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Ievads 
 BRĪDINĀJUMS 

Vienmēr sazinieties ar savu ārstu, ja  
sākat jaunu/maināt veco treniņprogrammu.  
Skat. Svarīgu drošības un produktu 
informāciju, kas atrodas produkta iepakojumā, 
lai saņemtu brīdinājumus un citu svarīgu 
informāciju par produktu. 

Sākot darbu  
Izmantojot ierīci pirmo reizi , Jums jāveic 
sekojoši uzdevumi, lai uzstādītu ierīci un  
iepazītu pamatfunkcijas. 
1 Uzlādējiet ierīci  (1.lpp.). 
2 Piereģistrējiet ierīci  (33.lpp.). 
3 Uzziniet visu par sensora datiem un  

režīmiem ( 3.lpp.). 
4 Satelīta signāla uztveršana (11.lpp.). 
5 Dodieties pārgājienā  (5.lpp.). 
6 Izveidojiet norādi ( 7.lpp.). 

Ierīces lādēšana 
IIEVĒROJIET! 

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai 
pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet 
kontaktus un apkārtējo zonu. 

Ierīce darbojas ar iebūvētu litija jonu 
bateriju, ko var uzlādēt, izmantojot 
standarta sienas kontaktligzdu vai USB portu 
uz datora.  
1 Ievietojiet  USB kbeļa galu 

AC adapterā vai datora USB portā. 
2 Pievienojiet  AC adapteru standarta  

sienas kontaktligzdai. 
3 Novietojiet lādētāja spraudņa kreiso 

pusi  pretī ierīces kreisajā pusē 
esošajai gropei.. 
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4 Novietojiet lādētāja eņģu malu   
with the contacts on the back of the 
device. 
When you connect the device to a 
power source, the device turns on. 

5 Charge the device completely.  

Keys 
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Statusa lapas aplūkošana 
Jūs varat ātri pārslēgties uz šo lapu, lai  
aplūkotu laiku, baterijas līmeni un  GPS 
statusa informāciju no jebkuras lapas.  

Turiet .  

Bultiņu pogu pielāgošana 
Jūs varat pielāgot turēšanas funkciju ar 
un . . kas tiek saglabāta aktīvajā  
profilā(6.lpp.)  
Piemēram, ja ir aktīvs jūras profils,Jūs varat  
pielāgot turēšanas funkciju       , lai apzīmētu 
 "Cilvēks aiz borta" lokāciju.   
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties Setup > System > Hold Keys. 
3 Izvēlieties  Hold Up or Hold Down. 
4 Izvēlieties opciju .  

Sensori 
 Sensora datu aplūkošana 
Jūs varat ātri piekļūt reāllaika datiem no  
 kompasa, altimetra, barometra un  
temperatūras sensoriem.Šis noklusējuma  
sensora režīms ir On Demand režīms 
ierīces sensora iestatījumos. 
!: Šīs datu lapas automātiski ieiet 
enerģijas taupības (pulkstens) režīmā. 
!: Šie dati netiek ierakstīti uz  
ierīces (11.lpp.). 
1 Laika lapā izvēlieties  

vai .  

2 Izvēlieties  .  
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3 Izvēlieties  .  

4 Izvēlieties  .  

!: Jūsu ķermeņa temperatūra ietekmē 
temperatūras sensoru. Lai temperatū- 
ras lasījumi būtu precīzāki, noņemiet 
ierīci no rokas un nogaidiet  
 20–30 minūtes. 
!: Lai iegādātos tempe™ bezvadu 
temperatūras sensoru, apmeklējiet:  
www.garmin.com. Kad esat sapārojuši  
tempe ar fēnix 
( 21.lpp.), Jūs automātiski saņemat  
precīzus  temperatūras lasījumus, 
nenoņemot ierīci no rokas. 
  

Sensora režīma ieslēgšana 
Noklusējuma sensora režīms - On Demand 
 nodrošina ātru piekļuvi  
compasam, altimetram, barometram vai 
temperatūras datiem. Jūs varat uzstādīt  
ierīcei Always On režīmu, lai rādītu 
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nepārtrauktus sensora datus.  Piemēram,  
uzstādiet ierīcei altimetra režīmu un  
nepārtraukti kontrolējiet pacēluma datus. 
!: Ja izmantojat papildus sirds darbības 
monitoru vai ātruma un kadences sensoru,  
kas sapārots ar ierīci, Jūsu ierīce spēj ne- 
pārtraukti attēlot sirds darbības vai ātruma  
un kadences datus. 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Setup > Sensors > Mode > 

Always On. 

Satelīta signāla uztveršana 
Pirms izmantojat  GPS navigācijas  
funkcijas, piemēram, trases ierakstu, Jums  
jābūt uztvertam satelīta signālam. 
Lai ierīce uztvertu satelīta signālu, skatu uz 
debesīm nedrīkst aizsegt priekšmeti. Laiks 
un datums tiek automātiski balstīti uz  
 GPS pozīciju. Lai regulētu laika iestatījumus, 
skat. 17.lpp. 
Papildus informāciu par GPS meklējiet :  
www.garmin.com/aboutGPS. 
1 Turiet    , lai ieslēgtu ierīci.  
2 Izvēlieties valodu (tikai pirmo reizi ).  
3 Izvēlieties  Oranžo pogu. 

4  Izvēlieties  Start GPS. 
5 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.  

GPS apturēšana 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Stop GPS. 

Dodoties pārgājienā 
Pirms dodieties pārgājienā, pilnībā  
uzlādējiet ierīci (1.lpp.). 
!: Ierīce lādēšanas laikā automātiski 
izslēdzas. Ja nevēlaties lādēt ierīci pirms 

  

došanās pārgājienā, turiet   to  
 , lai ieslēgtu ierīci.  

1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Start GPS. 
3  Nogaidiet, kamēr ierīce atrod  

satelītus. 
 
 

4  Dodieties ceļā .  
5  Ja vēlaties atpūsties vai nopauzēt  

ierīci, turiet 
 
 

 > Pause Track. 
6 Turiet   > Resume Track un 

turpiniet savu gājienu. 
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7 Kad esat beiguši, turiet > Save Track, 
lai saglabātu pārgājiena datus.  

8 IzvēlietiesYes, lai apturētu GPS. 

Pārgājiena datu nosūtīšana uz 
BaseCamp™ 
Pirms datu nosūtīšanas uz  BaseCamp vietni, 
lejupielādējiet BaseCamp uz sava datora 
(www.garmin.com/basecamp). 

Jūs varat aplūkot datus, citas trases 
un norādes uz sava datora. 
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot  

 USB kabeli (1.lpp.). 
Jūsu ierīce parādās kā removable 
drive  My Computer vietnē uz Windows® 
datoriem un  kā mounted volume 
uz Mac® datoriem. 

2  Aktivizējiet  BaseCamp.  
3  Sekojiet ekrāna instrukcijām. 

Profili 

Profils ir iestatījumu kopums, kas optimizē 

  

ierīces darbību, atkarībā no tā,  kā to  

  

  

  

izmantojat. Piemēram, iestatījumi un skatījumi 

  

ir atšķirīgi, ja Jūs izmantojat   

  

ierīci pārgājiena vai kalnu riteņbraukšanas  

  

laikā. 

  

Ja Jūs izmantojat profilu un maināt  

  

iestatījumus, piemēram, datu laukus vai 

  

mērvienības, izmaiņas tiek automātiski  

  

saglabātas kā daļa no profila.  

  

Profilu mainīšana 

  

Ja maināt aktivitātes,  Jūs varat  

  

ātri nomainīt ierīces  uzstādījumus, 

  

lai tie atbilstu aktivitātei, mainot profilu. 

  

1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Profiles. 
3 Izvēlieties profilu 
Jūsu izvēlētais profils tagad ir aktīvais 

  

profils. Visas izmaiņas tiek saglabātas 

  

aktīvajā profilā. 

  

Sava profila izveidošana 

  

Jūs varat saglabāt savus iestatījumus un 

  

datu laukus konkrētajai aktivitātei. 

  

1 Izvēlieties Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties Setup > Profiles. 
3 Izvēlieties opciju :  

• Izvēlieties profilu.  
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• Izvēlieties Create New, tad izvēlieties 
jaunu profilu. 

 Jūsu izvēlētais profils tagad ir aktīvais 
profils. Iepriekšējais profils tika  
saglabāts. 

4 Ja nepieciešams, izvēlieties Edit, tad  
rediģējiet profila nosaukumu. 

5 Pielāgojiet savus iestatījumus (23.lpp.) 
un data laukus aktīvajam profilam. 
Jebkādas veiktās izmaiņas tiek saglabātas  
aktīvajā profilā. 

 Profila dzēšana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Setup > Profiles. 
3 Izvēlieties profilu.  
4 Izvēlieties  Delete > Yes. 

Norādes, maršruti un  
trases 

Norādes 
Norādes ir lokācijas, kuras Jūs ierakstāt 
uz ierīces. 

Norādes izveidošana 
Saglabājiet pašreizējo lokāciju kā  
norādi. 
1 Turiet  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties opciju :  

• Lai saglabātu norādi bez 
izmaiņām, izvēlieties Save. 

• Lai veiktu izmaiņas norādēs,  
izvēlieties Edit, veiciet izmaiņas 
un izvēlieties Save. 

Norādes meklēšana pēc nosaukuma 
1  Izvēlieties  Orange pogu. 
2  IzvēlietiesWaypoints > Spell Search. 
3 Izvēlieties Oranžo pogu      un , lai  

ievadītu rakstu zīmes. 
4 Kad esat  bedzis, izvēlieties_ > Done. 

Navigācija uz norādi 
1  Izvēlieties Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Start GPS. 
3  Nogaidiet, kamēr ierīce uztver   

satelīta signālu.  
4 Izvēlieties Oranžo  pogu. 
5 Izvēlieties  Waypoints, tad izvēlieties 

norādi no saraksta. 
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6 Izvēlieties  Go. 

Ierīce rāda laiku līdz galamērķim 
, attālumu līdz galamērķim 
 un paredzamo ierašanās laiku. 

7 Spiediet  , lai aplūkotu kompasa lapu.  

Bultiņa   kalpo kā virziena 
rādīājs. Augšējā oranžā atzīme  
 norāda uz virzienu, kurā  
dodaties. 

8 Novietojiet rādītāju pretī augšējai  
oranžajai atzīmei. 

9 Turpiniet virzīties izvēlētajā virzienā, līdz  
sasniedzat galamērķi.   

Norādes rediģēšana 
Pirms rediģējat norādi, izveidojiet  
kādu norādi. 
1 Izvēlieties Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties Waypoints. 
3 Izvēlieties norādi. 
4 Izvēlieties Edit. 
5 Izvēlieties rediģējamo parametru, 

piemēram, vārdu.  
6 Izmantojiet  Oranžo  pogu, 

   

   un   , lai  
ievadītu rakstu zīmes. 

7Kad esat beidzis, izvēlieties_ > Done. 

Norādes lokācijas precizitātes 
palielināšana 
Jūs varat palielināt norāžu lokācijas  
precizitāti. Šī procesa laikā ierīce veic 
vairākus vienas un tās pašas lokācijas  
lasījumus un izmanto vidējo vērtību, lai 
nodrošinātu precizitāti. 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
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2  Izvēlieties  Waypoints. 
3  Izvēlieties  norādi. 
4 Izvēlieties Average. 
5  Virzieties uz norādes lokāciju. 
6  Izvēlieties Start. 
7 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
8  Kad ir sasniegta 100% pārliecība,  

izvēlieties Save. 
Lai sasniegtu labākus rezultātus, apkopojiet 
4-8 piemērus katrai norādei, starp piemēriem  
nogaidot vismaz 90 minūtes. 

Norādes projicēšana 
Izveidojiet jaunu lokāciju, projicējot attālumu 
un virzienu no atzīmētās lokācijas uz  
kādu jaunu lokāciju. 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu . 
2  Izvēlieties Waypoints. 
3  Izvēlieties kādu norādi. 
4  Izvēlieties Project. 
5 Sekojiet ekrāna instrukcijām .  
Projicētā norāde tiek saglabāta ar 
noklusējuma nosaukumu. 

Norādes dzēšana 
1  Izvēlieties Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Waypoints. 
3  Izvēlieties norādi.  
4  Izvēlieties  Delete > Yes. 

Visu norāžu dzēšana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Spiediet  Setup > Reset > Waypoints > 

Yes. 

Maršruti 
Maršruts ir norāžu vai lokāciju sekvence, 
kas noved līdz Jūsu izvēlētajam  
galamērķim. 

Maršruta izveidošana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Routes > Create New. 
3  Izvēlieties  First Point. 
4  Izvēlieties kategoriju .  
5 Izvēlieties pirmo maršruta punktu .  
6  Izvēlieties  Next Point. 
7  Atkārtojiet  4.-6. soli, līdz maršruts  

ir paveikts. 
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8  Izvēlieties Done , lai saglabātu maršrutu. 

Maršruta nosaukuma rediģēšana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Routes. 
3  Izvēlieties maršrutu .  
4  Izvēlieties Rename. 
5  Izmantojiet  Orange pogu, , un  , lai  

ievadītu rakstu zīmes. 
6  Kad esat beidzis, izvēlieties  _ > Done. 

Maršruta rediģēšana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Routes. 
3 Izvēlieties maršrutu .  
4 Izvēlieties  Edit. 
5  Izvēlieties punktu. 
6 Izvēlieties opciju :  

• Lai aplūkotu punktu uz kartes,  
izvēlieties Details. 

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

• Lai maršrutam pievienotu papildus  
punktu, izvēlieties Insert. 

Pirms rediģējamā punkta tiek  
ievietots papildus punkts.  

• Lai dzēstu punktu no maršruta,  
izvēlieties Remove. 

Maršruta aplūkošana uz kartes 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu.  
2  Izvēlieties  Routes. 
3  Izvēlieties maršrutu .  
4  Izvēlieties  View Map. 

Maršruta dzēšana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties Routes. 
3  Izvēlieties maršrutu .  
4  Izvēlieties  Delete > Yes. 

Maršruta apgriešana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Routes. 
3  Izvēlieties maršrutu 
4  Izvēlieties  Reverse. 

Trases 
Trase ir Jūsu veiktā ceļa ieraksts.Trases 
žurnāls satur informāciju par  
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punktiem uz ierakstītā ceļa, ieskaitot 
laiku, lokāciju un pacēlumu katram no 
punktiem. 

Trases ieraksts 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Start GPS. 
3  Nogaidiet, līdz ierīce atrod  

satelītus. 
4  Staigājiet, lai tiktu ierakstīta trase.  

Parādās Jūsu veiktā distance un laiks. 
5 Izvēlieties  , lai aplūkotu datu lapas,  

ieskaitot kompasa datus, 
altimetra datus, kāpumu un ātrumu, 
karti un datu lapu laiku.  
Jūs varat pielāgot datu lapas savām  
vajadzībām (25.lpp.). 

6  Turiet   .  
7  Izvēlieties kādu opciju :  

•  Izvēlieties  Pause Track, lai nopauzētu 
trases ierakstu. 

• Izvēlieties  Save Track, lai  saglabātu 
trasi. 

• Izvēlieties  Clear Track, lai dzēstu 
trasi bez saglabāšanas. 

•Izvēlieties Stop GPS,lai izslēgtu GPS, 
nedzēšot trasi. 

Pašreizējās trases saglabāšana 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Tracks > Current. 
3 Izvēlieties kādu opciju :  

•Lai saglabātu visu trasi, izvēlieties 
Save. 

• Lai dzēstu daļu trases, izvēlieties 
Save Part, tad izvēlieties sagla- 
bājamo daļu. 

Trases detaļu aplūkošana  
1 Izvēlieties  Oranžo  pogu. 
2 IzvēlietiesTracks. 
3 Izvēlieties trasi .  
4 Izvēlieties  View Map. 

Trases sākums un beigas tiek  
apzīmēti ar karodziņiem. 

5 Izvēlieties   > Details. 
6Izmantojiet   un   , lai aplūkotu   

trases informāciju. 

Pašreizējās trases dzēšana 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
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2 Izvēlieties  Tracks > Current > Clear. 

Trases dzēšana 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties Tracks. 
3 Izvēlieties trasi 
4 Izvēlieties  Delete > Yes. 

 Datu saņemšana un nosūtīšana 
bezvadu režīmā 
Pirms veicat datu apmaiņu bezvadu režīmā,  
Jums jāatrodas 10 pēdu (3 m) attālumā 
no savietojamas  Garmin® ierīces. 
Jūsu ierīce spēj nosūtīt un saņemt datus, 
kad tā tiek pievienota citai savietojamai  
ierīcei.Apmainieties ar norādēm, slēpņiem 
maršrutiem un  trasēm bezvadu režīmā.  
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Share Data > Unit to Unit. 
3 Izvēlieties  Send vai Receive. 
4  Sekojiet ekrāna instrukcijām.  

Navigācija 
Jūs varat navigēt uz maršrutu, trasi,  
norādi, slēpni vai kādu ierīcē  saglabātu  
lockāciju. Izmantojiet karti vai  
kompasu, lai navigētu uz Jūsu  
galamērķi. 

Navigācija uz galamērķi 
 Navigējiet uz galamērķi, izmantojot 
kompasu vai karti (14.lpp.). 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Start GPS. 
3Nogaidiet, kamēr ierīce atrod  

satelītus. 
4 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
5 Izvēlieties kādu opciju :  

• Izvēlieties  Waypoints. 
• IzvēlietiesTracks. 
• IzvēlietiesRoutes. 
• IzvēlietiesGPS Tools > Coordinates. 
• Izvēlieties  GPS Tools > POIs. 
• Izvēlieties  GPS Tools > Geocaches. 

6 Izvēlieties galamērķi.  
7 Izvēlieties  Go. 
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Ierīce rāda laiku līdz gala- 
mērķim, attālumu līdz galamērķim 
un  prognozējamo ierašanās laiku . 

8 Izvēlieties  , lai aplūkotu kompasa lapu. 

Bultiņa   norāda uz  
 virzienu. Augšējā oranžā atzīme 
 rāda virzienu,  kurā dodaties. 

9  Novietojiet  bultiņu tieši pretim  
augšējai oranžajai atzīmei.  

10 Turpiniet virzību izvēlētajā  virzienā,   
līdz sasniedzat galapunktu.  

  

Navigācija ar Sight 'N Go 
Jūs varat norādīt ar ierīci uz kādu tālumā  
esošu objektu, piemēram,  ūdenstorni, pie- 
fiksēt virzienu un  navigēt uz izvēlēto  
objektu.  
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  GPS Tools > Sight 'N Go. 
3 Norādiet ar oranžo atzīmi uz  

objektu. 
4 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
5 Izvēlieties  kādu opciju: 

• Izvēlieties Set Course,  lai navigētu  
uz kādu attālu objektu. 

• Izvēlieties  Project (9.lpp.). 
6 Navigējiet, izmantojot kompasu 

(13.lpp.) vai karti ( 14.lpp.). 

Kompass 
Ierīce ir aprīkota ar  3-asu kompasu, kam  
ir automātiskā kalibrēšana. 
• Kompasa navigācija  (7.lpp.) 
• Kompasa iestatījumi (26.lpp.) 
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Kompasa kalibrēšana 
IEVĒROJIET! 

Kalibrējiet elektronisko kompasu 
ārpus telpām. Lai uzlabotu darbības precizitāti, 
nestāviet blakus priekšmetiem ar magnētisko  
lauku, piemēram, transporta līdzekļiem, ēkām, 
augstsprieguma līnijām.  

Jūsu ierīce jau ir kalibrēta rūpnīcā, un  
ierīce izmanto automātisko kalibrēšanu,  
kā noklusējuma iestatījumu.Ja kompasa  
darbībā vērojami traucējumi, piemēram, 
pēc garām distancēm vai pēc krasām tempe- 
ratūru svārstībām, Jūs varat veikt manuālu   
kompasa kalibrēšanu. 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Setup > Sensors > Compass 

> Calibrate > Start. 
3Sekojiet ekrāna instrukcijām .  

Karte 
 rāda Jūsu lokāciju uz kartes. Jums 

pārvietojoties, arī ikona kustas un 
tiek saglabāta trases žurnālā(trail). Uz kartes 
parādās norāžu nosaukumi.Navigējot uz gala- 
mērķi, Jūsu maršruts tiek apzīmēts ar   
līniju uz kartes . 

•  Kartes  navigācija  (14.lpp.) 
•  Kartes iestatījumi  (27.lpp.) 

Kartes pārlūkošana 
1Navigācijas laikā izvēlieties  , lai aplūkotu  

karti. 
2  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
3 Izvēlieties vienu vai vairākas opcijas :  

• IzvēlietiesPan, tad spiediet  , ,  
un          , lai aplūkotu dažādas zonas.  

• IzvēlietiesZoo m, tad   un 
, lai mainītu kartes tālummaiņu.  
!: Lai izietu vai mainītu kartes pārlūkoša- 
nas režīmu, izvēlieties 
Oranžo pogu, tad izvēlieties  
opciju. 

Navigēšana izmantojot TracBack® 
Navigēšanas laikā dodieties atpakaļ 
pie trases sākuma.  Tas var noderēt, 
meklējot ceļu atpakaļ uz nometni  vai 
trases sākumu. 
1 Izvēlieties Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Tracks > Current > TracBack. 
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Jūsu pašreizējā lokācija , trase, pa kuru 
jāvirzās  un galapunkts  parādās uz 
kartes. 

Altimetrs un barometrs 
Ierīce satur iekšējo  altimetru un  
barometru. 
• On Demand sensora dati ( 3.lpp.) 
• Always On sensora dati (4.lpp.) 
• Altimetra iestatījumi  (26.lpp.) 

Diagrammas veida mainīšana 
Jūs varat mainīt veidu, kādā ierīce attēlo 
barometra un pacēluma datus. 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Setup > Sensors > Altimeter. 
3 Izvēlieties Baro. Plot vai Elev. Plot. 
4 Izvēlieties kādu opciju .  

Barometriskā altimetra kalibrēšana 
  

Jūsu ierīce jau ir kalibrēta rūpnīcā, un 
ierīce izmanto automātisko kalibrēšanu kā  
noklusējuma iestatījumu. Jūs varat veikt  
manuālu  altimetra kalibrēšanu, ja zināt 
precīzu pacēluma vai barometriskā  
spiediena vērtību. 
1 Izvēlieties Oranžo pogu.  
2 Izvēlieties Setup >  Sensors > Altimeter 

> Calibrate. 
3  Sekojiet ekrāna instrukcijām . 

Navigācijas marķēšana un 
uzsākšana uz lokāciju 
"cilvēks pāri bortam" 
Jūs varat saglabāt "cilvēks pāri bortam" 
lokāciju un uzsākt automātisku navigēšanu  
uz to. Tāpat Jūs  varat pielāgot  
pogu turēšanas funkciju, lai ātri  
piekļūtu MOB funkcijai 

  

(3.lpp.). 
  

1  IzvēlietiesOranžo pogu. 
2  Izvēlieties  GPS Tools > MOB > Start. 

Atveras kartes lapa ar maršrutu  
  

uz MOB lokāciju. 
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3 Navigējiet, izmantojot kompasu 
(13.lpp.) vai karti (14.lpp.). 

Slēpņi 
Slēpnis ir kā apslēptais dārgums.  
Slēpņošana ir apslēpto dārgumu medīšana, 
izmantojot GPS koordinātas, kas ievietotas  

  
tiešsaistē par konkrēto slēpni.  

Slēpņu lejupielāde 
1  Pievienojiet ierīci datoram,  

izmantojot USB kabeli. 
2  Apmeklējiet: www.opencaching.com. 
3  Ja nepieciešams, izveidojiet kontu. 
4  Iereģistrējieties. 
5  Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai meklētu  

un uz ierīces lejupielādētu  Jūsu slēpņus. 

Navigācija uz slēpni 
Navigācija  uz slēpni līdzinās 
navigācijai uz citu lokāciju. 
•  Apmeklējiet navigācijas sadaļu (12.lpp.), 

lai saņemtu papildus informāciju. 

•  Apmeklējiet profilu sadaļu (6.lpp.), lai  
izveidotu profilu slēpņošanai. 

•   Apmeklējiet slēpņošanas iestatījumus 
(29.lpp.), lai pielāgotu ierīces  
iestatījumus. 

•  Apmeklējiet datu lapu sadaļu 
(25.lpp.), lai pielāgotu datu  
laukus. 

Mēģinājumu ierakstīšana 
Pēc vairākiem slēpņa meklēšanas  
mēģinājumiem Jūs varat ierakstīt 
savus rezultātus. 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties GPS Tools > Geocaches > 

Log Attempt. 
3   Izvēlieties Found, Did Not Find vai 

Unattempted. 
4  Izvēlieties opciju :  

•Lai atrastu no Jums tuvāko  
slēpni, izvēlieties Find Next. 

• Lai beigtu mēģinājumus, izvēl.Done. 

chirp 
  

chirp ir neliels Garmin aksesuārs, kas  
  

ir ieprogrammēts un atstāts slēpnī.                                                                                                            
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Lai saņemtu papildus informāciju par 
chirp, skat chirp lietošanas rokasgrāmatu 
www.garmin.com vietnē. 

Slēpņa meklēšana ar chirp 
1  Izvēlieties  Oranžo  pogu.. 
2  Izvēlieties Setup > Geocaches > chirp > 

On. 
3  Turiet nospiestu  .  
4   Izvēlieties  Start GPS. 
5  Uzgaidiet, līdz ierīce atrod 

satelīta signālu. 
6   Izvēlieties  Oranžo pogu. 
7   Izvēlietiea GPS Tools > Geocaches. 
8  Izvēlieties  slēpni un tad  chirp, 

lai parādītu šī aksesuāra detaļas 
navigācijas laikā. 

9   Izvēlieties  Go, tad navigējiet uz  
slēpni ( 7.lpp.). 
Nonākot 32.9 pēdu(10 m) attālumā 
no slēpņa, kas satur chirp raidītāju, 
parādās ziņojums. 

Aplikācijas 
Pulkstenis 
Modinātāja uzstādīšana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Clock > Alarm Clock > Add 

Alarm. 
3  Izmantojiet  Oranžo pogu,  un  ,lai 

iestatītu laiku.  
4   Izvēlieties  Tone, Vibration vai Tone & 

Vib.. 
5  IzvēlietiesOnce, Daily vai Weekdays. 

Laika atskaites taimera aktivizēšana 
1 Izvēlieties Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Clock > Timer. 
3 Izmantojiet  Oranžo  pogu,    un  , lai  

atiestatītu laiku. 
4Ja nepieciešams, izvēlietiesTone, tad 

ziņojuma veidu. 
5  Izvēlieties  Start. 

Horonometra izmantošana 
1  Izvēlieties  Orange pogu 
2  Izvēlieties  Clock > Stopwatch. 
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3  Izvēlieties  Start. 

Savas laika zonas pievienošana 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Clock > Alt. Zones > Add 

Zone. 
3  Izvēlieties laika zonu. 
Savas laika zonas lapa tiek pievienota 
ātrās piekļuves lapu vietnei (3.lpp.). 

Savas laika zonas rediģēšana 
1   Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2   Izvēlieties  Clock > Alt. Zones. 
3   Izvēlieties laika zonu. 
4  Izvēlieties kādu no opcijām: 

• Lai mainītu laika zonu, izvēlieties 
Edit Zone. 

• Lai pielāgotu laika zonas nosaukumu, 
izvēlieties Edit Label. 

• Lai dzēstu laika zonu no ātrās piekļuves 
lapām, izvēlieties Delete > 
Yes. 

Brīdinājumi 
Jūs varat iestatīt ierīci, lai tā brīdinātu  
Jūs dažādās situācijās,  kad 

ir svarīgi saņemt informāciju par apkārtējo 
vidi vai citus datus. Pastāv trīs brīdinājumu                        
veidi: brīdinājumi par notikumiem, diapazonu 
un atkārtojošies brīdinājumi.  
Notikumu brīdinājumi: Jūs saņemat brīdinājumu 

 vienu reizi. Notikums ir kāda noteikta vērtība. 
Piemēram, iestatiet ierīci, lai saņemtu brīdinājumu,   
sasniedzot kādu noteiktu pacēluma 
vērtību.  

Diapazona brīdinājumi: Jūs saņemat brīdinājumu 
ikreiz, kad ierīce atrodas virs vai zem noteiktā 
vērtību diapazona. Piemēram, uzstādiet  
ierīci, lai saņemtu brīdinājumu, kad sirds  
darbība nokrītas zem 60 bpm (sitieniem minūtē) 
un paceļas virs 210 bpm. 

  
Atkārtojošais brīdinājums: Ziņo Jums 

ikreizi, kad ierīce ieraksta kādu  
konkrētu vērtību vai intervālu. Piemēram,  
Jūs varat uzstādīt, lai ierīce nosūta Jums 
brīdinājumu ik pēc 30 minūtēm.  

Nosaukums     Veids         Apraksts 

Proximity   Atkārtojošais  Skat.19.lpp. 
Distance     Notikums,  

atkārtojošais  
Uzstādiet intervālu 
 vai distanci no  
Jūsu galamērķa.  
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Nosaukums     Veids         Apraksts  

Time          Notikums, 
atkārtojošais  

Iestatiet intervālu  
  vai laiku no 
Jūsu prognozējamā  
ierašanās laika.  
. 

  

Elevation    Notikums, 
diapazons, 
atkārtojošais   

Iestatiet minimālo 
un maksimālo 
    pacēluma vērtību. 
Iestatiet ierīci, lai  
tā ziņo, kad esat  
pārsnieguši vai neesat 
sasnieguši noteikto 
vērtību. 

Nav. 
Arrival 

Notikums     Uzstādiet brīdinājumu,  
kad tiek sasniegta no- 
rāde vai arī trases vai  
maršruta gala mērķis.  
  

Pace           Diapazons   Uzstādiet minimālo un  
maksimālo tempa 
vērtību 
. 

  

Heart 
Rate 

Diapazons   Uzstādiet minimālo un 
maksimālo sirds  
darbības vērtību vai 
izvēlieties zonas 
maiņu (22.lpp.). 

Nosaukums 
  

Veids       Apraksts 

Cadence    Diapazons   Jūs varat izvēlēties  
minimālo un  
maksimālo kadences 
vērtību. 

Battery        Notikums    Uzstādiet zema bateri-   
jas līmeņa brīdinājumu.  

Tuvošanās brīdinājuma uzstādīšana 
Tuvošanās brīdinājums pienāk, kad nonākat 
kādas lokācijas konkrētā diapazonā. 
  
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Alerts > Proximity > Create 

New. 
3  Izvēlieties lokāciju. 
4  Ievadiet rādiusu. 
5  Izvēlieties Done. 

Laukuma izmēra aprēķināšana 

  
Pirms aprēķināt laukuma izmēru, uztveriet  

  

satelīta signālu (5.lpp.). 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  GPS Tools > Area Calc.. 
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3Ejiet apkārt pa perimetru laukumam,  
kuru vēlaties aprēķināt. 

4  Kad esat beidzis, izvēlieties 
Oranžo pogu, lai aprēķinātu laukumu.  

5  Izvēlieties opciju :  
•  Izvēlieties  Save Track, ievadiet no- 

saukumu un izvēlieties Done. 
•  Izvēlieties  Change Units, lai kon- 

vertētu laukuma mērvienības.  
• Izvēlieties  , lai izietu bez saglabāšanas 

Almanahu aplūkošana 
Aplūkojiet almanaha informāciju par sauli, 
mēnesi, medībām un makšķerēšanu.  
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties opciju :  

•  Lai aplūkotusaules/mēness rieta un  
lēkta informāciju,  
izvēlieties GPS Tools > 
Sun & Moon. 

•  Lai aplūkotu labākos medību un makš- 
ķerēšanas laikus,izvēlieties GPS 
Tools > Hunt & Fish. 

3Ja nepieciešams, izvēlieties   vai   , lai  
aplūkotu citu dienu.  

Satelīta informācija 
Satelīta lapā atrodama informācija par Jūsu     
lokāciju,  GPS precizitāti,  satelīta 
lokāciju un signāla spēku. 
1  Izvēlieties Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Start GPS. 
3  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
4  Izvēlieties  GPS Tools > Satellite. 
5Izvēlieties  , lai aplūkotu papildus  

informāciju. 

Lokācijas simulēšana 
Plānojot maršrutus vai aktivitātes citā 
zonā, Jūs varat izslēgt GPS 
un simulēt citu lokāciju.  
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Setup > System > GPS Mode 

> Demo Mode. 
3  Izvēlieties  lokāciju.  
4  Izvēlieties  Go > Move to Location. 

ANT+™ Sensori 
Ierīce ir savietojama ar šādiem papildus,  
bezvadu ANT+ aksesuāriem.  
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• Sirds darbības monitors ( 21.lpp.) 
• GSC™ 10 ātruma un kadences sensors 

(23.lpp.) 
• tempe bezvadu temperatūras  sensors 

(21.lpp.) 
Informāciju par savietojamību un papildus 
sensoru iegādi skat.  
http://buy.garmin.com. 

Jūsu ANT+sensoru sapārošana 
Pirms pārošanas uzlieciet sirds darbības 
monitoru vai uzinstalējiet sensoru.  
Pārošana ir ANT+ 
bezvadu sensora pievienošana, piem.,  
sirds darbības  monitora savienošana ar  
Garmin ierīci. 
1Novietojiet ierīci 3 m attālumā no 

 sensora. 
!: Turieties 10 m attālumā no citiem 
ANT+ sensoriem pārošanas laikā. 

2  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
3  Izvēlieties Setup > ANT Sensor. 
4  Izvēlieties savu sensoru. .  
5  Izvēlieties  New Search. 

Kad sensors ir sapārots ar ierīci, 
sensora statuss nomainās  
no Searching uz Connected. 
Sensora dati parādās datu lapā 
vai pielāgoto datu laukā.  

tempe 
tempe ir bezvadu temperatūras 
sensors. Pievienojiet sensoru siksniņai 
vai cilpiņai, kur tas tiek pakļauts apkārtējā 
gaisa iedarbībai un tādēļ nodrošina piekļuvi 
precīziem temperatūras datiem.  
Sapārojiet  tempe ar ierīci 
 ( 21.lpp.), lai saņemtu no tempe tempera- 
tūras datus. 

Sirds darbības monitora 
uzlikšana 
!: Ja neizmantojat sirds darbības  
monitoru, izlaidiet šo soli.  
Novietojiet sirds darbības monitoru 
uz ādas - tieši zem krūškurvja. 
Tam jābūt pietiekami cieši nostiprinātam,  
lai paliktu vietā aktivitātes laikā.  
1Pievienojiet  monitora  moduli    

siksniņai. 
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2Samitriniet abus elektrodus , kas atrodas 
siksniņas aizmugurē, lai cieši nostiprinātu  
raidītāju pie krūškurvja.   
  

3Aptiniet siksnu ap krūškurvi un pievienojiet 
siksnas āķi   cilpiņai. 
 Garmin logo jābūt redzamam ar labo 
pusi uz augšu. 

4 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no  
sirds darbības monitora. 
!: Ja sirds darbības dati ir nepareizi vai 
nav redzami, savelciet siksnu ciešāk uz  
krūškurvja un iesildieties 
5–10 minūtes. 

Kad sirds darbības monitors ir uzlikts, tas 
atrodas gaidīšanas režīmā un ir gatavs datu 
sūtīšanai.  

Sirds darbības zonu iestatīšana 
  

Šī ierīce izmanto fitnesa lietotāja profila 
  

(29.lpp.) informāciju, lai noteiktu Jūsu 
  

sirds darbības zonas.Ir iespējams manuāli 
  

regulēt sirds darbības zonas, atkarībā no 
  

Jūsu fitnesa mērķiem ( 22.lpp.). 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  IzvēlietiesSetup > Fitness > HR Zones. 
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām .  

Par sirds darbības zonām 
  

Sportisti izmanto sirds darbības zonas, lai 
  

mērītu un palielinātu kardiovaskulāro  
  

spēku un uzlabotu savu fizisko formu.   
  

Sirds darbības zona noteikts sirds  
  

sitienu skaits minūtē. Ir  piecas vispār- 
  

pieņemtas sirds darbības zonas, kas 
  

tiek numurētas  no 1 līdz 5, atkarībā no 
  

intensitātes. Parasti sirds darbības zonas  
  

tiek aprēķinātas, vadoties pēc maksimālās 
  

sirds darbības procentuālā rādītāja.  
  

Fitnesa mērķi 
  

Pārzinot sirds darbības zonas, Jūs labāk 
  

varēsiet mērīt un  uzlabot savu fizisko 
  

formu.    
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•  Jūsu sirds darbība ir lielisks  
vingrojumu intensitātes rādītājs.  

• Konkrētu sirds darbības zonu trenēšana 
var palīdzēt uzlabot kardiovaskulāro 
kapacitāti un  izturību.  

•Sirds darbības zonu pārzināšana 
var pasargāt Jūs no pārtrenēšanās un  
samazinās savainošanās risku.  

Ja zināt savu maksimālo sirds darbību, Jūs  
varat izmantot tabulu (34.lpp.) , lai noteiktu 
labāko sirds darbības zonu savu fitnesa 
mērķu sasniegšanai. 
Ja nezināt savu maksimālo sirds darbību,  
izmantojiet vienu no internetā pieejamajiem  
kalkulatoriem. Dažās sporta zālēs un veselī- 
bas centros piedāvā veikt testu, kas mēra 
maksimālo sirds darbību. 

Papildus velo kadences 
sensora izmantošana 
Jūs varat izmantot  GSC 10, lai nosūtītu 
velo datus uz Jūsu ierīci.  
• Sapārojiet sensoru ar fēnix 

(21.lpp.). 
•  Izveidojiet pielāgotu velo profilu 

(6.lpp.). 

•Atjauniniet savu fitnesa lietotāja profila  
informāciju (29.lpp.). 

Jūsu ierīces  
pielāgošana 

Iestatījumu pārlūks 
Iestatījumu izvēlne satur dažādus ierīces 
pielāgošanas veidus. Garmin 
iesaka rūpīgi iepazīties ar katras funkcijas 

  

iestatījumiem/ 

  

Ja pielāgojat iestatījumus pirms katras  

  

aktivitātes, Jūs pavadīsiet mazāk laika regu-     

  

lējot pulksteni aktivitātes laikā. Lai atvērtu 

  

Iestatījumu izvēlni, izvēlieties Oranžo pogu 
un izvēlieties Setup. 
!: Jebkādas veiktās izmaiņas tiek saglabātas 
aktīvajā  profilā (6.lpp.). 

  
Parametrs    Pieejamie iestatījumi un   

Informācija  

  
  
  

System        Pielāgojiet GPS iestatījumus,  
bultiņas un valodu (25.lpp.) 

  
  

  
  
  

  
Data pages Pielāgojiet datu lapas un datu laukus. 
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Parametrs     Pieejamie iestatījumi un   
                       Informācija  
Sensors        Pielāgojiet kompasa (26.lpp.) un 

altimetra (26.lpp.) iestatījumus. 
  
ANT Sensor  Iestatiet bezvadu aksesuārus,  

piem., sirds darbības monitoru 
  

  

vai tempe (20.lpp.) 
  

Tones             Pielāgojiet toņus un  vibrāciju 
(27.lpp.). 

  

  

Display          Regulējiet fona apgaismojumu  
un ekrāna kontrastu (27.lpp.) 
  

  

Reset            Dzēsiet ceļojuma datus, sensora 
diagrammas (33.lpp.), norādes 

  

vai ceļojuma žurnālu, vai arī 

  

atiestatiet visus iestatījumus. 

  

Map                Regulējiet kartes virzienu un to, 
kā parametri parādās 
uz kartes (27.lpp.) 
  

  

Tracks            Pielāgojiet trases ieraksta  
iestatījumus (27.lpp.). 

  

Time               Pielāgojiet laika lapas 
izskatu 

  

(28.lpp.). 

  

Parametrs     Pieejamie iestatījumi un                       
I                      Informācija 
Units              Mainiet mērvienības tādiem  

datiem kā distance, pacēlums 

  

  

  

temperatūra (28.lpp.). 
Pos. Format  Mainiet veidu, kā parādāJūsu 

pozīcijas dati (28.lpp.) 
  

  

Profiles          Mainiet aktīvo profilu un rediģējiet 
savus profilus(6.lpp.). 

 

 

  

Fitness          IeslēdzietAuto 
Lap, pielāgojiet savu fitnesa 
lietotāja profilu, rediģējiet sirds 
darbības zonas (29.lpp.). 

Geocaches   Pielāgojiet slēpņu sarakstu un  
                        aktivizējiet chirp (29.lpp.). 
Menu               Pielāgojiet parametrus, kas  
                       parādās galvenajā  

izvēlnē (25.lpp). 

   

About             Aplūkojiet informāciju par ierīci  
un programmatūru ( 29.lpp.). 
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Galvenās izvēlnes pielāgošana 
Pārvietojiet vai dzēsiet galvenās izvēlnes  
parametrus. 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Setup > Menu. 
3  Izvēlieties  izvēlnes parametru .  
4  Izvēlieties opciju: 

•  Izvēlieties  Move Up vai Move Down,  
lai mainītu saraksta parametra  
lokāciju. 

•  Izvēlieties Remove , lai dzēstu para- 
metru no saraksta. 

Datu lapu pielāgošana 
Pielāgojiet datu lapas katram 
 profilam (6.lpp.). 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties  Setup > Data Pages. 
3  Izvēlieties kategoriju. 
4  Izvēlieties Add Page. 
5 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai izvēlētos 

 datu lauku skaitu un datu veidu.  
. 

6  Ja nepieciešams, izvēlieties kādu datu l 
lapu. 

7 Izvēlieties opciju:  
• Izvēlieties Edit,tad nomainiet datu 

laukus. 
•Izvēlieties  Move Up vai Move Down,  

lai mainītu datu lapu  
kārtību. 

•  Izvēlieties  Delete, lai dzēstu datu 
lapu no lapu vietnes.  

Sistēmas iestatījumi 
Izvēlieties Setup > System. 
GPS Mode: uzstāda GPS uz Normal, 

UltraTrac (26.lpp.)vai Demo 
Mode (GPS izslēgts). 

WAAS: uzstāda ierīci, lai  izmantotu Plašas 
darbības zonas uzlabošanas sistēmas 
GPS signalu. Informāciju par sistēmu skat. 
www.garmin.com/aboutGPS 
/waas.html. 

Hold Keys: ļauj pielāgot bultiņu taustiņu 
turēšanas funkciju 
(page 3). 

Language: uzstāda ierīces teksta valodu.  
 

Ierīces pielāgošana 25 



!: Mainot teksta valodu,  netiek  
 mainīta lietotāja ievadīto datu vai 
kartes datu valoda. 

Par UltraTrac 
UltraTrac ir GPS iestatījums, kas ieraksta 
vienu punktu minūtē. Tādējādi Jūs varat  
izmantot GPS izsekošanu līdz pat 50stundām. 

Kompasa iestatījumi 
Izvēlieties Setup > Sensors > Compass. 
Display: Uzstāda kompasa virziena rādītāju 

vai nu uz grādiem vai  mili- 
radiāniem. 

North Ref.: Uzstāda kompasa ziemeļu  
atzīmi (26.lpp.). 

Mode: Uzstāda kompasu lietošanai vai nu 
kombinējot  GPS  un elektroniskā 
sensora datus kustības laikā (Auto), vai  
arī tikai GPS datus (Off). 

Calibrate: Ļauj manuāli kalibrēt 
kompasa sensoru 
(14.lpp.). 

Ziemeļu atzīmes iestatīšana 
 Iestatiet virziena atzīmi, kas tiek izmantota  
virzības informācijas aprēķinā.  

1  Izvēlieties  Oranžo  pogu. 
2  Izvēlieties Setup > Sensors > Compass 

> North Ref.. 
3  Izvēlieties opciju :  

•  Lai uzstādītu ģeogrāfiskos ziemeļus kā  
virzības atsauci, izvēlieties True. 

•  Lai automātiski uzstādītu magnētisko nobīdi 
no lokācijas, izvēlieties Magnetic. 

•  Lai uzstādītu režģa ziemeļus (000º) kā 
virzības atsauci, izvēlieties Grid. 

•  Lai uzstādītu magnētiskās novirzes vērtību 
manuāli, izvēlieties User, ievadiet 
magnētisko nobīdi un izvēlieties Done. 

Altimetra iestatījumi 
  

Izvēlieties Setup > Sensors > Altimeter. 
Auto Cal.: ļauj altimetram veikt paškalibrēšanos 

ikreiz, kad tiek ieslēgta GPS 
izsekošana. 

Baro. Plot: Variable ieraksta pacēluma 
izmaiņas kustības laikā. Fixed 
pieņem, ka ierīce ir nekustīga pie noteiktas 
pacēluma vērtības. Tādējādi  
barometriskajam spiedienam  vajadzētu 
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mainīties atkarībā no laikapstākļiem.   
Amb.Press ieraksta spiediena izmaiņas 
konkrētā laika periodā. 

Elev. Plot: Uzstāda ierīci, lai tā ieraksta  
pacēluma izmaiņas konkrētā laika  
periodā vai distancē. 

Ierīces toņu iestatīšana 
Pielāgojiet ziņojumu un pogu  
toņus. 
1  Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties Setup > Tones. 
3 Izvēlieties  Messages vai Keys. 
4 Izvēlieties kādu opciju. 

Displeja iestatījumi 
 Izvēlieties Setup > Display. 
Backlight: regulē fona apgaismojuma līmeni 

un laika posmu, pēc kura fona apgais- 
mojums izslēdzas. 

Contrast: Regulē ekrāna kontrastu.  

Kartes iestatījumi 
 Izvēlieties Setup > Map. 

Orientation: Regulē, kā karte tiek parādīta 
uz lapas. North Up rāda 
ziemeļus lapas augšdaļā. Track Up 
rāda Jūsu pašreizējo virzību virzienā 
uz lapas augšējo daļu.  

Auto Zoom: Automātiski izvēlas piemērotu 
tālummaiņas pakāpi optimālai kartes  
lietošanai. Kad ir izvēlēts Off, 
tālummaiņa notiek manuāli.  

Points: Izvēlas tālummaiņas pakāpi  
punktiem uz kartes. 

Track Log: Ļauj parādīt vai apslēpt  
trases uz kartes. 

Go To Line: Ļauj izvēlēties, kādā veidā 
kurss parādās uz kartes.  

Trases iestatījumi 
 Izvēlieties Setup > Tracks. 
Method: Izvēlas trases ieraksta metodi. 

Auto ieraksta trasi ar dažādu ātrumu,  
lai nodrošinātu optimālu 
trases atveidojumu. Izvēloties 
 Distance vai Time, Jūs varat iestatīt 
 intervālu ātrumu  manuāli.  

Interval: Ļauj iestatīt trases žurnāla 
ieraksta ātrumu. Pēc iespējas biežāki 
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ieraksta punkti rada detalizētāku 
priekšstatu par trasi, taču aizpilda atmiņu. 

Auto Start: Uzstāda ierīci, lai tā automātiski 
ieraksta trasi, ja izvēlaties 
Start GPS. 

Auto Save: Uzstāda ierīci, lai tā automātiski 
saglabā trasi, kad Jūs izslēdzat 
 GPS. 

Auto Pause: Uzstāda ierīci, lai tā aptur trases  
ierakstu, kad Jūs neatrodaties kustībā. 
  

Output: Uzstādā ierīci, lai tā saglabā trasi kā 
GPX failu vai GPX/FIT failu 
( 32.lpp.). 

Laika iestatījumi 
 Izvēlieties Setup > Time. 
Time Page: Ļauj pielāgot laika  

atveidojuma veidu. 
Format: Ļauj izvēlēties 12 vai 24 

stundu displeja laiku. 
Time Zone: Ļauj izvēlēties ierīces 

laika zonu. Jūs varat izvēlēties 
Auto, lai automātiski izvēlētos laika 
zonu, pamatojoties uz Jūsu GPS 
pozīciju. 

Mērvienību  
mainīšana 
Pielāgojiet mērvienības distancei, ātrumam.      
pacēlumam, dziļumam, temperatūrai  
un spiedienam. 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Setup > Units. 
3 Izvēlieties aprēķina veidu.  
4 Izvēlieties mērvienību. 

Pozīcijas formāta iestatījumi 
!: Nemainiet pozīcijas formātu vai kartes 
datu koordinātu sistēmu, ja vien  Jūs neiz- 
mantojat karti vai tabulu, kas nosaka 
atšķirīgu pozīcijas formātu.  
Izvēlieties Setup > Pos. Format. 
Format: uzstāda pozīcijas formātu, kurā  

parādās konkrētās lokācijas lasījums.   
Datum: uzstāda koordinātu sistēmu, uz kuras       

pamata tiek veidota karte. 
Spheroid: rāda koordinātu sistēmu, kuru 

izmanto ierīce. Noklusējuma koordinātu  
sistēma ir  WGS 84. 
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Fitnesa iestatījumi 
 Izvēlieties Setup > Fitness. 
Auto Lap: uzstāda ierīci, lai tā  

automātiski atzīmētu apli pie 
konkrēta attāluma. 

User: Uzstāda lietotāja profila informāciju 
(29.lpp.). 

HR Zones: uzstāda piecas sirds darbības zonas 
 fitnesa aktivitātēm (22.lpp.). 

Jūsu fitnesa lietotāja profila iestatīšana 
Ierīce izmanto informāciju, ko Jūs ievadāt 
par sevi, lai aprēķinātu precīzus datus.  
Jūs varat mainīt sekojošu profila informāciju:  
dzimti, vecumu, svaru, augumu un mūža  
atlēta statusu (29.lpp.). 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties Setup > Fitness > User. 
3 Mainiet iestatījumus.   

Par atlētiem mūža garumā 
Atlēts mūža garumā ir indivīds, kurš ir  
intensīvi trenējies daudzu gadu garumā  
(izņemot nenopietnu traumu periodus) un 
kura sirds darbība miera stāvoklī ir 60 sitieni 
minūtē vai mazāk. 

Slēpņošanas iestatījumi 
 Izvēlieties Setup > Geocaches. 
List: ļauj rādīt slēpņu sarakstu pēc  

nosaukuma vai koda. 
chirp: ieslēdz vai izslēdz  chirp raidītāja  

meklēšanu (16.lpp.). 

Ierīces informācija 
  Ierīces informācija 
Jūs varat aplūkot ierīces ID, programma-  
tūras versiiju, licences līgumu. 
1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2 Izvēlieties  Setup > About. 

Programmatūras atjaunināšana    
  

!: Programmatūras atjaunināšana nedzēš 
 datus vai iestatījumus. 
1  Pievienojiet  ierīci datoram, izmantojot 

USB kabeli. 
2   Skat.  www.garmin.com/products  

/webupdater. 
3  Sekojiet ekrāna instrukcijām.  
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Ierīces apkope                   
IEVĒROJIET! 

Neizmantojiet asus priekšmetus  
ierīces tīrīšanai. 
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus un šķī- 
dumus, kas var sabojāt plastmasa detaļas. 
Nespiediet pogas zem ūdens. 
Nepakļaujiet ierīci triecieniem un 
neizturieties nevērīgi; tas var ievērojami  
saīsināt ierīces  mūžu.  
Nepakļaujiet ierīci ilgstošai ekstrēmu  
temperatūru ietekmei, jo tas var radīt 
neatgriezeniskus bojājumus.  

Ierīces tīrīšana 
1 Notīriet ierīci ar maigā 
ziepjūdenī samitrinātu drāniņu.   
2   Nosusiniet to.  

Specifickācijas 
 
 

Baterijas veids 500 mAh 
Litija jonu  

Baterijas mūžs     Līdz 6 nedēļām 

Ūdens  
izturība 

Ūdens izturība līdz 50m  
  
       

  

  
Darbības 
temperatūras 
diapazons 

No -4ºF līdz122ºF (no 
-20ºC līdz 50ºC) 

Radio 
frekvence/ 
protokols 

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 
Bluetooth® Smart ierīce

Sirds darbības monitora 
specifikācijas 
Baterijas tips      Lietotāja nomaināma  

CR2032, 3 volti 
Baterijas mūžs   Līdz 4.5 gadiem 

(1 stunda dienā).Ja baterija 
izlādējas uz Garmin savietoja- 
mas  ierīces parādās brīdināju- 
ma ziņojums.  

  
  

Ūdens  
  

izturība 
        Ūdens izturība līdz 98.4 pēdām 

  

(30m) 
  

!: Produkts nenosūta uz GPS  
ierīci sirds darbības datus 
peldēšanas laikā.
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Darbības  
temperatūras 
diapazons 

No 23°F līdz 122°F (no 
-5°C līdz 50°C) 

Radio 
frekvence/ 
protokols 

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas  protokols 

Baterijas informācija 
Reālais baterijas kalpošanas laiks ir atkarīgs  
no tā, cik bieži izmantojat GPS, ierīces sensorus, 
papildus bezvadu sensorus un fona apgais- 
mojumu. 
Baterijas mūžs    Režīms 
16 stundas             Standarta GPS režīms  
50 stundas   UltraTrac GPS režīms 
Līdz 2 nedēļām Always On sensora režīms 
Līdz  6 nedēļāmT Pulksteņa režms 

Sirds darbības monitora baterija 
 BRĪDINĀJUMS! 

Neizmantojiet  asus priekšmetus, lai nomainītu 
baterijas. 

Sazinieies ar vietējo atkritumu savacēju,  

lai pereizi atbrīvotos no baterijām. Perchlorāta 
materiāls pieprasa īpašu aprūpi.  

Skat. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste 
/perchlorate. 

Sirds darbības monitora bateriju 
nomainīšana 
1 Izmantojiet mazo  Phillips skrūvgriezi, 

lai atskrūvētu četras skrūves uz moduļa 
aizmugures. 

2Noņemiet vāku un bateriju. .  

3  Uzgaidiet 30 sekundes. 
4 Ievietojiet jaunu bateriju ar pozitīvo  

pusi uz augšu. 
!: Nesabojājiet un nenozaudējiet  O- 
veida gredzenu. 

5 Uzlieciet vāku un četras skrūves. 
  

Kad sirds darbības monitora 
baterija nomainīta, sapārojiet to vēlreiz ar 
ierīci. 
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Datu pārvaldība 
!: Šī ierīce nav savietojama ar  
Windows 95, 98, Me, Windows NT® un 
Mac OS 10.3 vai iepriekšējām versijām. 

Failu veidi 
Ierīce atbalsta sekojošus failu veidus: 
• Faili no BaseCamp vai HomePort. 

Skat.  www.garmin.com/trip_planning. 
• GPI pielāgotie POI faili no Garmin 

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

• GPX track faili. 
• GPX slēpņošanas faili.Skat. 

www.opencaching.com. 
• FIT faili eksportēšanai uz  Garmin 

Connect™. 

Failu dzēšana 
PAZIŅOJUMS 

Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet 
to. Ierīces atmiņā ir svarīgi sistēmas faili, 
kurus nedrīkst izdzēst. 

1 Atveriet Garmin diskdzini vai sējumu. 

2 Ja nepieciešams, atveriet mapi vai  
sējumu. 

3  Izvēlieties  failu.  
4 Nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst. 

USB kabeļa atvienošana 
Ja ierīce ir pievienota datoram kā 
noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir 
droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no 
datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota 
Windows® datoram kā portatīva ierīce, tai 
nav nepieciešama drošā atvienošana. 
1 Veiciet darbību :  

• Ja Jums ir Windows dators, 
sistēmas teknē izvēlieties ikonu 
Droši noņemt aparatūru un 
izvēlieties savu ierīci. 

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

2 Atvienojiet USB kabeli no datora.  

Traucējummeklēšana 
Taustiņu bloķēšana 
Ierīces taustiņus ir iespējams bloķēt, lai  
izvairītos no netīšas piespiešanas. 
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1Izvēlieties datu lapu, kuru vēlaties aplūkot,  
kamēr taustiņi ir bloķēti. 

2Turiet   un  , lai bloķētu taustiņus.  
3Turiet       un  , lai atbloķētu taustiņus. 

Ierīces atiestatīšana 
Ja ierīce pārstājreaģēt, tā, iespējams, 
jāatiestata. 
1Turiet   vismaz 25 sekundes 
2Turiet   vienu sekundi, lai atgrieztos pie ierīces. 

Ierīces atiestatīšana pie rūpnīcas 
iestatījumiem 
Visus ierīces iestatījumus ir iespējams  
atgriezt uz rūpnīcas vērtībām.  

  

1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2  Izvēlieties Setup > Reset > All Settings 

> Yes. 

Visu sensora diagrammas datu dzēšana 

  

1 Izvēlieties  Oranžo pogu. 
2Izvēlieties  Setup > Reset > Clear Plots > 

Yes. 

Papildus informācija 

  

Papildus informācija par šo produktu  

  

pieejama Garmin tīmekļa vietnē. 
•  Skat.  www.garmin.com/outdoor. 
•  Skat. www.garmin.com  

/learningcenter. 
•  Skat.  http://buy.garmin.com vai arī 

sazinieties ar  Garmin dīleri , lai 
saņemtu informāciju par papildus 

  
  
  

aksesuāriem un detaļām. 
  
  
    

Pielikums  
  

  

  

  

Ierīces reģistrēšana 

  

  

  

  

  

  

  

Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt, veicot 

  

  

  

  

  

  

  

tiešsaistes reģistrāciju jau šodien. 

  

  

  

  

  

  

  

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

  
  

  

  

  

  

  

  

Programmatūras licences līgums            

  

  

  

  

  

  

  

IZMANTOJOT ŠO IERĪCI, JŪS PIEKRĪTAT 

  

  

  

  

  

  

  

SEKOJOŠIEM PROGRAMMATŪRAS LICENCES 

  

  

  

  

  

  

  

LĪGUMA NOTEIKUMIEM. 
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LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO LĪGUMU 
Garmin Ltd. un tā filiāles 

  
(“Garmin”) piešķir Jums ierobežotas tiesības 
izmantot šīs ierīces programmatūru  
( “Programmatūra”) binārā formā, pie  
normālas šī produkta darbības.  
Nosaukums, īpašumtiesības un ar   
Programmatūru saistīās intelektuālā īpašuma 
tiesības ir Garmin un/vai tā trešās puses 
iegādātāju īpašums.  
Ar šo Jūs piekrītat, ka  Programmatūra ir  
Garmin un/vai tā trešās puses nodrošinātāju 
īpašums, ko aizsargā ASV likumi par autortie- 
sībām un starptautiskas autortiesību vienoša- 
nās. Tāpat Jūs piekrītat, ka Programmatūras 

  

struktūra, organizācija un kods ir vērtīgs 

Garmin un/vai tā trešās puses nodrošinātāju 

   

komercnoslēpums un ka Programmatūras  
avota koda forma ir Garmin un/vai tā trešās  
puses nodrošinātāju komercnoslēpums.  
 Jūs apņematies neizjaukt, neatvērt, nemainīt,  

  

atkārtoti nesalikt, nepārprojektēt, kā arī  
nesamazināt Programmatūras lasāmo formātu, 
kā arī kādu tās daļu, un neveikt nekādas  
ar Programmatūras atvasināšanu saistītasdarbības 

darbības. Jūs piekrītat neeksportēt un  
nereeksportēt Programmu uz kādu citu  
valsti, tādā veidā pārkāpjot 
ASV vai kādas citas attiecīgās valsts 
   eksporta uzraudzības likumus.  

  
  

Sirds darbības zonu aprēķini 

  

Zona % no 
maksimālās 

  

sirds 

  

darbības 

           Veiktā  

  

piepūle 

  

Ieguvumi 

  

1 50–60%    Mierīgs, viegls 
temos, ritmiska 

  

elpošana 

  
Iesācēju limeņa 

  

 aerobais 

  

treniņš, 

  

samazina 

  

stresu 

  

2 60–70%    Komfortabls  
temps, dziļāka 

  

elpošana 

  

, 

  

sarunāšanās  

  

iespējama 

  

Bāzes līmeņa 

  

kardiovaskulā- 

  

rais  treninš,laba 

  

reģenerācija  

  

3 70–80% Mērens temps, 
uzturēt sarunu 

  

daudz sarežģī- 

  

tāk. 

     Uzlabotas 

  

aerobās 

  

spējas, 

  

optimāls 

  

kardiovaskulārs 

  

treniņš. 
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Zona 
% no  
maksimālāsV    V  V 
sirds 
darbības 

 Veiktā  
piepūle  

Ieguvumi 

4 80–90%    Ātrs temps,rada 
nelielas  

                             neērtības, 
                             apgrūtināta 

elpošana 

Uzlabotas 
anerobās 
iespējas un 
slieksnis; 
lielāks ātrums 

  
5 90–100% Sprinta 

temps,  
                             nepiemērots 

  

ilgākam 
  

laikam; 
  

smaga 
  

elpošana  

Anerobā 
 

 

un muskuļu 
 

 

izturība, 
 

 

vairāk  
 

 

enerģijas
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Šī fenix angļu valodas rokasgrāmatas latviešu versija (Garmin partijas numurs 
190-01507-00, revision A) tiek nodrošināta tikai Jūsu ērtībām. Nepieciešamības 
gadījumā skat. jaunāko angļu valodas rokasgrāmatas izdevuma versiju, lai saņemtu 
papildus informāciju par Ffenix lietošanu un darbību . 
 
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU ROKASGRĀMATAS VERSIJAS 
PRECIZITĀTI UN ATSAUC JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT NO ŠĪS 
ROKASGRĀMATAS.



www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020

0808 2380000
+44 870 850 1242 1-866-429-9296 43 (0) 3133 3181 0

00 32 2 672 52 54 00 45 4810 5050 00 358 9 6937 9758 00 331 55 69 33 99

0180 5 / 42 76 46 - 880 00 39 02 3669 9699 0800-0233937 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915 00 35 1214 447 460 00 34 902 007 097 00 46 7744 52020

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, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

© 2012 Garmin Ltd. vai tā filiāles
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