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Ievads 

Ievads 
  BRĪDINĀJUMS                              

 Skat.Svarīgu drošības un produkta informāciju, kas atrodas produkta 
iepakojumā, lai  saņemtu papildus brīdinājumus par produktu.                                                                                                                                                       

Šī rokasgrāmata satur informāciju par echo                            ™ 200,  echo 300c,  echo 
500c un  echo 550c eholotiem. 

Ierīces reģistrēšana 
Palīdziet mums labāk Jūs atbalstīt, piereģistrējoties tiešsaistē jau šodien.                                            

• Skat. http://my.garmin.com. 
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu un kopiju. 

Kontaktēšanās ar Garmin produktu atbalstu                                                                      
Sazinieties ar  Garmin produktu atblastu, ja Jums produkta lietošanas                                                      
laikā rodas par to kādi jautājumi.  

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

• Lielbritānijā sazinieties ar Garmin (Europe) Ltd. pa tālruni 0808 2380000.                                                                               
• Eiropā skat. www.garmin.com/support 

un, lai saņemtu atbalstu savā 
valstī,  uzklikšķiniet uz                                                    Contact Support 

  

Rokasgrāmatas vadlīnijas                                             
Rokasgrāmatā termins “izvēlēties” tiek lietots, apzīmējot sekojošas 
darbības:                                                   

• parametra atzīmēšanai izvēlnē un lai piespiestu                                           ENTER. 
• lai piespiestu tādas pogas kā                                           ENTER  vai      MENU 
Ja Jums jāizvēlas izvēlnes parametri, mazas bultiņas (>) var parādīties                                                                                
tekstā. Tās norāda, ka Jums jāatzīmē parametru kopums, izmantojot                                                          

 vai      pogas(         page 1 )un jānospiež ENTER  pēc katra parametra. 
Piem., ja Jūs redzat "izvēlieties"                              MENU > Pause/Rewind Sonar 

nospiediet        MENU, tad vai      līdz Pause/Rewind Sonar ir izgaismots    
tad nospiediet                                       ENTER. 

Ciparu vērtību ievadīšana                  
Ievadiet ciparu vērtības, uzstādot modinātāju vai veicot korekcijas vērtībās.                                                                

1. Izvēlieties pirmā cipara vērtību, izmantojot                                 un . 
2. Izvēlieties opciju::                  

•  echo 200, echo 500c un echo 550c, ierīcēm izvēlieties                                              , lai pārietu 
pie nākošā cipara.                                          

• echo 300c ierīcei  izvēlieties                                            ENTER
3. Atkārtojiet 1. un2.soli, lai rediģētu visu ciparu vērtības.                                               

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   1 2/15/2011   11:13:25 AM 

 , 
 ,  , 

, lai pārietu pie nākošā cipara.                                          

http://my.garmin.com
http://www.garmin.com/support
http://www.garmin.com/support
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Sākot darbu

Sākot darbu                         

Pogas        

echo 300c echo 
200, echo 500c, 
un echo 550c 

Rāda vai paslēpj opciju sarakstu.MENU  
ENTER Izvēlas izvēlnes parametrus.                                                   

  Pārvietojas pa opcijām vai maina iestatījumus.                                                    

  Izvēlas lapas opcijas(4.lpp.) uz echo 200, echo 500c, 
echo 550c. 
Ieslēdz/izslēdz ierīci. Regulē fona apgaismoju                            

Ierīces izslēgšana un ieslēgšana 
Nospiediet                             . 

Krāsu vai melnbaltais displejs              
echo 200 ir aprīkots ar melnbaltu displeju. echo 
300c, echo 500c un echo 550c - ar krāsu displejiem. 

 Ierīces iestatījumu sākotnējā konfigurēšana 
Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, jāveic sistēmas iestatījumu 
konfigurēšana. 

Konfigurējiet šos iestatījumus pēc rūpnīcas vērtību atjaunošanas                             
(19.lpp.)        Šos iestatījumus vēlāk ir iespējams atjaunot.                                  

1. Ieslēdziet ierīci.
Ierīce liek Jums ievadīt sākotnējos ierīces iestatījumjus.                                      

2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.                        

Ierīces automātiska ieslēgšana
Ir iespējams uzstādīt ierīci, lai tā ieslēdzas, kad tiek pievienota strāva.                                                                      

Jebkurā lapā izvēlieties                                          MENU > Setup > System > Auto Power > On.

Fona apgaismojuma regulēšana                                                    
1. Jebkurā  lapā izvēlieties                                                                    MENU  > Setup  > System > Backlight.
2. Izvēlieties                                           un  , lai regulētu fona apgaismojuma spilgtumu.                                  
!:  Spiediet                , lai atvērtu fona apgaismojuma regulēšanas joslu.                                                    

Nospiediet           vēlreiz, lai pārvietotos pa spilgtuma 
iestatījumiem.                                                                     

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   1 2/15/2011   11:13:26 AM 
  

echo 200, echo 300c, echo 500c, un echo 550c 
lietošanas rokasgrāmata 



2 

Sākot darbu                                            

Krāsu shēmu regulēšana                                                  
Pirms regulējat krāsu shēmu, atveriet pilna ekrāna lapu                                             

( 4.lpp.), dalītās tālummaiņas lapu (                                                       5.lpp.), dalītās frekvences lapu                        
(5.lpp.                      ) vai        reāllaika attēla lapu (page 8                                                                                 ). 
 echo 300c, echo 500c un echo 550c ierīcēm Jūs varat  
izvēlēties, lai  uz sonāra ekrāna būtu redzama krāsu shēma                                                                 

Krāsu shēma      Krāsa                                     Apraksts                                      
Balta                 Dzeltena                                        Strong return

Violeta                                Medium return
Zila Weak return
Balta(Melna nakts režīmā)                                 No return 

Zila  Sarkana                                                               Strong return 

Gaiši zila                                              
Medium return 
Weak return 

Zila No return 
echo 200 Stronger return 

Weaker return 
No return 

1. Jebkurā lapā izvēlieties                                      MENU > Setup  > Sonar Setup > Color Scheme. 
2. Izvēlieties krāsu shēmu.                        

Krāsu shēmu režīma iestatīšana                                      
 echo 300c,  echo 500c un echo 550c ierīcēm ir iespējams  

izvēlēties krāsu režīmu  (dienas/nakts) sonāra ekrānam.                                    
1. Jebkurā lapā izvēlieties                                 MENU > Setup > System > Color Mode. 
2. Izvēlieties                          Day vai             Night . 

echo 200 kontrasta regulēšana                            
1. MENU > Setup > System > Contrast. 
2. , lai regulētu kontrastu.                 

TIP: Hold  or  to make large adjustments quickly.
3. ENTER .

Skaņu signāla uzstādīšana                                    
Ierīcei ir iespējams uzstādīt skaņu sinālu.                                               

1. MENU > Setup > System > Beeper. 
2. Izvēlieties opciju:             

• Lai ierīce nopīkstētu, kad Jūs izvēltaties kādu parametru un 
kad tiek aktivizēts kāds brīdinājuma signāls, izvēlieties       .                                          On. 

• Lai ierīce atskaņotu tikai brīdinājuma signālus, 
izvēlieties 

 
Alarms Only. 
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Dzeltena                                        

Tumšākas ēnas                           
Gaišākas ēnas                           
Balta                 

Jebkurā lapā izvēlieties                                 
Izvēlieties                           vai             

Izvēlieties                          

Jebkurā lapā izvēlieties                                 
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Sākot darbu 

Izvēlnes taimauts                                  
Ja izvēlne ir atvērta 15 sekundes un netiek nospiesta neviena 
poga, tiek parādīts iepriekšējais ekāns. 

Ātrās regulēšanas izmantošana                                          

Pēc iestatījuma regulēšanas un atgriešanās pie lapas, Jūs varat 
ātri atgriezties pie iestatījuma opcijām.  

Pēc atgriešanās pie lapas, 
izvēlieties  vai     .  

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   3 2/15/2011   11:13:26 AM 

Pirms izmantojat ātro regulēšanu, atveriet pilna ekrāna lapu                                             
( 4.lpp.), dalītās tālummaiņas lapu (                                                       5.lpp.), dalītās frekvences lapu                        
(5.lpp.) vai reāllaika attēla lapu (8.lpp.) 
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Lapu aplūkošana                        

Lapu aplūkošana                                                   
Lapas ļauj aplūkot sonāra informāciju dažādos formātos.                                       

• Trīs sonāra lapas:                
 ◦ Pilnekrāna ( 4.lpp )
 ◦ Dalītās tālummaiņas lapa (                                          5.lpp.) 
 ◦ Dalītās frekvences lapa (                         ) 

• Temperatūras vai dziļuma ieraksta lapa (                                  6.lpp ) 
• Reāllaika attēla lapa (                                                8.lpp ) 
• Ciparu lapa ( ) 

Lapas izvēle 
1. Jebkurā lapā izvēlieties                              MENU  > Pages. 
2. Izvēlieties lapu.                    

!: Lietojot echo 200,  echo 500c vai echo 550c, izvēlieties                                           vai         
 no jebkuras lapas, lai ātri piekļūtu lapas izvēlnei. Izvēlieties                                                vai     
, lai izvēlētos lapu.                                  

Pilnekrāna lapa                     
Pilnekrāna lapa rāda visu sonāra datu grafisko attēlu, kas 
pienāk no devēja. 

Jebkurā lapā  izvēlieties                                  MENU > Pages > Full Screen.

➍ 

➏➎ 

➊ 
➋ 
➌ 

➊ Tilpnes dibena dziļums Jūsu lokācijā                                        
➋ Ūdens temperatūra                           

➌ Ūdens ātrums (ja ir pievienots ūdens ātrumu mērošs datu devējs).                                       

➍ Uztvertie mērķi. 

➎ Raidītāja frekvence 

➏ Ekrāna dziļums, ritinot no kreisās uz labo pusi.                               
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5.lpp. 

8.lpp 
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Lapu aplūkošana             

Dalītā tālummaiņas lapa                                       
Dalītā tālummaiņas lapa rāda pilnu sonāra datu attēlu ekrāna 
labajā pusē, kā arī palielinātu attēla daļu  ekrāna kreisajā pusē. 

f 

Jebkurā lapā izvēlieties                                    MENU > Pages > Split Zoom.

➊

➌

➋
➍

➊ Dziļums, ūdens temperatūra un ūdens ātrums                                   

➋ Pietuvināts dziļuma mērogs                            

➌ Tālummaiņas logs                                               

➍ Dziļuma amplitūda                                     

Tālummaiņas ekrāna platuma mainīšana                      
Dalītās tālummaiņas lapas platumu ir iespējams palielināt.

Dalītajā tālummaiņas lapā izvēlieties                               MENU > Setup > Sonar Setup > 
Split Size > Large. 

Dalītā frekvences lapa                                           
Dalītās frekvences lapā ekrāna kreisajā daļā ir redzami 77 kHz                                              
frekvences sonāra dati, bet labājā pusē -  200 kHz 
frekvences sonāra dati.                                          

!:  Dalītās frekvences lapai nepieciešams divu staru                                                 
sonārs.

Jebkurā lapā izvēlieties                                 MENU > Pages > Split Frequency.
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Lapu  aplūkošana                                      

Ieraksta lapas                            
Ir iespējams aplūkot dziļuma ierakstu (                                             6.lpp.) vai ūdens temeratūras datus              
( 7.lpp. ) uz pilna ekrāna. Ir iespējams arī vienlaicīgi aplūkot abus ierakstus                                                              
uz dalītā ekrāna (                          ). Saņemot informāciju, attēls tiek ritināts pa kreisi.                                                        
Atverot ieraksta lapu, parādās pēdējā Jūsu izvēlētā lapa 
(dziļums, ūdens temperatūra vai abas). Ja nepieciešams, 
izvēlieties citu ieraksta lapu.                        

Dalītais ekrānsTemperatūraDziļums 

➊ ➋ 

➌ ➍ 

➊ 
➎ ➏ 

➌ ➐ 

➊ Jūsu lokācijas dziļums. 

➋ Dziļuma vērtība augšdaļā                         

➌ Ieraksta ilgums                                       

➍ 

➎ Ūdens temperatūra Jūsu lokācijā 

➏ Temperatūras vērtība augšdaļā                                      

➐ Temperatūras vērtība apakšējā daļā                                                      

Dziļuma ieraksta lapas aplūkošana                                                                  
Dziļuma ieraksta lapā redzams dziļuma datu atspoguļojums 

1. Jebkurā lapā izvēlieties                        MENU > Pages > Log. 
2. Ja redzams temperatūras ieraksts vai dalītā ekrāna ieraksts, izvēlieties                                                      MENU > 

Change Log > Depth. 
Dziļuma ieraksta ilguma uzstādīšana                                                        
Pirms uzstādāt dziļuma ieraksta ilgumu, atveriet dziļuma  ierakstu vai                                  

Jūs varat uzstādīt dziļuma ieraksta ilgumu. Pagarinot ierakstu, 
Jūs varēsiet novērot dziļuma atšķirības ilgākā laika periodā. 
Samazinot ieraksta laiku, Jūs varēsiet novērot detalizētāku 
informāciju īsākā laika periodā.  
Ilgums parādās apakšējā kreisajā ekrāna stūrī. 

Jūs varat mainīt dziļuma ieraksta mērogu. Palielinot mērogu, 
Jūs varat aplūkot dziļuma izmaiņas. Samazinot mērogu, 
Jūs iegūsiet detalizētākus datus. Uzstādot mērogu uz 
Auto , dziļuma amplitūda tiek automātiski 

noregulēta, lai rādītu visas ieraksta vērtības. 
1. Izvēlieties                                  MENU > Depth Log Options > Scale . 
2. Izvēlieties dziļuma amplitūdas mērogu.                                                           
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7.lpp. 

Dziļuma vērtība apakšējā daļā                         

Dziļuma ieraksta mēroga uzstādīšana                                                        
Pirms uzstādāt dziļuma ieraksta mērogu, atveriet dziļuma  ierakstu vai                                  

dalītā ekrāna ierakstu.                                          

dalītā ekrāna ierakstu.                                          
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Lapu aplūkošana                            

Temperatūras ieraksta lapas aplūkošana                                                                      

Temperatūras ieraksta lapā redzams ūdens temperatūras grafisks 
attēlojums noteiktā laika periodā.                                            
1. Jebkurā lapā izvēlieties                         MENU  > Pages > Log. 
2. Ja redzams temperatūras ieraksts vai dalītā ekrāna ieraksts, izvēlieties                                                                     
MENU  > Change Log > Temperature. 
Temperatūras ieraksta ilguma uzstādīšana                                                                       

Pirms Jūs izvēlaties temperatūras ieraksta ilgumu, atveriet                                            
temperatūras ierakstu (                                      ) vai dalītā ekrāna ierakstu (                                           7.lpp.). 
Mainiet ūdens temperatūras mērīšanas laiku. Paildzinot 
laiku, Jūs varēsiet aplūkot temperatūras atšķirības ilgākā laika periodā.                                           
Saīsinot laiku, Jūs varēsiet aplūkot vairāk detaļu īsākā laika 
periodā.   

1. Izvēlieties                                 MENU > Temp. Log Options > Duration . 
2. Izvēlieties ilgumu.                                         

Temperatūras ieraksta mēroga uzstādīšana                                                                                                    

temperatūras ierakstu (                                 ). 

Ja nepieciešams, mainiet temperagtūras ieraksta mērogu. 
Palielinot temperatūras mērogu, Jūs varēsiet  aplūkot ūdens temperatūras                                                                              
atšķirības. Samazinot mērogu, Jūs iegūsiet detalizētus datus.  
Uzstādot mērogu uz Auto, temperatūras amplitūda tiek automātiski                                                           
uzstādīta, lai rādītu ieraksta vērtības izvēlētajā laikā.  

1. MENU  > Temp. Log Options  > Scale . 
2. Izvēlieties temperatūras mērogu.                                           

Vienlaicīga dziļuma un temperatūras ieraksta aplūkošana                                                                        
Jūs varat vienlaicīgi aplūkot dziļuma un temperatūras ierakstus.                                         
Regulējiet dziļuma ieraksta ilgumu ( 6.lpp ), dziļuma mērogu                         
 ( 6.lpp. ), temperatūras ieraksta ilgumu (                                             )vai temperatūras ieraksta mērogu                                                

 ( 7.lpp ) tieši no šī ekrāna.                 
1. MENU > Pages > Log. 
2. 

MENU  > Change Log > Both . 
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7.lpp. 

Pirms Jūs izvēlaties temperatūras ieraksta ilgumu, atveriet                                            
7.lpp. 7.lpp.) vai dalītā ekrāna ierakstu (                                           

Izvēlieties                                  

 6.lpp 

Jebkurā lapā izvēlieties                        
Ja redzams temperatūras ieraksts vai  dziļuma ieraksts, izvēlieties                                                      
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Lapu aplūkošana                                     

Reāllaika lapa             
Reāllaika lapa rāda sonāra informāciju uz apļveida dziļuma skalas,                                                
rādot, kas atrodas zem Jūsu laivas. Gredzenam līdzīgajā attēlā sākums ir                                                
augšā, progresējot pulksteņrādītāja virzienā. Dziļumu attēlo iekšējā skala.                                                    

 Sonāra informācija, kad tā tiek saņemta, mirgo uz gredzena. 
 Krāsas norāda uz atšķirīgu sonāra signāla spēku (skat. 

tabulu  2.lpp ). 

Jebkurā lapā izvēlieties                                           MENU > Pages > Flasher.

➊

➋

➊ Jūsu lokācijas dziļums

➋ Dziļuma skala/mērogs                                                     

Ciparu lapu atvēršana                                           
Ciparu lapā redzama ciparu informācija, nevis attēls.                                    

MENU > Pages > Numbers. 
Odometra vērtību uzstādīšana uz nulli                                                                 
!:  Pievienojiet ierīci stūrei, lai izmantotu odometru. 

Ciparu lapā izvēlieties MENU > Reset Odometer.
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echo izmantošana                                                   

Eholota izmantošana                                    
Sonāra ekrāna uzstādīšana 
Pilnekrāna lapa, dalītā tālummaiņas lapa, dalītā frekvences 
lapa un reāllaika lapa ir vizuāls zem laivas esošā lauka 
attēlojums. Šos sonāra skatījumus var pielāgot savām 
vajadzībām. Skat. sekojošās sadaļas.  

Dziļuma skalas amplitūdas regulēšana                                  
Pirms regulējat dziļuma skalas amplitūdu, atveriet pilna ekrāna 
lapu ( 4.lpp. ), dalīto tālummaiņas lapu (                                    5.lpp. ), dalīto frekvences            

) vai reāllaika lapu (         8.lpp ). 

Jūs varat regulēt dziļuma skalas amplitūdu, kas parādās pilna ekrāna lapas,                                                 
dalītās tālummaiņas lapas un dalītās frekvences labajā pusē. 
Šis iestatījums nosaka, cik dziļi sonārs meklēs mērķus. 

1. MENU  > Range . 
2. Izvēlieties opciju:                                       

• Lai ļautu ierīcei automātiski regulēt amplitūdu, 
pamatojoties uz dziļumu, izvēlieties Auto.  

• Lai palielinātu vai samazinātu dziļuma skalas amplitūdu, izvēlieties                                              
Manual, izvēlieties                                    vai               , tad izvēlieties                                          ENTER . 
Uzstādot amplitūdu vienā lapā, iestatījums tiek attiecināts 
arī uz citām lapām. 

Tālummaiņas regulēšana                                         
Jūs varat manuāli regulēt pilna ekrāna lapas, dalītas tālummaiņas lapas vai 
dalītas frekvences lapas tālummaiņu vai arī ļaut ierīcei to regulēt automātiski.                                               

Lai regulētu tālummaiņu manuāli,izvēlieties laidumu(                                                                                                               sonāra datu apjoms uz 
palielināta loga) un izvēlieties sākuma dziļumu.  

g 

Piemēram, ja Jūs izvēlaties 15 m laidumu un 5 m sākuma dziļumu,                          
ierīce rādīs zonu no 5 metru dziļuma līdz 20 metriem. 

Regulējot tālummaiņu automātiski,  laidums ir laukums, kas tiek attēlots                                      
uz ekrāna no ūdenstilpnes dibena kontūras. Piemēram, 
izvēloties 10 metru laidumu, ierīce rādīs laukumu no ūdenstilpnes 
dibena līdz 10 metriem uz augšu.                                       

Manuāla tālummaiņas regulēšana                                                     
Pirms regulējat tālummaiņu manuāli, atveriet pilna ekrāna lapu                                         
 ( ), dalīto tālummaiņas lapu (                      ) vai dalīto frekvences lapu                        

( ). 
Uzstādot tālummaiņas laidumu vienā lapā, citas 
lapas netiek ietekmētas.  

1. MENU > Zoom  > Manual Zoom  > Span . 
2. Izvēlieties vēlamo laidumu. 
3. Depth. 
4. vai      , lai regulētu skatījuma logu.            
5. ENTER  > Done . 
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Izvēlieties                                 
4.lpp. 5.lpp. 
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Izvēlieties                                 

Izvēlieties                                 

Izvēlieties                                 
Izvēlieties                                 
Izvēlieties                                 
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echo izmantošana                     

Automātiska tālummaiņas regulēšana                                                 
Pirms izvēlaties automātisku tālummaiņas regulēšanu, atveriet pilnu                                                
ekrāna lapu (      4.lpp.), dalīto tālummaiņas lapu(                                  5.lpp )vai dalīto frekvences                             

lapu( ). 

Uzstādot tālummaiņu uz                Auto Zoom  vienā lapā, šis iestatījums 
neietekmē citas lapas.                         

1. Izvēlieties                              MENU > Zoom  > Auto Zoom . 
2. Izvēlieties laidumu.                                            

Ekrāna noslēgšana uz ūdenstilpnes dibenu                              
Pirms regulējat tālummaiņu, atveriet pilna ekrāna lapu ( 4.lpp.),              

dalīto tālummaiņas lapu (                        ) vai dalīto frekvences lapu (                    ). 

Noslēdzot ekrānu uz ūdenstilpnes dibenu pilna ekrāna lapā,  
dalītā tālummaiņas lapā vai dalītā frekvences lapā, izvēloties laidumu                                                      
un noslēdziet ekrānu uz  ūdenstilpnes dibenu. Piemēram, izvēloties                                                           

 20 metru laidumu, ierīce rāda laukumu no ūdenstilpnes dibena līdz                            
20 metriem virs ūdenstilpnes dibena. Attālums no dibena 
ir redzams  ekrāna labajā pusē.                                                 
Uzstādot tālummaiņu uz ūdenstilpnes dibenu, iestatījums netiek                                     
attiecināts uz citām lapām.                                        

1. MENU > Zoom  > Bottom Lock . 
2. 

 Sonāra ekrāna nopauzēšana                                                     
Pirms mēģināt nopauzēt ekrānu, atveriet pilna ekrāna lapu  

( ). 

1. Izvēlieties                                MENU . 
2. Izvēlieties opciju:                           

•  echo 200, echo 500c vai echo 550c ierīcēm izvēlieties                                               Pause/Rewind 
Sonar. 

•  echo 300c ierīcei izvēlieties                            Pause Sonar. 
Atgriešanās pie sonāra ekrāna                   

Pēc ekrāna nopauzēšanas vai sonāra vēstures aplūkošanas, izvēlieties                                                            MENU > 
Resume Sonar. 
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Izvēlieties                              
Izvēlieties vēlamo laidumu. 
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echo izmantošana                            

Sonāra vēstures attīšana 
 Izmantojot echo 200, echo 500c vai echo 
550c, Jūs varat nopauzēt ekrānu un ritināt 
ekrānu, lai aplūkotu savu sonāra vēsturi.  

➊ 

➍ 

➌ 

➋ 

➊ Ūdens temperatūra lokācijā norādīta ar vertikālu līniju.                        

➋ Ritjosla norāda, cik tālu Jūs esat atritinājis atpakaļ. 

➌ Horizontālās līnijas dziļums.                                                                

➍ Lokācijas dziļums, ko norāda vertikālā līnija.                                            

Sonāra vēstures aplūkošana                                                             
Pirms sonāra vēstures aplūkošanas, atveriet pilna ekrāna lapu 
( 4.lpp.), dalīto tālummaiņas lapu (                                        5.lpp) vai dalīto frekvences lapu (                                  ) 

uz echo 200, echo 500c vai echo 550c. 

1. Izvēlieties                         MENU  > Pause/Rewind Sonar . 
2.  vai        , lai ritinātu ekrānu un pārvietotu vertikālo līniju.                                         
3. , lai regulētu horizontālo dziļuma līniju.                                   

Sonāra ritināšanas ātruma uzstādīšana                                                       
Pirms Jūs regulējat dziļuma skalas ritināšanas ātrumu, atveriet 

pilna ekrāna lapu (                                 4.lpp.), dalīto tālummaiņas lapu (                                      5.lpp ), dalīto frekvences                                     
lapu( ) vai reāllaika lapu (          8.lpp. ). 

Uzstādiet ātrumu, ar kuru sonārs ritina no labās uz 
kreiso pusi. 
Izmangtojiet lielāku ritināšanas ātrumu, lai redzētu pēc iespējas 
vairāk detaļu. Mazāks ritināšanas ātrums ilgāku laiku uz ekrāna rādda 
sonāra informāciju.                                                   
Uzstādot ritināšnas ātrumu vienā lapā, šis iestatījums tiek 
attiecināts arī  uz citām.  
1. MENU  > Setup > Sonar Setup > Scroll Speed. 
2. Uzstādiet ritināšanas ātrumu.                                    
Dziļuma līnijas parādīšana un regulēšana                                                                             

Pirms Jūs parādiet dziļuma līniju, atveriet pilna ekrāna lapu, 
( ). 
Jūs varat parādīt un regulēt  horizontālo līniju uz sonāra 
ekrāna. Līnijas dziļums ir norādīts ekrāna labajā pusē. 
Parādot dziļuma līniju lapā, šī līnija uzrādās arī citās 
lapās.                            

1.  MENU > Depth Line > On. 
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Izvēlieties                         
 vai       Izvēlieties                         

 5.lpp 

Izvēlieties                         

4.lpp.  5.lpp  5.lpp), dalīto tālummaiņas lapu (                                     ), dalīto frekvences                                     lapu( 

Izvēlieties                         
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2. Lai regulētu dziļuma līniju, izvēlieties                                            
    
vai      . 

Frekvences izvēlēšanās                                            
Pirms izvēlaties frekvenci, atveriet pilna ekrāna lapu                              

(  4.lpp), dalīto tālummaiņas lapu (                                                    5.lpp.) vai reāllaika lapu (           8.lpp. ). 

Izmantojot divu staru sonāru, Jūs varat izvēlēties 200 kHz                                           
vai 77 kHz frekvenci.                                          
200 kHz frekvence rāda detalizētāku attēlu,  tai ir šaurāks stars un                                       

un parasti to izmanto seklākos ūdeņos.                                                           
77 kHz frekvencei ir platāks stars, tādējādi to izmanto, lai 
aptvertu lielāku  teritoriju. Izmantojiet to, lai pētītu struktūru un 
meklētu vairāk zivis. 
Izvēloties frekvenci vienā lapā, šis iestatījums tiek attiecināts arī 
uz citām. 

1. MENU > Setup > Sonar Setup  > Frequency. 
2. Izvēlieties frekvenci.                            
Uztverto mērķu izskata konfigurēšana 
Pirms uzstādāt veidu, kā sonārs interpretē uztvertos mērķus, Jums                                        
jāatver pilna ekrāna lapa (                        ), dalītā tālummaiņas lapa (                                         ) vai 

dalītā frekvences lapa (                                  ). 

Konfigurējot uztverto mērķu izskatu vienā lapā, 
šis iestatījums tiek attiecināts arī uz citām lapām.                                                                    

1. Izvēlieties                                 MENU > Setup  > Sonar Setup  > Fish Symbols. 
2. Izvēlieties opciju:                             

• Lai attēlotu uztvertos mērķus kā simbolus, izvēlieties                                               . 

• Lai parādītu uztvertos mērķus kā simbolus ar  mērķa dziļuma 
informāciju, izvēlieties                                  . 

• Lai parādītu uztvertos mērķus kā simbolus ar fona sonāra  
informāciju, izvēlieties                                                            . 

• Lai parādītu uztvertos mērķus kā simbolus ar fona sonāra                                         
informāciju un mērķa dziļuma informāciju, izvēlieties                                                                                          . 

A-Scope funkcija                                                
 A-Scope ir vertikāla mirgojoša līnija pilna ekrāna lapas labajā pusē,                                                  
kas parāda mērķu amplitūdu reāllaikā gar skalu. Šis skatījums paplašina                                     
pēdējos saņemtos sonāra datus, lai tos var labāk aplūkot.  Tas var 
noderēt, meklējot mērķus, kas atrodas tuvu 
tilpnes dibenam.

➊ 

➋ 

➊ A-Scope 

➋ Sonāra staru kūļa diametrs šajā dziļumā.                                              
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Izvēlieties                         

 4.lpp 5.lpp. 
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 A-Scope ieslēgšana 
Pilna ekrāna lapā ( 4.lpp. ) izvēlieties              MENU > Setup > Sonar 

Setup > A-Scope > On. 

Brīdinājumi                                 
Sekla ūdens un dziļa ūdens brīdinājumu uzstādīšana                                                                                                         

Ir iespējams uzstādīt brīdinājumu, kas atskan, kad dziļums ir 
lielāks vai mazāks par norādīto vērtību. 

!: Izslēdzot ierīci, brīdinājumu iestatījumi tiek saglabāti.                                           

1. Jebkurā lapā izvēlieties                                       MENU > Setup > Alarms. 
2. Izvēlieties opciju:                                   

• Lai brīdinājums atskanētu, kad dziļums ir mazāks par 
norādīto vērtību, izvēlieties     Shallow Water  > On . 

• Lai brīdinājums atskanētu, kad dziļums ir lielāks par  
norādīto vērtību, izvēlieties  Deep Water > On. 

3. Ievadiet vērtību (                             i lpp.
4. Izvēlieties                               ENTER, lai apstiprinātu vērtību.                                    

Parādās brīdinājuma iestatījums.                                   
5. Done  vai     Confirm . 

Baterijas voltāžas brīdinājuma uzstādīšana                                                                                           
Jūs varat uzstādīt brīdinājumu, kas atskan, kad baterija 
sasniedz noteiktu izlādes pakāpi. 

Izslēdzot ierīci, brīdinājumu iestatījumi tiek saglabāti.                                                    

1. MENU > Setup > Alarms > Battery > On. 

2. Ievadiet brīdinājuma iestatījuma vērtību.                                                          i lapa    ). 
3. Izvēlieties                                 ENTER , lai apstiprinātu vērtību.                               

Parādās brīdinājuma iestatījums.                                                        
4. Izvēlieties             Done vai     Confirm. 
Zivju brīdinājumu uzstādīšana                                                                       
Jūs varat uzstādīt brīdinājumu, kas atskan, kad  ierīce atrod uztverto mērķi.                                                     

1. MENU > Setup > Alarms > Fish. 
2. 

•  , lai brīdinājums atskan par visu izmēru zivīm.                                                          
• 
• 

Ūdens temperatūras brīdinājuma uzstādīšana                                                                           
Ja ierīce ir pievienota temperatūras raidītājam, Jūs varat uzstādīt brīdinājumu,                                                 
kas atskan ūdens temperatūrai mainoties par vairāk kā                                           ± 2 °F (±.1.1 °C). 

1. MENU > Setup > Alarms > Water Temperature 
> On. 

2. 
3. ENTER

4. Izvēlieties                 vai                                               Done Confirm. 
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Izvēlieties                               

!: 

Jebkurā lapā izvēlieties                                       

!: Izslēdzot ierīci, brīdinājumu iestatījumi tiek saglabāti.                                           

Jebkurā lapā izvēlieties                                       
Izvēlieties opciju:                                   

Izvēlieties                               
Izvēlieties                                 
Izvēlieties                                  , lai brīdinājums atskan tikai par liela izmēra zivīm. 

 , lai brīdinājums atskan tikai par vidēja vai liela izmēra zivīm. 

!: Izslēdzot ierīci, brīdinājumu iestatījumi tiek saglabāti.                                           

Jebkurā lapā izvēlieties                                       

Ievadiet vērtību (                             i lpp.

) brīdinājuma iestatījumam.                               

) brīdinājuma iestatījumam.                                                 
Izvēlieties                               , lai apstiprinātu vērtību.                                    

Parādās brīdinājuma iestatījums.                                   
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Dreifēšanas brīdinājuma iestatījumi                                                          
Uzstādiet brīdinājumu, lai tas atskan, ja dziļuma izmaiņas 
Jūsu lokācijā pārsniedz iestatītās vērtības.   
!:  Izslēdzot ierīci, brīdinājuma iestatījumi tiek saglabāti.                                           

1. Jebkurā lapā izvēlieties                                         MENU > Setup > Alarms > Drift > On. 
2. Ievadiet brīdinājuma iestatījumu vērtību (  

                                                                                         
 i lpp). 

3. Izvēlieties                            ENTER , lai apstiprinātu vērtību.                                       
Parādās brīdinājuma iestatījums.                                                  

4. Done vai     Confirm. 
Sonāra jutīguma un trokšņu iestatījumi                                                                
Jūs varat regulēt sonāra jutīgumu un trokšņu līmeni.  
Uzstādot jutīgumu vienā lapā, tas attiecas arī uz 
pārējam lapā. 
Manuāla jutīguma uzstādīšana                                                                               
Pirms regulējat jutīgumu, atveriet pilna ekrāna lapu  

( 4.lpp.), dalīto tālummaiņas lapu (                                       5.lpp ), dalīto frekvences lapu (         ) vai         
reāllaika lapu ( 8.lpp. ). 

Sonāra uztvērēja jutīguma kontrolierīce kompensē ūdens  
dziļumu un dzidrumu. Lai redzētu vairāk detaļu, palieliniet 
jutīgumu. Ja ekrāns ir pārblīvēts, samaziniet jutīgumu.                                 
Lai manuāli uzstādītu jutīgumu, palieliniet jutīguma iestatījumu, līdz 
redzat "trokšņus" ekrāna ūdens daļā, tad atkal to nedaudz samaziniet.                                   

!: Lai uzstādītu jutīgumu dalītās 
frekvences lapā, uzstādiet atsevišķi 
77kHz un 200 kHz ekrānus. 

1. Izvēlieties                                 MENU > Gain > Manual . 
2.  , lai palielinātu jutīguma iestatījumu, līdz saskatāt trokšņus                                                                           

ekrāna ūdens daļā.  
3. , lai samazinātu jutīgumu.                               
Automātiska jutīguma uzstādīšana                                                                 
Pirms regulējat jutīgumu, atveriet pilna ekrāna lapu  

(
). 

 Lai uzstādītu jutīgumu dalītās frekvences lapā, uzstādiet 77                                     
kHz un 200 kHz ekrānus atsevišķi.                                

1. MENU > Gain. 
2. Izvēlieties opciju:                                  

• Lai parādītu sonāra ekrānu ar lielāku jutīgumu un parādītu                                                    
vājākus signālus un lielākus trokšņus, izvēlieties                                              Auto-High . 

• Lai parādītu sonāra ekrānu ar normālu jutīguma pakāpi, izvēlieties                                                                      Auto-Med . 
• Lai parādītu sonāra ekrānu ar zemāku jutīguma un trokšņu pakāpi,                                                                        

izvēlieties                             Auto-Low . 
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Izvēlieties                            

 5.lpp 

Izvēlieties                                 

Izvēlieties                         

4.lpp.), dalīto tālummaiņas lapu (                                       5.lpp ), dalīto frekvences lapu (          5.lpp ) vai         
reāllaika lapu ( 8.lpp.

!:

Izvēlieties                                 
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Trokšņa atstatīšana                                                               
Lai atstatītu troksni, atveriet pilna ekrāna lapu 

( 4.lpp.),dalīto tālummaiņas lapu (                                5.lpp.) vai dalīto frekvences lapu (                5.lpp. ). 
Samaziniet vāju sonāra datu iespējamību, palielinot trokšņu 
atstatīšanu.                                      
Uzstādot trokšņu atstatīšanu vienā lapā, šis iestatījums tiek 
attiecināts arī uz citām lapām.  

!:  Lai dalītās frekvences lapā uzstādītu trokšņu atstatīšanu, 
atsevišķi uzstādiet 77 kHz un 200 kHz ekrānus. 

1. Izvēlieties                        MENU > Setup > Sonar Setup > Noise Reject . 
2. Izvēlieties trokšņu atstatīšanas pakāpi.                                                                    
Ārējo trokšņu apslāpēšana                                         

Pirms apslāpējat ārējos trokšņus, atveriet pilna ekrāna lapu  
( ). 
Jūs varat izvēlēties, vai rādīt sonāra datus pie ūdens virsmas.                                              
Apslāpējiet virsmas trokšņus, lai palīdzētu samazināt kņadu.                                                                                          
Aktivizējot vai apslāpējot trokšņus vienā lapā, šis iestatījums tiek 
attiecināts arī uz citām lapām. 

MENU > Setup > Sonar Setup > Surface Noise > Hide. 

Sonāra cipari                                 
Jūs varat izvēlēties, kurus ciparus (ūdens temperatūru, baterijas līmeni, ūdens                                                                        
ātrumu un ūdens ātruma odometru) attēlot uz pilna ekrāna lapas,                                                                        
dalītās tālummaiņas lapas un dalītās frekvences lapas. Tāpat ir 
iespējams regulēt šo ciparu lielumu.                                             

!:  Ierīci jāpievieno temperatūras raidītājam, lai rādītu  
ūdens temperatūru. Lai Jūs saņemtu ūdens ātruma datus, 
ierīcei jābūt pievienotai stūrei.  
Ūdens temperatūras rādīšana

Pirms tiek rādīta ūdens temperatūra, atveriet pilna ekrāna lapu 
 ( ), dalītas tālummaiņas lapu (                                       ) vai dalīto frekvences lapu                            
( ). 

1. MENU > Setup  > Sonar Numbers > Water Temperature . 
2. Auto . 
Ūdens plūsmas ātruma rādīšana                                                    
Pirms Jūs rādāt ūdens ātrumu, atveriet pilna ekrāna lapu,   
( ). 

1. Izvēlieties            MENU > Setup > Sonar Numbers > Water Speed . 
2. Auto . 

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   15 2/15/2011   11:13:29 AM 

echo izmantošana                            

4.lpp.),dalīto tālummaiņas lapu (                                5.lpp. ) vai dalīto frekvences lapu (                5.lpp. 

Izvēlieties                        

4.lpp. 5.lpp.
5.lpp.

Izvēlieties                        
Izvēlieties                        

4.lpp.), dalītas tālummaiņas lapu (                                       5.lpp. ) vai dalīto frekvences lapu                            5.lpp.(

Izvēlieties            
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Baterijas izlādes līmeņa rādīšana                                                                    
Pirms tiek rādīts baterijas izlādes līmenis,  atveriet pilna ekrāna lapu                                    
( )dalīto tālummaiņas lapu (                        5.lpp. ) vai dalīto frekvences lapu                                               
( ). 

1. Izvēlieties                                                       MENU  > Setup > Sonar Numbers  > Battery. 
2. Show . 
Ūdens ātruma odometra rādīšana                                             
Pirms tiek rādīts odometrs, atveriet pilna ekrāna lapu

( ), dalītās tālummaiņas lapu (                               5.lpp.)vai dalītās frekvences lapu (                         5.lpp.). 
Lai atiestatītu odometru uz 0, 
skat. lapu ( 8.lpp.). 

1. MENU > Setup  > Sonar Numbers > Odometer . 
2. Auto . 
Ciparu lieluma iestatīšana                                                            
Pirms ciparu lieluma iestatīšanas, atveriet pilna ekrāna lapu
( ). 

1. Izvēlieties                          MENU > Setup > Sonar Numbers > Number Size. 
2. Izvēlieties ciparu lielumu.                                

Kalibrēšana            
Ķīļa kā atskaites punkta iestatīšana                                                            
Ķīlis kā atskaites punkts kompensē virsmas datus par ķīļa dziļumu.                           
Tādēļ ir iespējams nomērīt dziļumu no ķīļa apakšējās daļas, 
nevis no datu devēja lokācijas.  

1. Izvēlieties opciju, atkarībā no datu devēja lokācijas.                                              
• Ja datu devējs ir uzstādīts uz ūdens līnijas                                   ➊ , nomēriet attālumu no datu                                 

devēja lokācijas līdz laivas ķīlim. Ievadiet šo vērtību
 4.un 5. solī kā pozitīvu skaitli.                                   

• Ja datu devējs ir uzstādīts ķīļa apakšējā daļā ➋ , mēriet                                      
attālumu no datu devēja līdz ūdens līnijai. Ievadiet šo vērtību 
4.un5.solī kā negatīvu skaitli.                             

➊ 

➋ 

2. Jebkurā lapā izvēlieties                                        MENU > Setup > Calibration > Keel Offset. 
3. Izmantojiet                                 un , lai izvēlētos pozitīvu (+) vai negatīvu (-), atkarībā no                                              

datu devēja lokācijas.                                          

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   16 2/15/2011   11:13:29 AM 

echo izmantošana                            

4.lpp.
5.lpp.

Izvēlieties                                                       

Izvēlieties                                                       
Izvēlieties                                                       

4.lpp.

4.lpp.), dalītās tālummaiņas lapu (                               5.lpp. )vai dalītās frekvences lapu (                         5.lpp.
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4. Ievadiet offset punkta vērtību (                                                           i lpp ).
5. Izvēlieties                                     ENTER.
6. Pārbaudiet ķīļa offset vērtību uz kalibrēšanas ekrāna, lai 

pārliecinātos, ka ievadīta pareizā vērtība.   
Ūdens temperatūras nobīdes uzstādīšana                                                                                     
Temperatūras nobīde kompensē temperatūras datus no                                       
sensora, kas mēra temperatūru.                                      

1. Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot datu devēju, kas mēra 
temperatūru un ir pievienots eholotam.   

2. Mēriet ūdens temperatūru, izmantojot termometru vai citu                                                
temperatūras sensoru, kas ir precīzāks.  

3. Atņemiet ūdens temperatūru, kas nomērīta 1.solī, no 
ūdens temperatūras, kas nomērīta 2.solī. 
Šī ir temperatūras nobīde. Ievadiet šo vērtību 5.un 7.solī 
kā pozitīvu skaitli, ja sensors, kas ir pievienots eholotam, mēra                                
temperatūru it kā tā būtu aukstāka nekā patiesībā. Ievadiet šo  vērtību 
5.un 7.solī kā negatīvu skaitli, ja eholotam pievienotais sensors mēra 
ūdens temperatūru, it kā tā būtu siltāka nekā patiesībā ir.                                        

4. Jebkurā lapā izvēlieties                             MENU > Setup > Calibration > Temperature 
Offset.

5. Izmantojiet                                        un , lai izvēlētos pozitīvu (+) vai negatīvu (-), atkarībā no  
3.soļa mērījuma vērtības.                                                                                            

6. Ievadiet brīdinājuma iestatījuma vērtību.                                                                                      i lpp
7. Izvēlieties                                         ENTER .
8. Pārbaudiet temperatūras nobīdes vērtību uz 

kalibrēšanas ekrāna, lai pārliecinātos, ka tā ir pareiza.                                   

Ūdens ātruma sensora kalibrēšana                             
1. Jebkurā lapā izvēlieties                                   MENU > Setup > Calibration > Calibrate 

Water Speed.
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.                               

!:  Atcerieties ievadīt lielāko ātrumu, ko mēra kāds ārējais avots,                                          
piem., GPS. (Neievadiet ūdens ātruma 
vērtību, kas redzama uz ūdens ātruma 
kalibrēšanas ekrāna. ) 

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   17 2/15/2011   11:13:29 AM
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Pielikums                 

Pielikums                          

Specickācijas              
Specifikācija                       Mērījums

Temperatūras 
amplitūda

echo 200: No 5°F līdz 158°F (no 
-15°C līdz 70°C) 
echo 300c/500c/550c: No 5°F līdz 
131°F (no -15°C līdz 55°C) 

Drošs kompasa 
attālums

echo 200: 9.9 in. (250 mm) 
echo 300c: 13.8 in. (350 mm) 
echo 500c/550c: 15.75 in. (400 mm) 

Barošanas avota voltāža 10–28 Vdc
NominǕlǕ strǕva                                 1 A
DroġinǕtǕjs                                AGC/3AG - 3.0 A

SaldȊdens dziǸums*                           echo 200/300c: 1500 ft. (457 m) 
echo 500c/550c: 1900 ft. (579 m) 

SǕlsȊdens dziǸums*                          echo 200/300c: 600 ft. (183 m) 
echo 500c/550c: 700 ft. (213 m)

* Dziļuma kapacitāte ir atkarīga no ūdens sāļuma pakāpes, dibena tipa u.c. ūdens apstākļiem.                                                                

Datu devējam  ar echo 200/300c/500/550c ir  15 un 45 grādu
stara leņķis pie 3dB. Taču, ja šo datu devēju izmanto ar  eholotu,                                                           
tā spēj noteikt visvājākos signālus līdz pat 60 un 120 grādiem.  
Tiek maksimizēta sekla un dziļa ūdens veiktspēja, jo ierīce rāda
 zivis seklā ūdenī, bet, sasniedzot dziļumu, rāda struktūru un 
ūdenstilpnes dibena kontūru. 

Ārējā karkasa tīrīšana
IEVǚROJIET!     

Izvairieties no ķīmisko tīrītāju un  šķīdumu lietošanas, lai nesabojātu plastmasa detaļas.                                                                                            

1. Tīriet ierīces ārējo karkasu (nevis ekrānu), izmantojot drāniņu,                                       
kas samitrināta maigā mazgāšanas šķīdumā.                                               

2. Noslaukiet ierīci.

Ekrāna tīrīšana

Tīrīšanas līdzekli, kas satur amonjaku, sabojās ierīces segumu.                                       
Ierīce ir pārklāta ar īpašu segumu, kas ir jutīgs 
pret eļļām, vaskiem un abrazīvajiem tīrītājiem.  

1. Izmantojiet kontaktlēcu šķīdumu, kas ir izmantojams ar anti 
statiskiem audumiem un pārklājumiem.                                              

2. Maigi notīriet ekrānu ar mīkstu, tīru drāniņu.  .

Sistēmas iestatījumi                                   
Valodas iestatīšana                                    

1. Jebkurā lapā izvēlieties                                  MENU > Setup > Units > Language. 
2. Izvēlieties valodu.                         

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   18 2/15/2011   11:13:30 AM
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Pielikums         

Mērvienību iestatīšana                                     
Jūs varat iestatīt eholota rādītās mērvienības.                       
1. Jebkurā lapā izvēlieties                      MENU > Setup > Units.
2. Izvēlieties opciju:                     

• Izvēlieties                           Depth , tad Feet (ft), Meters (m) vai          Fathoms (fa).
• Temperature Fahrenheit (°F) Celsius (°C).
• Water Speed Miles/Hour (mh),

Kilometers/Hour (kh) Knots (kt).
• Distance Statute (mi, ft), Metric (km, m), 

Nautical (nm, ft) Nautical (nm, m).
Sistēmas informācijas aplūkošana                                                   

MENU > Setup > System > System 
Information.

Sākotnējo rūpnīcas iestatījumu atjaunošana                                                                                 
!: Šī darbība dzēš visu Jūsu ievadīto iestatījumu informāciju.                                          

MENU > Setup > System > System Information 
> Factory Settings > Yes.

ProgrammatȊras licences lǭgums                                      
IZMANTOJOT  ECHO 200,  ECHO 300C, ECHO500C, ECHO                                                                                                           
550C, JȉS PIEKRǬTAT SEKOJOĠIEM PROGRAMMATȉRAS 
LǬGUMA NOTEIKUMIEM. LȉDZU, RȉPǬGI IZLASIET ĠOS 
NOTEIKUMUS.  
Garmin Ltd. un tǕ filiǕles (“Garmin”) pieġǵir Jums ierobeģotas tiesǭbas izmantot                                                                             
ar ġo ierǭci komplektǛto programmatȊru (“ProgrammatȊra”) binarǕ formǕ                                  
pie normǕlas ġǭ produkta darbǭbas. Nosaukums, ǭpaġumtiesǭbas un intelektuǕlǕ                                                       
ǭpaġuma tiesǭbas, kas attiecinǕmas uz ġo ProgrammatȊru, paliek Garmin vai treġǕs puses ǭpaġums.                                                                                  
JȊs atzǭstat, ka ProgrammatȊra ir Garmin un/vai treġǕs puses ǭpaġums,                                         
ko aizsargǕ ASV autortiesǭbu likums, kǕ arǭ starptautiskas  vienoġanǕs 
par autortiesǭbǕm. TǕpat JȊs atzǭstat, ka ProgrammatȊras struktȊra, 
organizǕcija un kods, kam nav avota koda, ir Garmin un tǕ treġǕs puses 
piegǕdǕtǕju biznesa noslǛpums.                                                                              
JȊs piekrǭtat neizjaukt, atkǕrtoti nesalikt, nemainǭt, nesamazinǕt 
ProgrammatȊras un tǕs daǸu lasǕmo formǕtu, kǕ arǭ neveidot 
ProgrammatȊras atvasinǕjumus.    
Jūs apņematies neeksportēt un  nereeksportēt Programmtūru uz citām 
valstīm, kas būtu ASV vai jebkuru citu attiecīgo valstu eksporta 
kontroles noteikumu pārkāpums.   

echo 200_300c_500c_550c_OM for Europe.indd   19 2/15/2011   11:13:30 AM
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