
                       Oregon® 700 series 
Tugi ja uuendused 
Garmin Express (www.garmin.com/express) pakub lihtsat juurdepääsu 
järgnevatele Garmini seadmetele mõeldud teenustele: 

• Toote registreerimine 
• Kasutusjuhendid 
• Tarkvarauuendused 
• Andmete üleslaadimine Garmin Connecti 
• Kaardi- või marsruudiuuendused 

Seadme sisselülitamine 
Hoia . 
Pikaajaline hoiustamine 
Kui sa ei plaani seadet kasutada mitu kuud, eemalda sellest akud. Salvestatud 
andmed ei lähe kaotsi, kui akud on eemaldatud. 

Aku info 
Hoiatus: seadme temperatuuri vahemik võib ületada mõnede akude 
kasutusvahemikku. Leelisakud võivad kõrgel temperatuuril plahvatada. 
Hoiatus: ära kasuta akude eemaldamiseks teravat eset. 
Märkus: leelisakud kaotavad olulisel määral oma mahust, kui temperatuur 
langeb. Kasuta liitiumakusid, kui töötad seadmega alla 
külmumistemperatuuri. 
NiMH akupaki paigaldamine 
Seade töötab valikulise NiMH akupaki toitel (ei ole kaasas kõikide 
mudelitega) või kahe AA-tüüpi patareiga. 
1. Keera D-võru vastupäeva ja tõsta see üles katte eemaldamiseks. 
2. Aseta akupakk kohale ①. 

 
3. Sisesta akupakk vastavalt polaarsusele. 
4. Vajuta akupakk õrnalt kohale. 
5. Aseta akupesa kaas kohale ja keera D-võru päripäeva. 
Akupaki laadimine 
Märkus: korrosiooni vältimiseks kuivata USB-port, ilmastikukindel kate ja 
seda ümbritsev ala enne laadimist või arvutiga ühendamist.  
Märkus: ära kasuta seadet, et laadida akut, mida Garmin ei ole soovitanud 
kasutada. Sellise aku laadimine võib kahjustada seadet ja mõjutada 
garantiid. 
Märkus: enne USB kaabli pistiku ühendamist seadmega peaksid eemaldama 
valikulised hoidiku aksessuaarid. 
Märkus: seade ei lae väljaspool heaks kiidetud temperatuurivahemikku. 
Kasuta aku laadimiseks tavalist seinakontakti või arvuti USB porti. 
1. Tõsta üles ilmastikukindel kaas ① mini-USB pordilt ②.  

 
2. Ühenda USB kaabli väiksem otsik mini-USB pessa. 
3. Ühenda kaabli USB otsik AC adapterisse või arvuti USB-porti. 
4. Vajadusel ühenda AC adapter seinakontakti. Kui ühendad seadme 
vooluallikaga, lülitub seade sisse. 
5. Lae aku täielikult. 
AA patareide paigaldamine 
NiMH akupaki asemel võid kasutada ka kahte leelispatareid, NiMH või 
liitiumpatareisid. See on kasulik, kui oled matkal või ei saa NiMH akupakki 
laadida. Parimaks tulemuseks kasuta NiMH või liitiumpatareisid/-akusid. 
Märkus: soovitame Oregon 750 mudelite puhul mitte kasutada standardseid 
leelisakusid/-patareisid, kui kasutad kaamerafunktsiooni. 
1. Keera D-võru vastupäeva ja tõsta üles, et kate eemaldada. 
2. Sisesta kaks AA-tüüpi patareid vastavalt polaarsusele. 

 
3. Aseta patareipesa kaas tagasi kohale ja keera D-võru päripäeva. 
4. Hoia . 
5. Vali Setup > System > Battery Type. 
6. Vali Alkaline, Lithium, NiMH või Precharged NiMH (olenevalt aku tüübist, 
mida hakkad kasutama). 

Seadme ülevaade 

 
① Kaamera läätsed (ei ole saadaval kõikides mudelites) 
② Toite, menüü, rakenduste ja taustavalguse klahv  
③ Akukatte D-võru 
④ Kasutajaklahv 
⑤ microSDTM kaardipesa (ilmastikukindla katte all) 
⑥ Mini-USB port (ilmastikukindla katte all) 

Koduekraan 

 
① Vali, et vaadata treeningu andmeekraane või salvestada 

treening. 
② Vali  rakenduste avamiseks. 
③ Libista vasakule või paremale, et sirvida läbi treeningu tüüpide. 

Libista vasakule või paremale treeningu ajal, et kerida läbi 
treeningu lehekülgede. Keri alla vidinate vaatamiseks. 

④ Vali  sihtpunkti otsimiseks. 
⑤ Vali  Connect IQTM rakenduste avamiseks. 
⑥ Vali   seadme sätete ja kuvatava treeningu sätete 

muutmiseks. 
Satelliitsignaali tuvastamine 
Enne GPS navigatsioonifunktsioonide kasutamist pead tuvastama 
satelliitsignaalid. Selleks peaks taevas olema pilvitu. Toiming võib võtta aega 
30-60 sekundit. 
1. Libista alla, et vaadata oleku vidinat. 
2. Oota, kuni GPS-i näidiku tulp muutub roheliseks. 
Puuteekraani kasutamine 
Toksa ekraani elemendi valimiseks. 
Muuda iga puuteekraani valik eraldi tegevuseks. 
Vali  muudatuste salvestamiseks ja seejärel sulge lehekülg. 
Vali  eelmisele leheküljele naasmiseks. 
Vali  peamenüüsse naasmiseks. 
Vali , et vaadata lehekülje kindlaid menüüelement. 

http://www.garmin.com/express


Sihtpunkti navigeerimine 
1. Valikud: 
• Kodulehel vali . 
• Treeningu ajal vali  > Where To?. 

2. Vali kategooria. 
3. Vali sihtpunkt. 
4. Vali Go. Kaart avaneb ja sinu marsruut on tähistatud lilla joonega. 
5. Navigeeri, kasutades kaarti või kompassi. 
Navigatsiooni peatamine 
Kaardil või kompassis vali  > Stop Navigation. 
Navigeerimine TracBack funktsiooniga 
Navigeerimise ajal on sul võimalik tagasi navigeerida oma treeningu alguspunkti. 
See võib olla kasulik, kui soovid leida tagasitee laagrisse või matkaraja algusesse. 
1. Rakenduse loojas vali  Activity History > Current Activity >  > TracBack. Kaart 
kuvab sinu marsruudi lilla joonega, alguspunkti ja sihtpunkti. 
2. Navigeeri, kasutades kaarti või kompassi. 
Asukoha leidmine teise asukoha lähedal 
1. Treeningekraanil vali  >  > Search Near. 
2. Tee valik. 
3. Vali asukoht. 
Valikulised kaardid 
Saad kasutada seadmega koos lisakaarte, nagu nt BirdsEye satelliitpildid, BlueChart 
g2 ja City Navigator detailsed kaardid. Lisainfot leiad siit www.garmin.ee/69-
kaardid või võta ühendust Garmini edasimüüjaga. 
Aadressi leidmine 
Kasuta valikulist City Navigator kaarte aadresside otsimiseks. 
1. Rakenduse loojas vali Where To? > Addresses. 
2. Vajadusel vali riik või osariik. 
3. Sisesta linn või postiindeks. 
Märkus: kõik kaardiandmed ei võimalda postiindeksi otsimist. 
4. Vali linn. 
5. Sisesta majanumber. 
6. Sisesta tänav. 
Märkus: piirkonniti võib otsingu parameetrite järgnevus erineda. 
Navigeerimine Sight ’N Go abil 
Suuna seade kauguses oleva objekti poole kompassi suund lukustatuna, projekteeri 
see objekt kui asukohapunkt ja navigeeri selleni, kasutades objekti kui 
referentspunkti. 
1. Rakenduse loojas vali Sight ’N Go. 
2. Suuna seade objekti poole. 
3. Vali Lock Direction > Set Course. 
4. Navigeerimine kompassiga. 
Asukohapunkti loomine 
Salvesta asukoht asukohapunktina. 
1. Vali treening. 
2. Vali  . 
3. Toksa kaardil olevat asukohta. 
4. Vali info tekstikast. Ilmub ülevaatelehekülg. 
5. Vali . Asukohapunkt salvestatakse automaatselt. 
6. Vali OK. 
Asukohapunkti otsimine 
1. Rakenduse loojas vali Waypoint Manager. 
2. Vajadusel tee valik: 
• Vali Spell Search, et otsida asukohapunkti nime järgi. 
• Vali Select Symbol, et otsida asukohapunkti sümboli järgi. 
• Vali Search Near, et otsida hiljuti leitud asukoha läheduses, teist 

asukohapunkti, sinu hetkeasukohta või asukohta kaardil. 
• Vali Sort, et vaadata asukohapunktide nimekirja, mis põhineb lähimal 

vahemaal või tähestikulisel järgnevusel. 
4. Vali nimekirjast asukohapunkt. 
Marsruudi loomine Route Planneriga 
Marsruudil võib olla palju asukohapunkte ja see peaks sisaldama vähemalt ühte 
alguspunkti ja ühte sihtpunkti. 
1. Rakenduse loojas vali Route Planner > Create Route > Select First Point. 
2. Vali kategooria. 
3. Vali marsruudi esimene punkt. 
4. Vali Use. 
5. Vali Select Next Point, et lisada marsruudile lisapunkte. 
6. Vali  marsruudi salvestamiseks. 
Marsruudi ümberpööramine 
1. Rakenduse loojas vali Route Planner. 
2. Vali marsruut. 
3. Vali Reverse Route. 

Connected Features 
Ühendatud funktsioonid on saadaval sinu Oregon 700 seadmele, kui ühendad 
seadme ühilduva nutitelefoniga, kasutades Bluetoothi tehnoloogiat. Osade 
funktsioonide kasutamiseks pead installima Garmin Connect mobiilirakenduse. 
Mine www.garmin.com/apps, et saada lisainfot. Osa funktsioone on saadaval ka 
siis, kui ühendad seadme juhtmevabasse võrku. 
Telefoni teavitused: kuvab telefoni teavitused ja sõnumid sinu Oregon 700 
seadmes. 
LiveTrack: lubab sõpradel ja perel jälgida sinu võistlusi ja treeninguid reaalajas. 
Saad kutsuda endale jälgijaid e-kirjade ja sotsiaalmeedia vahendusel, võimaldades 
neil vaadata sinu reaalajas andmeid Garmin Connecti jälgimislehel. 
Treeningu üleslaadimised Garmin Connecti: saadab automaatselt sinu treeningu 
Garmin Connect kontole kohe, kui oled selle treeningu salvestamise lõpetanud. 
Connect IQ: võimaldab pikendada seadme funktsioone vidinate, andmeväljade ja 
rakendustega. 
Tarkvarauuendused: võimaldab uuendada seadme tarkvara. 
EPO allalaadimised: võimaldab alla laadida laiendatud ennustuse orbiitfaili, et 
kiiresti tuvastada GPS-satelliidid ja vähendada sinu asukoha väljaarvutamiseks 
kuluvat aega. 
Reaalajas geopeituse andmed: tagab tasuta ja tellimuse-põhise teenuse, et 
vaadata reaalajas geopeituse andmeid veebilehelt www.geaocaching.com.  
Ilm: võimaldab vaadata hetkeilma ja ilmaennustusi. Lisaks saad vaadata kaardilt 
ilmaradarit. 

Funktsioon Ühendatud paaristatud, 
Garmin Connect mobiili-
rakendusega nutitelefoniga 

Wi-Fi võrku 
ühendatud 

Aktiivsed üleslaadimised 
Garmin Connecti 

Jah Jah 

Tarkvarauuendused Jah Jah 
EPO allalaadimised Jah Jah 
Reaalajas geopeituse 
andmed 

Jah Jah 

Ilm Jah Jah 
Telefoni teavitused Jah* Ei 
Connect IQ Jah Ei 
LiveTrack Jah Ei 

* Seade võtab paaristatud iOS telefonist teavitusi vastu otse, Android-telefonist Garmin 
Connect mobiilirakenduse vahendusel. 
Juhtmevabasse võrku ühendumine 
1. Rakenduse loojas vali Setup > Wi-Fi. 
2. Vajadusel vali tumblerlüliti, et lubada Wi-Fi tehnoloogia. 
3. Vali Add Network. 
4. Valikud: 
• edastamise juhtmevaba võrgu valimiseks vali nimekirjast juhtmevaba võrk ja 

sisesta vajadusel parool. 
• mitte-edastamise juhtmevaba võrgu valimiseks vali  ja sisesta võrgu SSID ja 

parool. 
Seade salvestab võrguinfo ja ühendub järgmine kord automaatselt, kui naased sellesse 
asukohta. 
Wi-Fi funktsioonide seadmine 
Enne treeningute üleslaadimist, EPO’de allalaadimist ja tarkvara juhtmevaba 
uuendamist pead looma Wi-Fi ühenduse, kasutades Garmin Express töölauarakendust. 
1. Mine www.garmin.com/express ja laadi alla Garmin Express rakendus. 
2. Vali seade. 
3. Vali Tools > Utilities. 
4. Järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadistada Wi-Fi ühendus Garmin Expressiga. 
Nutitelefoni paaristamine 
1. Mine www.garmin.com/intosports/apps ja laadi oma nutitelefoni Garmin Connect 
mobiilirakendus. 
2. Too nutitelefon 10 m ulatusse oma seadmest. 
3. Nutitelefonis ava Garmin Connect mobiilirakendus ja järgi ekraanile ilmuvaid juhiseid, 
et seade ühendada.  
Puuteekraani lukustamine 
Lukusta ekraan, et vältida juhuslikke ekraanipuudutusi. 
Vali . 
Puuteekraani avamine 
Vali  . 
Tehnilised andmed 

Veekindlus IEC 60529 IPX7 
Aku tüüp NiMH akupakk või kaks AA-tüüpi patareid 

(NiMH, leelis või liitium) 
Aku kestvus  Kuni 16 h 
Töötemp. vahemik -20oC kuni 50oC  
Laadimistemp. vahemik 0oC kuni 45oC  
Raadiosagedus/protokoll 2,4 GHz ANT+ juhtmevabad sidekanalid; 

Bluetooth lubatud; 2,4 GHz Wi-Fi 
Kompassi ohutu kaugus 17,5 cm 

www.garmin.ee  
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