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1200 East 151st Street,
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Tel. (913) 397.8200 or
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)
0808 2380000 (within the UK)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd
Road,
Sijhih, Taipei County,
Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Visas tiesības patur autors. Tādējādi neviena šīs rokasgrāmatas lapa nav atveidojama, kopējama, pārsūtāma,
izplatāma, lejupielādējama vai uzglabājama jebkāda veida atmiņas ierīcē bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas
ar Garmin.Ar šo Garmin piešķir atļauju lejupielādēt vienu šīs rokasgrāmatas kopiju cietajā diskā vai kādā citā
elektroniskajā atmiņas ierīcē, lai tā būtu pieejama aplūkošanai, kā arī vienas kopijas izdrukāšanai, ar noteikumu,
ka šāda elektroniska vai izdrukāta šīs rokasgrāmatas kopija satur visu tekstu ar autortiesību ziņojumu, kā arī
ievērojot to, ka jebkāda neatļauta šīs rokasgrāmatas izplatīšana komerciālos nolūkos vai arī jebkādu labojumu
izdarīšana ir stingri aizliegta.
Šajā dokumentā iekļautā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Garmin patur tiesības veikt
izmaiņas vai uzlabojumus savos produktos, kā arī mainīt saturu, iepriekš nevienu nebrīdinot par šādu
izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu. Apmeklējiet Garmin tīmekļa vietni (www.garmin.com), lai saņemtu
atjauninājumus un informāciju, kas attiecas uz šī un citu Garmin produktu izmantošanu.
Garmin® ,Oregon® un BlueChart® g2 Garmin Ltd. vai tā filiāļu, kas reģistrētas ASV un citās valstīs,
preču zīmes. Colorado™ un myGarmin™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes.
Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez īpašas atļaujas saņemšanas no Garmin.
Geocaching 4-box logo un Wherigo logo ir reģistrētas Groundspeak Inc. preču zīmes ASV
un citās valstīs. Izmantojamas tikai ar atļauju. geocaching.com vietnes datu izmantošana ir pakļauta
Geocaching.com lietošanas līguma noteikumiem, kas pieejams:www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.
Wherigo aplikācija ir pakļauta patentam 6,691,032, kā arī ASV un ārvalstu patentiem. Windows® ir reģistrēta
Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs. Mac® OS ir reģistrēta
Apple Computer, Inc. preču zīme. microSD™ ir SanDisk vai tā filiāles preču zīme.
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Ievads

Ievads
Šī rokasgrāmata nodrošina
instrukcijas sekojošiem produktiem:
•
•
•
•

Oregon® 200
Oregon 300
Oregon 400t, 400c un 400i
Oregon 550 un 550t

Padomi un īsceļi

• Pieskarieties pie
vai
, lai
ritinātu un skatītos citas opcijas.
• Pieskarieties pie
, lai
atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.
• Pieskarieties pie
, lai
atgrieztos pie galvenās izvēlnes.
• Pieskarieties pie vai , lai
kartes lapā mainītu tālummaiņu.

Vadlīnijas par rokasgrāmatu

Saņemot norādījumu “pieskarties"
kaut kam, izmantojiet pirkstu, lai pieskartos
šim parametram uz ekrāna.
Nelielas bultiņas (>), kas tiek izmantotas
tekstā, norāda uz to, ka Jums jāpieskaras
vairākiem parametriem noteiktā secībā. Piem.,
redzot, “Touch Where To?
> Tracks,” Jums jāpieskaras
Where To? pogai uz ekrāna un tad
jāpieskaras Tracks.

Produkta reģistrēšana

Palīdziet mums pēc iespējas labāk atbalstīt Jūs,
aizpildot mūsu tiešsaistes reģistrācijas formu
jau šodien. Pievienojieties mūsu tūmekļa vietnei
http://my.garmin.com. Saglabājiet pirkuma čeka
oriģinālu vai kopiju.

S kat. 6YDUƯJXGURãƯEDVXQSURGXNWXLQIRUPƗFLMXkas pieejama produkta
iepakojumā, lai saņemtu būtisku informācju par produktu.
Oregon Series lietošanas rokasgrāmata
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Ievads

Sazinieties ar Garmin

Papildus aksesuāri

Sazinieties ar Garmin produktu atbalstu, Lai saņemtu sarakstu ar pieejamajiem papildus
ja Jums ierīces lietošanas laikā
aksesuāriem un kartēm, apmeklējiet Garmin tīmekļa
rodas kādi jautājumi. ASV: skat.
vietni: http://buy.garmin.com.
www.garmin.com/support vai sazinieties ar Garmin USA pa tel. (913)
397.8200 vai (800) 800.1020.
Lielbritānijā: sazinieties ar Garmin
(Europe) Ltd. pa tel.0808 2380000.
Eiropā:skat. www.garmin.com
/support un uzklikšķiniet uz Contact
Supportlai saņemtu in formāciju par
atbalstu savā valstī vai sazinieties ar Garmin
(Europe) Ltd. pa tel. +44 (0) 870.8501241.
Ja nepieciešams, Jūsu Oregon ierīces seriālais
numurs atrodas bateriju nodalījumā. Nomainiet
baterijas, vadoties pēc norādēm 2.lpp.
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Ievads

Oregon sērijas funkcijas
Funkcijas

200

300

400t

400c

400i

ASV iekšzemes
ezeru kartēšana

Papildus

Papildus

Papildus

Papildus

Jā

ASV, Lielbritānijas Papildus
vai Austrālijas
BlueChart kartēšana

Papildus

Papildus

ASV, Eiropas, Aus- Papildus
trālijas vai Kanādas
topogrāfija

Papildus

Jā

Jā

Jā

Jā

Papildus

Jā

550

550t

Papildus

Papildus

Papildus

Papildus

Papildus

Papildus

Papildus

Jā

Altimetrs

Nē

Audio toņi

Nē

Jā

Jā

Jā

Bezvadu
komunikācija

Nē

Jā

Jā

Jā

RS-232/NMEA
Serial

Nē

Jā

Jā

Jā

Modinātājs

Nē

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

3-asu kompass
2-asu kompass

Nē
Nē

Nē
Jā

Nē
Jā

Nē
Jā

Nē
Jā

Jā
Nē

Jā
Nē

Jā

Jā
Jā
Jā

Kamera

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Ātrdarbīgs USB

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Oregon ierīces apkope
Korpusa tīrīšana
Izmantojiet maigā mazgāšanas
šķīdumā samitrinātu drāniņu, tad to
nosusiniet. Izvairieties no tīrītājiem,
kas var sabojāt plastmasas detaļas.

Kameras objektīva tīrīšana
Tīriet kameras objektīvu tikai tad, kad tas
nepieciešams. Izmantojiet mīkstu objektīva
tīrīšanas drāniņu. Samitriniet drāniņu tīrīšanas
šķīdumā un noslaukiet ekrānu.

Ekrāna tīrīšana
Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu. Izmantojiet
ūdeni, izopropila spirtu vai lēcu tīrītāju.
Samitriniet drāniņu ar šķidrumu, tad maigi
notīriet ekrānu.

vi
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Sākot darbu
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Sākot darbu

Baterijas informācija

3.

pavelciet slēdzeni uz leju.

Oregon ierīces darbojas ar divām
Lai izvēlētos baterijas tipu:
AA baterijām. Izmantojiet sārmu,
NiMH vai litija baterijas. Izmantojiet 1. Pieskarieties Setup > System > Battery
uzlādētas NiMH vai litija baterijas labāku Type.
2. Pieskarieties Alkaline, Lithium,
rezultātu sasniegšanai. Izmantojot
Oregon 550 kameras funkciju, neiesakām Rechargeable NiMH vai
Pre-Charged NiMH.
izmantot standarta sārmu baterijas.
Ilgtermiņa atmiņa
Izņemiet baterijas, ja neplānojat izmantot
Lai nomainītu baterijas:
Oregon ierīci vairākus mēnešus.
1.
Nomainot
baterijas, saglabātie dati
baterijas iepakojumu.
netiek dzēsti.
Baterijas vāks

Slēdzene

Oregon ierīces ieslēgšana un
izslēgšana
1. Lai ieslēgtu Oregon ierīci, nospiediet
2. Lai izslēgtu Oregon ierīci, nospiediet un
turiet pogu.

pogu.

2. Ievietojiet baterijas, ievērojot
pareizo polaritāti.

2
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Sākot darbu

Fona apgaismojuma
regulēšana
1.

Oregon ierīce ir ieslēgta, nospiediet un ātri atlaidiet .

GPS satelīta signāla
uztveršana

Pirms Oregon atrod Jūsu pašreizējo
lokāciju un navigējat maršrutu,
uztveriet GPS signālu.
1. Izejiet ārpus telpām, tālāk no
augstceltnēm un kokiem.
2. Ieslēdziet Oregon ierīci. Satelīta
signāla uztveršanai nepieciešamas
dažas minūtes.

josla uz galvenās izvēlnes
norāda uz satelīta signāla spēku. Ja josla
deg zaļā krāsā, Oregon ir uztvēris
satelīta signālu.
2. Pieskarietoies
vai
, lai
regulētu spilgtuma pakāpi.

Skat. (26.lpp.), lai no mainītu fona
apgaismojuma laiku.

Ekrāna noslēgšana

Noslēdziet ekrānu, lai izvairītos no
netīšas pieskaršanās ekrānam.
1. Nospiediet un ātri atlaidiet .pogu.
2. Pieskarieties Lock Screen (vai Unlock
Screen).

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Bāzes navigācija

Bāzes navigācija
Piekļuve aplikācijām no
galvenās izvēlnes
Visām Oregon aplikācijām var
piekļūt no galvenās izvēlnes.

Galvenā izvēlne

Norāžu izveidošana

Norādes (Waypoints) ir Jūsu Oregon ierīcē
ierakstītās un saglabātās lokācijas.
Lai marķētu savu pašreizējo lokāciju kā
norādi (waypoint):
1. Pieskarieties Mark Waypoint.
2. Pieskarieties Save and Edit.
3. Pieskarieties kādam parametram sarakstā,
lai to mainītu.
• Pieskarieties burtiem, cipariem vai
simboliem, lai veiktu izmaiņas.
• Pieskarieties
(ja vien nemaināt
simbolu). Ja nepieciešams, nomainiet citus
atribūtus.
• Pieskarieties
, lai atceltu
izmaiņas.

Lai rediģētu vai dzēstu norādi, skat. 13.lpp.

Pieskarieties
vai
, lai
piekļūtu papildus aplikācijām.

4
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Bāzes navigācija

Navigācija uz
galamērķi

Tracks—trašu saraksts
(15.lpp.).
• Geocaches—lejupielādēto
Jūs varat izmantot Where To? vai izvēlēties slēpņu saraksts
kādu punktu uz kartes, lai navigētu uz
(23.lpp.).
galamērķi ar Oregon ierīci.
• Routes—maršrutu saraksts
(14.lpp.).
: Atkarībā no Jūsu ierīces,
• All POI (Intereses punkti)—ja ierīce
Jūs zemāk ieraudzīsiet visas opcijas.
atbalsta iepriekš ielādētu vai papildusor optional mapp
Skat. lpp. iii, lai piekļūtu uz ierīces
kartēšanu, ir pieejams
pieejamo funkciju sarakstu.
intereses punktu saraksts.
• Cities—50 tuvāko pilsētu saraksts,
Lai navigētu uz galamērķi,
vadoties pēc Jūsu pašreizējās lokācijas.
izmantojot Where To?:
4.
Pieskarities
pie Go. Krāsaina līnija norāda uz
1. Pieskarieties Where To?.
Jūsu kursu.
2.
.
5.
> Compass.
3.
6. Izmantojiet kompasu, lai navigētu uz savu
• Recent Finds—pēdējie atrastie
galamērķi.
parametri.
• Waypoints—norāžu
saraksts (4.lpp.).
• Photos—ģogrāfiski apzīmētu attēlu
saraksts (attēli satur lokācijas
datus) (19.lpp.).
Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Bāzes navigācija

Lai meklētu galamērķi, uzrakstot
Lai navigētu uz kādu kartes punktu:
nosaukumu:
1.
Map.
1. Uz galvenās izvēlnes pieskarieties 2.
Where To? > All POI.
3.
informācijas pogai ekrāna
2. Pieskarieties
.
augšējā daļā.
3.
daļu no galamērķa nosaukuma.
4.
.
Informācijas
5.
.
poga
6.
Go. Krāsaina līnija norāda
Jūsu kursu.
7.
> Compass.
8. Izmantojiet kompasu, lai navigētu uz
savu galamērķi, kā norādīts 9.lpp.

4.
Go >
> Compass.
5. Izmantojiet kompasu, lai navigētu uz
savu galamērķi, kā norādīts 9.lpp.

6
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Bāzes navigācija

Lai navigētu uz galamērķi blakus
norādei vai pēdējam atradumam:
1. Pieskarieties pie Where To?.

5.

. Parametri tiek
piedāvāti attāluma secībā no Jūsu izvēlētās
lokācijas.
6. Pieskarieties pie galamērķa.

7.

Jūsu kursu.

Go. Krāsaina līnija norāda

8.
> Compass.
9. Izmantojiet kompasu, lai navigētu uz
savi galamērķi, kā norādīts 9.lpp.

Navigācijas pārtraukšana
2.
.
3. Izvēlieties kādu no opcijām:
• A Recent Find
• A Waypoint.
• My Current Location
• A Map Point
4.
tuvmā vēlaties meklēt.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Lai apturētu navigāciju, pieskarieties pie Where To?
> Stop Navigation.

Kartes izmantošana
Lai izmantotu karti:
1.
Map. Jūsu pašreizējā
lokācija tiek apzīmēta ar lokācijas
marķējumu .
2.
vai
, lai mainītu tālummaiņu.
3.
karti.
7
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Bāzes navigācija

Tālummaiņas diapazons

Informācijas
poga

Tālummaiņas pogas
Lokācijas marķieri

Lai parādītu vai apslēptu datu laukus,
ekrāna augšējā daļā:
Setup > Map > Show Data
Lai aplūkotu detalizētu informāciju 1.
Fields.
par punktu uz kartes:
1. Ja nepieciešams, pavelciet lokāciju, 2.
Never, When Navigating
kuru vēlaties pārlūkot.
vai Always.
2.
Lai mainītu kartes lapas datu
3.
laukus:
ekrāna augšējā daļā, lai saņemtu
1.
papildus informāciju.
datu laukiem.
2. Pieskarieties datu tipam.
Kartes lapa

8
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Bāzes navigācija

Lai saglabātu norādi kartes
lapā:
1.

.

2. Pieskarieties informācijas pogai
ekrāna augšējā daļā.

3. Pieskarieties

, lai saglabātu norādi.

Kompasa izmantošana

Kompasa lapa palīdzēs Jums nokļūt līdz
galamērķim, rādot uz ekrāna kompasu
un virziena rādītāj.

pašreizējais ātrums, attālums līdz nākošajam
maršruta punktam, kā arī prognozētais
ierašanās laiks.
Elektroniskais kompass (Oregon 300,
400t, 400c, 400i, 550 un 550t) darbojas līdzīgi
magnētiskajam kompasam, kad stāvat uz
vietas vai staigājat. Ja uzturat lielāku ātrumu,
kā, piemēram, braucot ar automašīnu,
kompass izmanto GPS signālu, lai
noteiktu Jūsu virzienu.
Lai izslēgtu elektronisko kompasu,
skat. 31.lpp. Lai nodrošinātu maksimālu
precizitāti, navigācijas laikā uzturiet vienmērīgu
kompasa līmeni.
!: Vienmērīga kompasa līmeņa
uzturēšana nav nepieciešama, ja Jūs
izmantojat Oregon 550 vai 550t.
Lai atvērtu kompasa lapu:
Pieskarieties pie Compass.

Tas nodrošina arī tādus datus kā
Oregon VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Bāzes navigācija

Lai kalibrētu elektronisko
Kompasa kalibrēšana
kompasu:
Elektroniskā kompasa kalibrēšana
1. Pieskarieties Setup > Heading > Press
(Oregon 300, 400t, 400c, 400i, 550
un 550t) tiek veikta ārpus telpām. Visiem To Begin Compass Calibration.
VAI
Oregon, izņemot 550 vai 550t, kalibrēKompasa lapā pieskarieties un
šanas laikā jānodrošina vienmērīgs
turiet kompasa vidējo daļu.
līmenis. Nestāviet blakus ierīcēm, kas
2.
Start un norādījumiem uz
ietekmē magnētiskos laukus, piemēram,
ekrāna.
automašīnām, ēkām vai elektrolīnijām.
“Too Fast,” vai “Too Slow” uzraksts var
Veiciet kompasa kalibrēšanu pēc
parādīties, ziņojot par nepieciešamību noregulēt
garu distanču veikšanas, pēc tempera- griešanās ātrumu. Ja parādās “Calibration Failed”
tūras svārstībām, kas pārsniedz
ziņojums, pieskarieties OK, tad atkal atkārtojiet
20°F (11°C), kā arī pēc bateriju
šo procesu.
nomainīšanas.

10
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Bāzes navigācija

Virziena un kursa
rādītāji

Oregon izmanto vai nu virziena
vai kursa rādītāju uz kompasa.
Virziena rādītājs norāda galamērķa
virzienā, savukārt, kursa rādītājs
norāda uz atiecību pret kursa līniju,
kas ved uz galamērķi.
Lai izvēlētos virziena vai
kursa rādītāju, skat. 31.lpp.

Virziena rādītājs norāda uz galamērķi,
neatkarīgi no virziena, kurā kustaties.
Ja virziena rādītājs norāda uz kompasa
augšdaļu, Jūs virzāties tieši uz
izvēlēto galamērķi.
Ja tas norāda jebkādā citā virzienā,
pagriezieties šajā virzienā, līdz bultiņa
norāda uz kompasa augšējo daļu.

-ǌVXSDãUHL]ƝMDLV
YLU]LHQV

6YaUL
9LU]ƯEDX]
JDODPƝUƷL

Jūsu
pašreizējais
virziens

1RYLU]HVQRNXUVD
indiNatorV

Virzība uz
galamērķi.
Virziena rādītājs

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Kursa
rādītājs

.XUVDOƯQLMD uz
galamērķi
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Bāzes navigācija

Kursa rādītājs norāda uz dreifēšanu
(pa labi vai pa kreisi), vadoties pēc
mēroga, kas norādīts uz kompasa gredzena malas. Mērogs attiecas uz attālumu starp punktiem uz kursa
novirzes indikatora.
Kursa līnija uz Jūsu galamērķi iziet no
sākotnējā starta punkta.

Atgriezieties pie “kursa līnijas uz
galamērķi", lai kompensētu novirzi
un atgrieztos atpakaļ uz izvēlētā kursa.
Šī funkcija ir īpaši noderīga, ja navigējat
pa ūdeni vai vietās, kur nav lielu
šķēršļu. Tā palīdzēs arī izvairīties no
draudiem abās maršruta pusēs, piemēram,
no sēkļiem vai zemūdens klintīm.
Lai mainītu kompasa lapas
datu laukus:
1. Kompasa lapā pieskarieties
datu laukam
2. Pieskarieties datu tipam.

12
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Norādes, maršruti un trases

Norāžu, maršrutu
un trašu pārvaldība
Norāžu modificēšana

Jūs varat rediģēt norādes, mainot
norādes nosaukumu, simbolu,
komentāru, lokāciju un pacēlumu.
Uz Oregon 550 vai 550t ierīces Jūs
varat mainīt attēlu. Lai pārnestu norādi
uz Jūsu pašreizējo lokāciju un dzēstu
norādes, izmantojiet
Waypoint Manager.

6.

, lai atceltu izmaiņas.

Lai pārnestu norādi uz Jūsu
pašreizējo lokāciju:
1.
Waypoint Manager.
2.
pārcelt.
3.
Reposition Here.
Lai dzēstu norādi
1.
Waypoint Manager.
2.
norādei, kuru vēlaties
dzēst.
3.
Delete Waypoint.

Lai dzēstu visas norādes, pieskarieties

Lai rediģētu norādi:
Setup > Reset > Delete All Waypoints >
1. Pieskarieties Waypoint Manager.
Yes.
2.
norādei.
!: Uz Oregon 550
3.
atribūtam.
vai 550t ierīces, ja esat izvēlējies
4.
burtiem, cipariem vai simnorādei attēlu un tad dzēšat šo
boliem, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.
norādi, attēls netiks dzēsts.
5.
(ja vien nemaināt
simbolu). Ja nepieciešams, nomainiet
citus atribūtus.
Oregon VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Norādes, maršruti un trases

Maršrutu veidošana
Jūs varat izveidot un saglabāt
līdz 50 maršrutiem.

Saglabāto maršrutu aplūkošana
Lai aplūkotu maršrutu uz kartes:
1.
Route Planner.

2.
Lai izveidotu un navigētu pa
> View Map.
jaunu maršrutu:
1. Pieskarieties Route Planner >
<Create Route> ><Select First Maršrutu rediģēšana un
Point> , lai izvēlētos starta punktu. dzēšana
Jūs varat rediģēt jebkuru no saglabātajiem
2.
.
maršrutiem.
3.
.
Lai rediģētu maršrutu:
4.
Use > <Select Next
1.
Route Planner.
Point>.
2.
>
5. Atkārtojiet, līdz maršruts pabeigts.
Edit
Route.
6. Pieskarieties , lai saglabātu maršrutu.
3. Pieskaieties punktam, kuru vēlaties rediģēt,
7.
> Where To? >
un izvēlieties kādu no sekojošām
Routes, lai navigētu uz maršrutu.
opcijām:
• Review—rāda punktu uz kartes.
•

14
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Move Down (or Up)—
maina punktu kārtību maršrutā.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata

11/3/2011 7:49:45 AM

Norādes, maršruti un trases

•

•

Insert—pievieno maršrutam
papildus punktu. Papildus
punkts tiek ievietots
pirms punkta, kuru
rediģējat.
Remove—dzēš punktu no
maršruta.

Lai pretēji apgrieztu punktu
secību maršrutā:
1. Pieskarieties Route Planner.
2.
apgriezt > Reverse Route.

Aktīva maršruta
aplūkošana
1.
2.

Active Route. Tiek parādīti
punkti uz Jūsu pašreizējā maršruta.

details.

Trašu pārvaldība

Trase ir Jūsu veiktā ceļa ieraksts.

Lai dzēstu maršrutu:
1.
Route Planner.
2.
> Delete Route.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Norādes, maršruti un trases

Lai ierakstītu trasi:
• Save Portion—ļauj izvēlēties
daļu no pašreizējās trases, lai
1.
Setup > Tracks > Track
to saglabātu.
Log.
2.
Do Not Record; Record, • Clear Current Track—dzēš
Do Not Show; vai Record, Show
Jūsu pašreizējo trasi.
On Map.
Lai dzēstu pašreizējo trasi:
Ja izvēlaties Record, Show On
Setup > Reset > Clear
Map, līnija uz kartes lapas
Current Track > Yes.
norāda uz Jūsu trasi.
Lai saņemtu papildus informāciju par Lai atvērtu saglabāto trasi:
1.
Where To? > Tracks.
trašu iestatīšanu, skat.27.lpp.
2.
Lai saglabātu un aplūkotu savu
Arhivētās vai ielādētās trases ir uzskaitītas
pašreizējo trasi :
Track Manager lapā. Jūs varat aplūkot
Track Manager > Current trases uz kartes, aplūkot pacēluma diagrammas
Track.
vai navigēt pa trasi.
• View Map—rāda Jūsu pašreizējo
trasi uz kartes.
• Elevation Plot—rāda pacēluma
diagrammu (17.lpp.) pašreizējai
trasei.
• Save Track—saglabā Jūsu
pašreizējo maršrutu.

16
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Papildus rīki

Papildus rīki

2. Pieskarieties
, lai palielinātu pacēluma
leņķi, tad pieskarieties
, lai samazinātu
3D View izmantošana
pacēluma leņķi.
Oregon 400t un 550t nodrošina 3D
3.
, lai pavilktu 3D karti uz
skatījumu. Citiem Oregon modeļiem
priekšu; pieskarieties , lai pavilktu
nepieciešami DEM (digitālā pacēluma
3D karti atpakaļ.
modeļa) dati, kas atrodami Garmin
4. Pieskarieties
, lai pagrieztu skatījumu uz
topogrāfiskajā kartogrāfijā. Apmeklējiet:
kreiso pusi; pieskarieties
, lai pagrieztu
http://buy.garmin.com, lai atrastu savieto- skatījumu uz labo pusi.

jamus kartes produktus.

Pacēlumu diagramma

Oregon 300, 400t, 400c, 400i,
550 un 550t var ierakstīt pacēlumu
izmaiņas noteiktā distancē vai laikā, vai
arī spiediena izmaiņas (barometriskā vai apkārtējās
vides) laika gaitā. Lai noteiktu, kuras izmaiņas
tiek ierakstītas, skat.32.lpp.
Elevation Plot, lai atvērtu
pacēlumu diagrammas lapu.
2. Lai regulētu distanci vai laiku,
pieskarieties vai
.
1.

3D skatījums
1.

3D View.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Papildus rīki

3.

3. Izvēlieties no uzskaitītajām opcijām,
rieties kādam punktam uz diagrammas. lai aizstātu datu tipu uz ekrāna.
Parādās punktam ierakstītais laiks,
datums un pacēlums.
Informācijas apmaiņa

bezvadu režīmā

DatXODXNL

Oregon 300, 400t, 400c, 400i,
550 un 550t ierīces bezvadu režīmā
nosūta norādes, maršrutus, trases un
slēpņus uz citām bezvadu
Garmin izklaides un atpūtas rokas
ierīcēm.

Distance YDL
ODLNV
Pacēluma diagrammas lapa

Pacēluma diagrammas datu
lauku mainīšana
1. Pieskarieties Elevation Plot >
vienam no datu laukiem.
2. Pieskarieties datu tipam ekrāna
augšējā daļā.
18
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1. Novietojiet ierīces 10 pēdu (3
metru) attālumā vienu no otras.
2. Abu ierīču galvenajā izvēlnē
pieskarieties Share Wirelessly.
3. Uztvērējierīcē pieskarieties pie
Receive. Uztvērējierīce norāda,
kad tā ir gatava saņemt datus.
4.
ūtītājierīces pieskarieties pie Send.

5.

datu kategorijas, lai to nosūtītu.
Oregon VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Papildus rīki

6.

2.
parametra, lai to nosūtītu > Send.
7. Abas ierīces ziņo, kad
3.
sūtīšana ir pabeigta.
8. Pieskarieties pie OK uz abām ierīcēm. 4.

Kameras izmantošana

Ar Oregon 550 un 550t ierīcēm ir
iespējams fotografēt. Šie attēli saglabā
lokāciju, uz kuru Jūs varat
navigēt.
: Attēli tiks saglabāti un parādīti
vai nu kā ainava vai portrets.
Šo orientāciju nosaka kameras
pogas pozīcija
(vertikāla vai
horizontāla).
Lai fotografētu:
1. Pieskarieties pie Camera.
2. Pagrieziet ierīci vertikāli vai
horizontāli, lai mainītu
attēla orientāciju.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Ja nepieciešams, nospiediet ,lai aktivizētu
vai arī , lai izslēgtu zema apgaismojuma režīmu.
, nospiediet + vai -, lai regulētu
kameras objektīvu.
Lai manuāli fokusētu kameru, pieskarieties
un turiet
, līdz baltais fokusa rāmis
kļūst zaļš.
5. Atlaidiet
, lai nofotografētu attēlu.
.
6.
, lai izietu no kameras režīma.
: Lai automātiski fokusētu kameru,
ātri nospiediet un atlaidiet
,
lai automātiski fokusētu kameru un
uzņemtu fotoattēlu.
Lai šķirotu atttēlus foto pārlūka
lapā:
1.
Photo Viewer.
2.
.
3. Izvēlieties kādu no sekojošām opcijām:
• Most Recently
• Near a Location
• On a Specific Date
19
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Papildus rīki

Lai aplūkotu attēla lokāciju:
1.
Photo Viewer.
2.
3.
.
Lai dzēstu attēlu:
1.
Photo Viewer.
2.
3.
.

1. Pārkopējiet .jpg attēlus no sava datora
uz Oregon ierīci. Jūs varat tos ielādēt
tieši Garmin datu ierīces vai arī izveidot
jaunu mapi uz Garmin datu ierīces
(39.lpp.).
VAI
Ievietojiet microSD karti ar .jpg
attēliem microSD kartes atverē
(37.lpp.).
2. Galvenajā izvēlnē pieskarieties Photo
Viewer.
3. Pieskarieties
vai
, lai pārvietotos
pa attēliem.

Attēlu augšupielāde un
lejupielāde
Ielogojieties www.mygarmin.com un
tad ielogojieties savā myGarmin kontā.
Pievienojiet savu Oregon 550 vai 550t Laukuma
ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli. aprēķināšana
Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai augšup- 1. Pieskarieties Area Calculation > Start.
ielādētu un lejupielādētu attēlus.
2.

Attēlu aplūkošana

Uz Oregon ierīces var aplūkot attēlus,
kas saglabāti ierīcē vai uz
microSD™ kartes.

20
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vēlaties aprēķināt.
3. Pieskarieties Calculate, kad esat pabeidzis.
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Citi rīki

Atkarībā no Jūsu Oregon ierīces (skat.
lpp.iii), Jums ir pieejami papildus
rīki. Izvēlieties kādu no sekojošām
galvenās izvēlnes opcijām:
•
•
•
•

•

•

Satelīta uztveršanas
kontrole

Satelīta lapā redzama Jūsu pašreizējā
lokācija, GPS datu precizitāte, Jūsu
pašreizējais pacēlums, satelīta lokācijas
un signāla spēks

Calendar—izmantojiet kalendāru.
Lai aplūkotu satelīta lapu:
Calculator—izmantojiet kalkulatoru .
Sun and Moon—aplūkojiet saules
Pieskarieties
galvenā izvēlnes
lēkta un rieta laikus, kā arī
apakšējā daļā.
mēness fāzes.
Alarm Clock—uzstādiet
Satelīta
modinātāju uz savas Oregon
lokācijas
ierīces. Ir iespējams uzstādīt, lai
ierīce ieslēdzas konkrētā laikā.
Pacēlums
Hunt and Fish—aplūkojiet
labākos prognozējamos laikus
makšķerēšanai un medībām
Satelīta signāla
Jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
spēks
Stopwatch—izmantojiet taimeri,
marķējiet apli un uzņemiet apļa laiku.
Satelīta lapa

OregonVƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Papildus rīki

Zaļā josla norāda uz GPS satelīta
signāla spēku. Baltā josla norāda uz
to, ka Oregon ierīce apkopo datus.

Brauciena kontroles dators

Pieskarieties laukam, lai mainītu to, kas
redzams laukā.
Lai atiestatītu brauciena datus, pieskarieties Setup >
Reset > Reset Trip Data > Yes.

Lai mainītu instrumentu paneļa
Brauciena kontroles dators rāda Jūsu
fonu:
pašreizējo ātrumu, vidējo ātrumu,
maksimālo ātrumu, brauciena odometru 1. Pieskarieties instrumentu panelim ekrāna
augšējā daļā.
un citus statistikas datus.
2. Pieskarieties Default, Automotive vai
,QVWUXPHQWXSDQHOLV Geocaching.

Brauciena kontroles dators

22
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GPS spēles

GPS spēles
Slēpņošana

Slēpņošana (Geocaching) ir apslēpto
'dārgumu' meklēšana ar GPS ierīces
palīdzību, izmantojot GPS
koordinātas, kuras internetā atstājuši
'dārgumu' slēpēji.
Slēpņu vietnes varēsiet ielādēt
no www.geocaching.com. Šī tīmekļa
vietnes atbalsta slēpņu novietojuma
pārnešanu uz Jūsu Oregon ierīci. Pēc
reģistrēšanās un Garmin Communicator
spraudņa instalēšanas no
www.garmin.com/products
/communicator, Jūs varat lejupielādēt
slēpņus tieši uz savas Oregon ierīces.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Lai navigētu uz slēpni, izmantojot
Geocaches:
1. Pieskarieties Geocaches > Find a
Geocache.
2.
3.
Go. Krāsaina līnija norāda uz
Jūsu kursu.
4.
> Compass.
5. Izmantojiet kompasu, lai navigētu uz
savu galamērķi, kā norādīts
9.lpp.

Lai saņemtu informāciju par slēpņošanu,
apmeklējiet www.geocaching.com.

Wherigo™

Wherigo (kuru izrunā kā“where I go” - kur
es eju) ir rīku komplekts, ko izmanto, lai radītu
un spēlētu GPS-iespējotas izklaides reālajā
dzīvē. Izmantojiet savu Oregon, lai tas aizvestu Jūs
uz savu fizisko atrašanās vietu, mijiedarbībā ar
virtuālajiem objektiem. Lai saņemtu papildus
informāciju, apmeklējiet www.wherigo.com.
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Oregon ierīces
pielāgošana
Profila mainīšana

Profils ir iestatījumu kopums,
kas ļauj optimizēt Oregon ierīci
no viena veida lietojuma uz citu,
piemēram, pārejot no izklaidēm pie
automašīnas navigācijas režīma.

Lai mainītu profila nosaukumu:
1.
Setup > Profiles.
2.
Edit Name.
3.
lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.
4.
.

Lai mainītu profilu
kārtību:
1.
Setup > Profiles.
2.
Atrodoties profilā un mainot tādus
pārvietot.
iestatījumus kā datu laukus, mērvienības 3. Pieskarieties Move Up vai Move Down.

vai pozīcijas iestatījumus, tie tiek autoLai dzēstu profilu:
mātiski saglabāti kā daļa no Jūsu
Pašeizējo profilu ir iespējams
pašreizējā profila.
dzēst.

Profila iestatīšana

1.
2.

Lai mainītu profilu:
1. Galvenajā izvēlnē pieskarieties Profile
Change. Jūsu pašreizējais profils ir
redzams uz ekrāna.
2. Pieskarieties profilam, kuru vēlaties izmantot.
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Setup > Profiles.
Delete.
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Oregon ierīces pielāgošana

Lai pievienotu jaunu profilu:
Setup > Profiles >
<Create New Profile>. Šis profils ir
pašreizējā profila kopija.
Jaunais profils kļūst par Jūsu
pašreizējo profilu.

Tones—ieslēdziet vai izslēdziet audio toņus.
Interface—uzstādiet Oregon ierīces seriālo
saskarni:

• Garmin Spanner—ļauj izmantot
Oregon USB portu ar
NMEA 0183-atbilstošākajām
Pieskarieties Setup > System.
kartēšanas programmām, izveidojot
virtuālu seriālo portu.
GPS—izvēlieties Normal, WAAS
(Wide Area Augmentation System),
• Garmin Serial—Garmin
vai Demo Mode (GPS izslēgts). Lai
patentēts formāts, kas tiek izmantots
saņemtu informāciju par WAAS, skat.
PVT protokola datu nodrošināšanai.
www.garmin.com/aboutGPS
• NMEA In/Out—nodrošina
/waas.html.
standarta NMEA 0183 izvadi un
ievadi.
Language—izvēlieties Oregon ierīces
teksta valodu. Mainot teksta valodu,
• Text Out—nodrošina vienkāršu lokācijas
netiek mainīta lietotāja ievadīto datu vai
ASCII teksta izvadi un informāciju par
kartes datu valoda, piemēram,
pārraides ātrumu.
ielou nosaukumi.
• RTCM RTCM nodrošina
diferencētas korekcijas.
Battery Type—izvēlieties izmantojamās
baterijas tipu.

Sistēmas iestatījumu
izmantošana

Oregon VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Oregon ierīces pielāgošna

Displeja pielāgošana
Pieskarieties Setup > Display.

Backlight Timeout—izvēlieties laiku, cik ilgi vēlaties, lai fona apgaismojums paliek ieslēgts pēc
pieskaršanās ekrānam.
Background—izvēlieties ekrāna
fonu. Atkarībā no Jūsu ierīces,
varat izvēlēties kādu no iepriekš
ielādētiem attēliem, ielādēt savējo,
kā arī izgriezt un izmantot fotogrāfiju.

Kartes iestatīšana

Galvenajā izvēlnē pieskarieties Setup >
Map.
Orientation—izvēlieties veidu, kā karte
tiek attēlota lapā. North Up
rāda ziemeļu virzienu lapas augšdaļā.
Track Up rāda Jūsu pašreizējo
brauciena virzienu uz lapas augšējās
daļas. Automotive Mode rāda automašīnas
brauciena perspektīvu ar informāciju
par nākošo pagriezienu.

Lai veiktu ekrānuzņēmumus:
1. Galvenajā izvēlnē pieskarieties Setup >
Display > Screen Capture > On.
2. Ejiet uz ekrānu, kuru vēlaties
uzņemt.
3.
piediet un ātri atlaidiet
.
4. Pievienojiet Oregon savam datoram,
izmantojot pievienoto USB kabeli
(37.lpp.). bitmap fails tiek saglabāts
Garmin\scrn mapē
Oregon datu vietnē.
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Autobraukšanas režīms
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Auto Zoom—automātiski izvēlas
piemērotu tālummaiņas pakāpi
optimālai kartes izmantošanai. Izvēloties Off tālummaiņa jāregulē
manuāli.
Show Data Fields—apslēpiet un
parādiet datu laukus kartes lapā.
Advanced Map Setup—uzstādiet
tālummaiņas pakāpi,teksta lielumu un
kartes detalizācijas pakāpi,
• Zoom Levels—izvēlieties kartes
parametru tālummaiņas pakāpi.
• Text Size—izvēlieties kartes
parametru teksta lielumu.
• Detail—izvēlieties uz kartes
redzamo detaļu apjomu. Izvēloties
detalizētāku attēlu, karte
reaģēs uz komandām lēnāk.
Map Information—Atzīmējiet atbilstošo lodziņu, lai parādītos karte.
Īpaši lietderīgi tas ir, ja Oregon ierīcē
ir ielādētas vairākas kartes.
Oregon VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Trašu iestatījumi

Trase ir Jūsu veiktā ceļa ieraksts.
Galvenajā izvēlnē pieskarieties Setup >
Tracks.
Track Log—ieslēdziet vai izslēdziet
trases ierakstu.
Record Method—izvēlieties trases ierakstīšanas metodi. Pieskarieties Distance,
Time vai Auto. Ja Jūsu ieraksta metode
ir laiks vai distance, ievadiet konkrētu
laika vai distances intervālu.
Pieskarieties Auto, lai ierakstītu trases
ar dažādiem ātrumiem, radot optimālu
trases atveidojumu.
Interval—izvēlieties trases žurnāla ieraksta
instensitāti. Biežāk izvietoti ieraksta punkti
rada detalizētāku priekšstatu par trasi,
taču daudz ātrāk aizpilda trases žurnālu.
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Galvenās izvēlnes
pielāgošana

Visbiežāk izmantotās aplikācijas
ir iespējams novietot pirmajā
galvenās izvēlnes lapā.

• On Road For Distance—
aprēķina maršrutus pa distances
ziņā īsākajiem ceļiem.
Calculate Routes for—izvēlas
transportēšanas metodi, lai
optimizētu Jūsu maršrutus.

Lai mainītu aplikāciju
Lock On Road—noslēdz pašreizējo
kārtību galvenajā izvēlnē:
1. Pieskarieties Setup > Main Menu. lokācijas marķieri uz tuvākā ceļa,
kompensējot neprecizitātes kartes
2.
pozīcijā (nepieciešamas maršrutējamas
vēlaties pārvietot.
kartes).
3.
Move Up or Move Down.

Maršruta iestatīšana

Pieskarieties Setup > Routing.
Guidance Method—izvēlieties kādu
no metodēm sava maršruta
aprēķināšanai.
• Off Road—aprēķina maršrutu no
punkta uz punktu.
• On Road For Time—aprēķina
maršrutus pa cieļiem, kur izbraukšanai nepieciešams minimāls laiks.
28
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Off Road Transitions—izvēlieties
pārejas metodi, lai pārvietotos pa
bezceļiem.

• Auto—automātiski aizved Jūs uz
nākošo punktu.
• Manual—ļauj Jums izvēlēties
nākošo maršruta punktu, pieskaroties
punktam aktīvā maršruta lapā.
• Distance—aizved Jūs pie nākošā
maršruta punkta, kad Jūs
OregonVƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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atrodaties konkrētā attālumā no
Jūsu pašreizējā punkta.
Avoidance Setup—pieskarieties ceļa
tipam, no kura vēlaties izvairīties.

Kameras iestatījumu
mainīšana

1. Pieskarieties Setup > Camera.
2.
.
3.
High, Normal vai Low,
lai mainītu savu attēlu
izšķirtspēju.
4. Pieskarieties Save Photos To, lai
izvēlētos datu glabāšanas vietu.

Jūras iestatījumu
mainīšana

Pieskarieties Setup > Marine.
Marine Colors—ieslēdziet vai
izslēdziet jūras krāsas.
Spot Soundings—ieslēdziet vai
izslēdziet vietas zondi, kas norāda
Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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uz lokācijas dziļumu.
Light Sectors—ieslēdz vai izslēdz
sektoru, kurā ir redzama navigācijas
gaisma. Izvēloties Auto, daži gaismas
sektori netiek rādīti, ja gaismas
sektoru blīvums attiecīgajā zonā
ir augsts.
Symbol Set—izvēlas jūras simbolus
Marine Alarm Setup—ieslēdz vai
izslēdz jūras brīdinājumus.
• Anchor Drag Alarm—uzstāda
brīdinājuma signālu, kas atskan, ja
dreifējat vairāk par noteikto distanci.
• Off course Alarm—uzstāda brīdinājuma
signālu, kas atskan, ja novirzāties no kursa
noteiktu attālumu.
• Deep Water—uzstāda brīdinājuma signālu,
kas atskan, ieejot zonā, kur ūdens ir
pārāk dziļš.
• Shallow Water—uzstāda brīdinājuma signālu,
29
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kas atskan, ieejot zonā, kur
ūdens ir pārāk sekls.

Laika iestatījumu mainīšana
Pieskarieties Setup > Time.

Time Format—izvēlieties 12 vai
24 stundu formātu.

pacēluma un vertikālā ātruma vienības.
Depth—izvēlieties dziļuma mērvienības
pēdās, jūras asīs vai metros.
Temperature—izvēlieties ūdens
temperatūru celsija vai fārenheita
grādos.

Pressure—izvēlieties barometriskā spiediena
Time Zone—izvēlieties savas atrašanās vienības collās (Hg), milibāros vai
vietas laika zonu.
hektopaskālos.
Daylight Saving Time—izvēlieties
Yes, lai izmantotu vasaras laiku,
Pozīcijas formāts
No, lai to ignorētu, vai Automatic,
Izmantojiet noklusējuma iestatījumus,
lai automātiski ieslēgtu un izslēgtu
ja vien neizmantojat karti vai tabulu, kas
vasaras laiku.
nosaka citu pozīcijas formātu.

Mērvienību
mainīšana

Lai mainītu pozīcijas formātu:
Setup > Position Format.

Distance/Speed—izvēlieties distanci
un ātruma vienības.

Pieskarieties Setup > Heading.

Pieskarieties Setup > Units.

Elevation (Vert. Speed)—izvēlieties
30
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Kompasa modificēšana
Display—izvēlieties virziena kursora
veidu, kas redzams
Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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uz kompasa:
• Directional Letters—uzstāda
kompasa lapu lasīšanu uz
virzienu burtiem (N, S, E, W).
• Numeric Degrees—uzstāda
kompasa lapu lasīšanu uz grādiem
(0°–359°).
• Mils—uzstāda kompasa lapu
lasīšanu uz collas tūkstošdaļām
(0 mils–1000 mils).
North Reference—izvēlas kompasa
ziemeļu norādi:
• True—uzstāda ziemeļus kā
kursa norādi.
• Magnetic—automātiski uzstāda
magnētisko Jūsu atrašanās
vietas deklināciju.
• Grid—uzstāda koordinātu tīkla
ziemeļus kā kursa norādi (0°).
• User—ļauj Jums uzstādīt
magnētiskās novirzes vērtību.
Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Go To Line/Pointer (atkarībā no
Jūsu ierīces)—izvēlieties Bearing, lai
parādītu virziena rādītāju, kas norāda virzienu
uz Jūsu galamērķi.
Pieskarieties Course, lai izvēlētos kursa
rādītāju, kas norāda uz Jūsu pozīcijas
attiecību pret kursa līniju, kas aizved
pie galamērķa (11.lpp.).
Compass—izvēlietiesAuto, lai pārslēgtos
no elektroniskā kompasa uz GPS
kompasu, kad ceļojat ar lielāku
ātrumu uzstādītajā
laika periodā. Izvēlieties Off, lai izslēgtu
elektronisko kompasu un izmantotu
GPS kompasu.
Calibrate—veiciet kompasa kalibrēšanu
(10.lpp.).

Altimetra iestatīšana

Pieskarieties Setup > Altimeter.
Auto Calibration—ļaujiet, lai altimetrs
veic paškalibrāciju ikreiz,
31
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• Barometric Pressure—ieraksta
barometrisko spiedienu kādā laika
Barometer Mode—izvēlieties Variable
periodā.
Elevation (izmanto kustības laikā) vai
Fixed Elevation (izmanto stacionārā • Ambient Pressure—ieraksta
apkārtējās vides spiediena izmaiņas
veidā, ļaujot altimetram funkcionēt
noteiktā laika periodā.
kā standarta barometram).
kad Jūs ieslēdzat Oregon ierīci.

Pressure Trending—izvēlieties, kad Lai manuāli kalibrētu
altimetru:
tiek ierakstīti spiediena dati. Pieskarie- 1. Dodieties uz vietu, kur Jūs zināt pacēluma
ties Save Always, lai ierakstītu spiediena līmeni vai barometrisko spiedienu.
datus ik pēc 15 minūtēm, pat ja Oregon
2.
Setup > Altimeter > Press
ierīce ir izslēgta. Pieskarieties Save
To Begin Altimeter Calibration.
When Power On lai ierakstītu datus
tikai, kad Oregon ierīce ir ieslēgta. Šī 3. Pieskarieties Yes, ja Jūs zināt .pacēluma
līmeni, pieskarieties No > Yes, ja Jūs zināt
opcija var būt noderīga, kad vērojat
barometrisko spiedienu.
spiediena frontes.
Plot Type—izvēlieties pacēluma
diagramma tipu:
• 3DFƝOXPV/ODLNVieraksta
pacēluma izmaiņas kādā laika
periodā.

4. Ievadiet pacēluma līmeni
vai barometrisko spiedienu
un pieskarieties

• Elevation/Distance—ieraksta
pacēluma izmaiņas distances laikā.
32
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Oregon ierīces pārošana

Oregon ierīci var izmantot ar papildus
Garmin sirds darbības monitoru,
kas atspoguļo Jūsu sirds darbību. To
var izmantot arī ar papildus Garmin
kadences velo sensotu, kas rāda Jūsu
pedāļu mīšanas kadenci. Savienojumā
ar atbilstošu Garmin ierīci, sirds darbības un velo kadences vērtības tiek
nosauktas datu lauku opcijās kartes
lapā, kompasa lapā un
brauciena kontroles ierīcē.
Pārošana ir Oregon ierīces pievienošana
bezvadu sensoriem, piemēram, sirds
darbības monitoram vai kadences velo
sensoriem. Sapārojot ierīci pirmo reizi,
Jūsu Oregon automātiski atpazīst
bezvadu sensoru, ja abas ierīces ieslēgtas
un atrodas viena otras darbības
zonā.

Oregon VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Lai sapārotu Oregon ierīci ar
bezvadu sensoru:
1. Novietojiet Oregon 10 pēdu
(3 metru) attālumā no bezvadu
sensora (sirds darbības monitora vai ātruma/
kadences velo sensora).
2. Ieslēdziet bezvadu sensoru.
3. Galvenajā izvēlnē pieskarieties Setup >
Fitness > Heart Rate Monitor vai
Bike Cadence Sensor.
4. Pieskarieties Search for new.
5.
“Connected”.
!: Lai pasargātu Oregon ierīci no
komunikācijas ar bezvadu sensoriem,
pieskarieties Setup > Fitness
> Heart Rate Monitor (vai Bike
Cadence Sensor) > Off.
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Atiestate

1. Pieskarieties Setup > Reset.
2. Pieskarieties parametram, lai veiktu tā atiestati.

Oregon ierīces informācijas
aplūkošana

Galvenajā izvēlnē pieskarieties
Setup > About... , lai aplūkotu Oregon
programmatūras versiju, ierīces ID numuru,
GPS programmatūras versiju un juridiskas dabas
informāciju.
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Jauda
$YRWV:

AA tipa baterijas
(sārmu, NiMH,
Specifikācijas
litija vai iepriekš uzlādētas
Fiziskie lielumi
NiMH). Sārmu baterijas
,]PƝUV:
4.5 collas H × 2.3 collas W × 1.4
nav ieteicamas
collas D (114 × 58 × 36 mm)
Oregon 550 un 550t ierīcēm.
6YDUV: 5.1 unces (146 g) bez
BatHULMDVGDUEƯEDVODLNV:
baterijas
Precizitāte
191.4 g ar baterijām
GPS: < 33 pēdas (10 m) 95% typical*
DisplHMV: 3 collas pa diognāli (76 mm) *Ieslēdzot ierīce tiek pakļauta atrašanās vietas noapaļošanai
aizmugures apgaismoja 65K līdz 100 m 2DRMS, saskaņā ar ASV Aizsardzības
krāsu TFT displejs (240×400p) departamenta noteikto traucējumu sistēmas
( Selective Availability) programmu.
.RUSXVV:
izturīga plastmasa,
DGPS:
no 10 līdz 16 pēdām (no
ūdensizturība atbilst IPX7
3 līdz 5 m) 95% typical
TemperatǌUDVGLDSD]RQVNo -4°F līdz
(WAAS precizitātes sistēma
°
158 F (no -20 līdz
Ziemeļamerikā)
°
70 C)*
ƖWUXPV:
0.328
pēdas/sek. (0.1 m/
*Oregon ierīces darbības temperatūra
sek.) stacionārā stāvoklī
var pārsniegt dažu bateriju izmantošanas
diapazonu. Dažas baterijas var tikt bojātas
pie augstām temperatūrām.
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InteUIHLVL: Garmin Proprietary
serial, USB lielapjoma
atmiņas ierīce, NMEA
0183
DatXX]JODEƗãDQDVODLNV:Nenoteikts;
atmiņai baterija
nav
nepieciešama
.DUãXJODEƗãDQD:Iekšējā vai
microSD karte

(± 5 grādi Dienvidpola
un Ziemeļpola
rajonos)*
Izšķirtspēja: 1 grāds
AltimetrV: Precizitāte: ± 10 pēdas (± 3
m)*
Izšķirtspēja: 1 pēda (.3 m)
Amplitūda: no -2,000 pēdām
līdz 30,000 pēdām (no -610 līdz
9144 m)
Lietotājam jāveic atbilstoša kalibrēšana.

*

Veiktspēja
8]WYƝUƝMV: vairāk kā 12 kanālu
Demo režīma izmantošana
WAAS iespējots/augstas
Demo režīms izslēdz GPS uztvērēju
jutības pakāpes
lietošanai iekštelpās vai vingrināšanās
8]WYHUãDQDVODLNV: < 1sekunde
nolūkos. Ierīce nemeklē satelīta signālu
(karstais starts)
demo režīmā.
< 33 sekundes (aukstais
starts)
IEVĒROJIET:Nemēģiniet
navigēt, izmantojot demo režīmu,
< 36 sekundes
jo GPS uztvērējs ir izslēgts.
(autolocate)
Visas redzamās satelīta signāla spēka
$WMDXQLQƗMXPXƗWUXPV: 1/sekundē,
joslas ir tikai simulācija; tām nav nekāda
nepārtraukts
sakara ar reālā satelīta signāla
spēku.
.RPSDVV:
: ± 2 grādi
36
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microSD™ kartes
Lai ieslēgtu demo režīmu, pieskarieties ievietošana

Pielikums

Setup > System > GPS > Demo Mode.

Oregon microSD datu kartes atvere
atrodas zem AA baterijām.
Oregon ierīces
microSD atmiņas kartes var iegādāties
pievienošana datoram
pie elektronisko ierīču piegādātāja
Jūs varat pievienot Oregon ierīci savam vai arī pie Garmin izplatītāja
ir iespējams iegādāties iepriekš ielādētas
datoram, izmantojot pievienoto USB
datu kartes.
kabeli.
Papildus karšu un datu glabāšanai
Lai pievienotu Oregon ierīci
atmiņas kartes var izmantot tādu failu
datoram:
kā attēli, kasetnes, slēpņi, maršruti,
1.
norādes un interešu punkti,
apakšā redzamo aizsargvāciņu.
glabāšanai.
2. Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu
USB mini-B jack. atverē.
3.

datora USB portam.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Apmeklējiet: http://buy.garmin.com, lai
iegūtu informāciju par savietojamiem produktiem.
Lai ievietotu vai izņemtu microSD
karti:
1. Paceliet Oregon aizmugurē esošo
cilpiņu (2.lpp.) un noņemiet bateriju vāku, lai
izņemtu baterijas.
2. Paceliet metāla vāku.
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3. Ievietojiet karti microSD
kartes atverē un aizveriet metāla
vāku.

metƗlD
YƗNV

kasetnes, slēpņus, maršrutus,
norādes un interešuu punktus.

Failu pārsūtīšana uz
datoru

Kad ierīce ir pievienota datoram, failus
ir iespējams kopēt un ielīmēt no datora uz

microSD
datu ierīces (drive/volume).
NDUWHVDWYHUH
1.
microSD
2. Izvēlieties failu.
NDUWH

4. Lai izņemtu microSD karti, paceliet
metāla vāku un izņemiet karti no
microSD kartes atveres
5. Ievietojiet baterijas un uzlieciet
bateriju vāku.

3. IzvēlietiesEdit > Copy.
4. Atveriet “Garmin” vai atmiņas
kartes datu ierīci(drive/volume).
5.
Edit > Paste.

Pirms datu pārsūtīšanas uz vai no
tīmekļa vietnes tieši uz Oregon ierīci,
uzinstalējiet Garmin Communicator
spraudni no www.garmin.com
/products/communicator.

Papildus karšu un datu glabāšanas
funkcijai, microSD karti var izmantot,
lai saglabātu tādus failus kā attēlus, Wherigo
38
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Failu ielādēšana un
dzēšana

Oregon ierīci ir iespējams izmantot
kā USB lielatmiņas ierīci. Lai nodrošinātu papildus ārējās atmiņas iespējas,
izmantojiet atsevišķu microSD karti.
: Oregon ierīce nav savietojama ar
Windows® 95, 98, Me vai NT.
Tāpat tā nav savietojama ar
Mac® OS 10.3 vai
iepriekšējām versijām.
Lai ielādētu failu uz Oregon ierīces
vai microSD kartes:
1. Noņemiet bateriju vāku un ievietojiet
microSD karti (37.lpp.).
2. Pievienojiet USB kabeli pie
Oregon ierīces un datora.
3. kopējiet no datora failu.
4. Ielīmējiet failu Garmin vai
microSD kartē.
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Lai dzēstu failu no Oregon
vai microSD kartes:
1. Atveriet Garmin vai SD kartes
datu ierīci (drive/volume).
2. Izgaismojiet nepieciešamo failu un
nospiediet Delete pogu uz sava datora
klaviatūras.
: Dzēšot failus,
nedzēsiet iepriekš ieprogrammētus
kartes datus (failus, kas beidzas ar
“.img”). Tos nav iespējams atjaunot.

Baterijas kalpošanas laika
optimizēšana

Lai nodrošinātu optimālu bateriju veiktspēju
un maksimāli ilgu kalpošanas laiku, izmantojiet
kvalitatīvas baterijas. Vislabāko veiktspēju
nodrošina litija baterijas, uzlādētas
(gatavas lietošanai) NiMH
baterijas un NiMH lādējamās
baterijas, kas ir mazāk kā gadu vecas
ar vairāk kā 500 mAh lielu kapacitāti.

39

11/3/2011 7:49:47 AM

Pielikums

Ņemiet vērā sekojošus ieteikumus, lai
maksimāli paildzinātu baterijas mūžu:
• Neregulējiet fona apgaismojumu
vairāk kā tas nepieciešams (3.lpp).
Izmantojot fona apgaismojumu, kas
ir vairāk par 50% no maksimālā
līmeņa ilgāku laiku, Jūs ievērojami
saīsināsiet baterijas mūžu.
• Izvēlieties īsāku fona apgaismojuma
taimautu (26.lpp.).
• Izslēdziet toņus, ja tos neizmantojat
( 25.lpp.). Izslēdziet elektronisko
kompasu, ja to nelietojat
( 31.lpp.).
• Ja plānojat plaši izmantot Oregon
ierīci savā automašīnā, apsveriet
auto barošanas kabeļa iegādi
(http://buy.garmin.
com).
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Rūpnīcas noklusējuma
iestatījumu atjaunošana

Oregon ierīcei ir iespējams atjaunot
oriģinālos rūpnīcas iestatījumus. Jūsu
veiktās iestatījumu izmaiņas tiek
atjaunotas uz noklusējuma vērtībām.
Lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, pieskarieties
Setup > Reset > Restore Defaults
to Factory Settings > Yes.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Pielikums

Lai noņemtu karabīnes klipsi, paceliet
Karabīnes piestiprināšana klipša apakšējo daļu un noņemiet karabīnes
Karabīnes stiprinājums tiek komplektēts klipsi no stiprinājuma.
ar Oregon 300 un 400 serijas ierīcēm;
200.sērijas ierīcēm- jāiegādājas atsevišķi. Skārienekrāna
1. Ievietojiet karabīnes klipsi Oregon
ierīces stiprinājuma atverēs.
.DUDEƯQH
6WLSULQƗMXPV

kalibrēšana

Parasti Oregon ierīces ekrānam nav
nepieciešama kalibrēšana.
Tomēr, ja pogas nereaģē atbilstoši,
veiciet sekojošas
darbības.

Lai kalibrētu skārienekrānu:
.arabƯQHVNOLSVLV 1. Kamēr ierīce ir izslēgta, turiet
nospiestu jaudas pogu
aptuveni 30 sekundes.
2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām,
līdz parādās ziņojums “Calibration is
complete” .
2. Paslidieniet klipsi, līdz tas ieņem
savu vietu.

Oregon sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Pielikums

Programmatūras licences
līgums

nemainīt, atkārtoti nesalikt, nepārprojektēt,
kā arī nesamazināt Programmatūras lasāmo
formātu vai arī kādu tās daļu, un neveikt
IZMANTOJOT ŠO OREGON IERĪCI, JŪS nekādas ar Programmatūras atvasināšanu
PIEKRĪTAT SEKOJOŠIEM PROGRAMMA-saistītas darbības. Jūs piekrītat neeksportēt un
TŪRAS LICENCES LĪGUMA
nereeksportēt Programmatūru uz kādu citu
NOTEIKUMIEM.
valsti, tādā veidā pārkāpjot ASV eksportēšanas
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO
uzraudzības likumus.
LĪGUMU.
Garmin piešķir Jums ierobežotas tiesības
Atbilstības
izmantot šīs ierīces programmatūru
deklarācija
(“Programmatūra”) binārā formā pie
Ar šo Garmin paziņo, ka šī
normālas šī produkta izmantošanas.
Oregon ierīce atbilst būtiskākajām
Nosaukums, īpašumtiesības un ar
prasībām un citiem svarīgiem
Programmatūru saistītās intelektuālā īpašuma tiesības ir Garmin īpašums.
1999/5/EC direktīvas noteikumiem.
Ar šo Jūs piekrītat, kaProgrammatūra ir
Lai iepazītos ar pilnu Atbilstības deklarācijas
Garmin īpašums, ko aizsargā Amerikas
formu, meklējiet Garmin tīmekļa vietnē savu
Savienoto Valstu likumi par
Garmin produktu:
autortiesībām un starptautiskās vienowww.garmin.com
šanās par autortiesībām. Tāpat Jūs
piekrītat, ka Programmatūras struktūra,
organizācija un kods ir
Garmin komercnoslēpums un ka
Programmatūras avota koda forma ir
Garmin komercnoslēpums.
Jūs apņematies neizjaukt, neatvērt,
42
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Index

Index
Symbols
3D view 23
A
accessories ii
active route 15
advanced map setup 27
alarms, marine 30
altimeter
calibration 33
setup 32
ambient pressure 32
area
calculation 20
automotive mode 26
auto zoom 27
avoidance setup 29
B
background
dashboard 22
screen 26
backlight 3
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timeout 26
barometer mode 32
battery 2
optimal battery
type 39
bearing 31
C
cadence sensor 33
calibration
altimeter 33
compass 10
camera 19
carabiner 41
Communicator
Garmin 23
compass
calibration 10
north reference 31
course 31
D
data fields
changing 8, 12,
18, 27
show or hide 8

daylight saving time 30
default settings 40
demo mode 36
directional letters 31
E
edit

routes 14
elevation
fixed or variable 32
elevation/distance 32
elevation/time 32
elevation plot 17
customizing 32
F
factory settings 40
fitness setup 33
fixed elevation 32
G
Garmin serial 25
Garmin spanner 25
geocaches 23
GPS setting 25
grid north 31
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Index

guidance method 28
H
heart rate monitor 33, 34
I
images
viewing 20
interface 25
L
language 25
light sectors 29
lock on road 28
lock screen 3
M
magnetic north 31
map information 7
map setup 26
marine 29
mark waypoint 4
microSD card
image viewer 20
installing 37
loading files 39
mils 31
44

Oregon for Europe.indd 44

N
navigation 5
stop 7
NMEA in/out 25
north reference,
compass 31
north up 26
numeric degrees 31
O
off road 28
off road transitions 29
on road for distance 28
on road for time 28
orientation, map 26
P
Photo Viewer 19
pictures 19
plot type 32
POI 5
points of interest 5
position format 31
pressure
ambient 32
barometric 32

trending 32
unit of
measurement 30
profiles 24
R
recent finds 5
record method, tracks 27
registering the Oregon i
routes
calculate 28
edit 14
setup 28
view 15
S
satellite signals 3
SD card 37
sensors 34
serial, Garmin 25
serial number ii
share wirelessly 18
spanner, Garmin 25
spot soundings 29
stop navigating 7
stopwatch 21
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Index

T
text out 25
text size, maps 27
timeout, backlight 26
time zone 30
tones 25
tracks
recording 27
setup 27
track up 26
trip computer 22
true north 31

Z
zoom 27

U
unlock screen 3
V
variable elevation 32
W
WAAS 25
waypoints
creating 4
Wherigo 23
wireless sharing 18
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Šī Oregon sērijas angļu rokasgrāmatas latviešu valodas versija (Garmin partijas numurs
190-01070-00, izd. D) tiek piedāvāta Jūsu ērtībām. Nepieciešamības gadījumā skat. jaunāko
angļu valodas rokasgrāmatas versiju, lai saņemtu papildus informāciju par Oregon sērijas
ierīču izmantošanu un darbību.
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU VALODAS ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI
UN ATSAUC JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT NO ŠĪS ROKASGRĀMATAS.
Lai saņemtu pēdējos programmatūru atjauninājumus (izņemot karšu datus) Jūsu
Garmin produkta kalpošanas laikā, apmeklējiet Garmin tīmekļa vietni: www.garmin.com.

© 2009–2010 Garmin Ltd. vai tā filiāles
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com

Oregon for Europe.indd 48

11/3/2011 7:49:49 AM

