzrādīt ierīces
diskdziņus. Skat. operētājsistēmas
dokumentāciju, lai uzzinātu papildus
informāciju par diskdzini.
2 Uz datora atveriet failu
pārlūku.
Izvēlieties
failu.
3
4 Izvēlieties Edit > Copy.
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5 Atveriet portatīvo ierīci, diskdzini vai sējumu,Windows datoram kā portatīva ierīce, tai

lai atrastu ierīci vai atmiņas karti.
6 Pārlūkojiet mapi.
7 Izvēlieties Edit > Paste.
Ierīces atmiņas vai atmiņas kartes
failu sarakstā paradās fails.

Failu dzēšana
PAZIŅOJUMS
Ja Jūs nezināt konkrētā faila mērķi,
neizdzēsiet to! Ierīces atmiņa satur
svarīgus failus, kurus ir aizliegts izdzēst.

1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sējums.
2 Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai
sējumu.
3 Atlasiet failu.
4 Nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst.

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
36

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.
Atvienojiet
USB kabeli no datora.
2

Traucējummeklēšana
Ierīces informācijas aplūkošana

Aplūkojiet ierīces ID, prorammatūras
versiju un licences līgumu.
Izvēlieties Settings > About Monterra.

Programmatūras atjaunināšana

Ievērojiet!: Atjauninot programmatūru,
netiek dzēsti Jūsu dati vai iestatījumi.
1 Pievienojiet ierīci datoram ar
USB kabeļa palīdzību.
2 Skat. www.garmin.com/products
/webupdater.
3 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
Ierīces informācija

Pielikums

Ierīces atiestate

Ja ierīce pārstāj reaģēt, veiciet tās
atiestati. Tādējādi netiek dzēsti Jūsu
dati vai iestatījumi.
1 Izņemiet baterijas.
2 Ievietojiet baterijas.

Ierīces reģistrēšana

Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt,
piereģistrējoties tiešsaistē jau šodien.
• Skat. http://my.garmin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu
vai kopiju.

Papildus informācija

Papildus informāciju par šo produktu
meklējiet Garmin tīmekļa vietnē.
• Skat. www.garmin.com/outdoor.
• Skat. www.garmin.com /
learningcenter.
• Skat. http://buy.garmin.com vai
sazinieties ar savu Garmin dīleri, lai
saņemtu informāciju par papildus
aksesuāriem un daļu nomainīšanu.

Pielikums

Papildus kartes

Jūs varat izmantot uz šīs ierīces dažādas
papildus pieejamas kartes, piemēram,
BirdsEye satelīta attēlus, BlueChart g2 un
City Navigator detalizētās kartes.
Detalizētas kartes var saturēt papildus
intereses punktus, tādus kā restorānus vai
jūras pakalpojumus. Papildus informāciju
meklējiet: http://buy.garmin.com vai
sazinieties ar savu Garmin dīleri.

tempe

tempe ir ANT+ bezvadu temperatūras
sensors. Pievienojiet sensoru drošības
siksniņai vai arī cilpiņai, kur tas tiek
pakļauts ārējās vides apstākļiem un
tādēļ nodrošina konsistentu avotu
precīzu temperatūras datu iegūšanai.
Sapārojiet tempe ar savu ierīci, lai
saņemtu no tempe sensora
temperatūras datus.
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Index
A

accessories 27, 37
accounts 30
addresses, finding 8
adventures 11, 12
airplane mode 28
alarms, proximity 19, 26
altimeter 15, 26
ANT+ sensors, pairing 27
applications, installing 19
area calculation 20

B

barometer 15
BaseCamp 11, 12, 34
battery 1, 3, 32
charging 2, 32
installing 2, 3
life 28
maximizing 32
storage 32
Bluetooth technology 27

C

calibrating
altimeter 15
compass 14
camera 1, 16, 17
charging 2, 32
chirp 19
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City Navigator 8
cleaning the device 33
cleaning the touchscreen 33
compass 14
navigating 13
settings 25
computer, connecting 35
course, pointer 14
customizing the device 23

D

dashboards 23, 24
data
backup 31
transferring 35
data fields 23, 24
device
care 33
registration 37
resetting 31, 37
display settings 29
downloading, geocaches 17
dzēšana, visi lietotāja dati 36

E

elevation 11, 15
plot 15

F

files, transferring 17, 34, 35
finding locations 8
flashlight 20
FM radio 21

G

geocaches 17–19, 34
downloading 17
GPS 20
settings 5

H

heading setting 25
home screen 4
customizing 22
HomePort 34

I

ierīces pielāgošana 22

K

keyboard, language 30

L

language, keyboard 30
lietotāja dati, dzēšana 36
locations
editing 6
saving 6
locking, screen 6, 22, 30

M

maps 6, 13
data fields 23
optional 7, 37
settings 23
memory card 34

Index

microSD card. See memory
card

N

navigation 12–15
compass 13
road 13
stopping 13
NOAA radio 20
notifications 5

O

on-screen buttons 4

P

pairing 27
ANT+ sensors 27
photos 16
taking 16
viewing 17
position format 25
power key 1, 4
product registration 37
profiles 28, 29
proximity alarms 19, 26

R

radio
FM 21
NOAA 20
registering the device 37
resetting the device 31, 37
Index

routes 8, 9
creating 8
deleting 9
editing 8, 9
settings 24
viewing on the map 9

transferring files 17
trip computer 16
trip information 16
viewing 16
trip planner. See routes
troubleshooting 37

S

U

satellite signals 20
saving your data 31
screen
locking 6, 22, 30
orientation 22
settings 23–26, 29–31
device 24
shortcuts, adding 22
Sight N' Go 14
software, updating 5, 36
specifications 33
storing data 35

T

tempe 37
temperature 37
time, settings 31
touchscreen 4
TracBack 10
track log
following 10
pausing 9
tracks 9–12
settings 9, 24
transferring, files 11, 34

unit ID 36
units of measure 25
updates, software 5
updating software 36
USB
atvienošana 36
mass storage mode 34
transferring files 34

V

video 16
playing 17
recording 17
volume 1

W

water resistance 33
waypoints 6, 8
deleting 7
editing 6, 7
projecting 7
saving 6
weather 22
radio 20
Where To? 13
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Wi-Fi, connecting 27
widgets 22
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