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Seadmete ülevaated 
Seadme GPSMAP 66s/st ülevaade

GNSS-antenn

Sisse- ja väljalülitusnupp

Nupud

Mikro-USB-port (ilmastikukindla klapi all)

microSD®-kaardi pesa (patareide all)

Patareipesa

Kinnitusriba

Patareipesa D-rõngas

Seadme GPSMAP 66sr ülevaade

GNSS-antenn

Oleku LED

Sisse- ja väljalülitusnupp

Nupud

Mikro-USB-port (ilmastikukindla klapi all)

Taskulamp

microSD-kaardi pesa (ilmastikukindla klapi all)

Kinnitusriba

Sissejuhatus

Sissejuhatus
HOIATUS

Hoiatused ja muu oluline info on toodud tootekarbis olevas 
juhendis „Oluline ohutusalane ja tooteinfo”.

Teave patareide kohta
HOIATUS

Sellele seadmele lubatud temperatuurid võivad ületada 
mõningate patareide töötemperatuuri vahemikku. Leelispatareid 
võivad kõrgel temperatuuril puruneda.

MÄRKUS
Leelispatareid kaotavad temperatuuri langedes olulisel määral 
oma võimsust. Seetõttu kasutage liitiumpatareisid, kui kasutate 
seadet väga külmades tingimustes.

Patarei maksimaalse tööea tagamine
Patareide tööiga saab maksimeerida mitmel viisil.
• Vähendage taustvalgustuse eredust (Taustvalgustuse 

reguleerimine, lk 2).
• Lühendage taustvalgustuse kustumisaega (Ekraani seaded, lk 13).
• Vähendage taskulambi eredust või sagedust (Taskulambi 

kasutamine, lk 11).
• Kasutage patareisäästurežiimi (Patareisäästurežiimi 

sisselülitamine, lk 1).
• Kasutage ekspeditsioonirežiimi (Ekspeditsioonirežiimi 

sisselülitamine, lk 1).
• Lülitage traadita ühendus välja (Wi-Fi seaded, lk 13).
• Lülitage Bluetooth®-tehnoloogia välja (Bluetoothi seaded, lk 13).
• Lülitage välja täiendavad satelliidisüsteemid (GPS ja muud 

satelliidisüsteemid, lk 13).

Patareisäästurežiimi sisselülitamine
Patareide tööea pikendamiseks saate kasutada 
patareisäästurežiimi.
Valige Setup > Display > Battery Save > On.
Patareisäästurežiimis lülitub ekraan välja, kui taustvalguse 
aeg läbi saab. Ekraani sisselülitamiseks võite valida sisse- ja 
väljalülitusnupu.

Ekspeditsioonirežiimi sisselülitamine
Patarei tööea pikendamiseks saate kasutada ekspeditsiooni- 
režiimi. Ekspeditsioonirežiimis lülitub ekraan välja, seade 
lülitub madala energiatarbega režiimile ja kogub vähem GPS-i 
rajapunkte.
1 Valige Setup > Expedition Mode.
2 Valige suvand:

• Kui soovite, et seade paluks teil seadme väljalülitamisel 
ekspeditsioonirežiim sisse lülitada, valige Prompted.

• Ekspeditsioonirežiimi automaatseks sisselülitamiseks 
pärast kaheminutilist tegevusetust valige Auto.

• Kui te ei soovi ekspeditsioonirežiimi mitte kunagi sisse 
lülitada, valige Never.

Ekspeditsioonirežiimis vilgub aeg-ajalt roheline LED.

Pikaajaline hoiulepanek
Kui te ei kavatse seadet GPSMAP 66s/st mitu kuud kasutada, 
eemaldage seadmest patareid. Salvestatud andmed ei kao 
patareide eemaldamisel.

Patareide paigaldamine
Käsiseade GPSMAP 66s/st töötab kahe AA-patareiga (ei kuulu 
komplekti). Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage NiMH- 
või liitiumpatareisid.
MÄRKUS. Seadmesse GPSMAP 66sr ei sobi AA-patareid.



2 

FIND Valige otsingumenüü avamiseks. 
Hoidke all, et tähistada oma praegune asukoht inimene-üle-
parda-asukohana (MOB) ning aktiveerida navigeerimine.

MARK Valige, et salvestada oma praegune asukoht teekonnapunktina.
QUIT Valige tühistamiseks või eelmise menüü/lehekülje 

juurde naasmiseks. Valige põhilehtede kerimiseks.
ENTER Valige valiku tegemiseks ja teadete kinnitamiseks.

Valige hetketegevuse salvestamise juhtimiseks (lehtedelt 
Map, Compass, Altimeter ja Trip Computer).

MENU Valige hetkel avatud lehekülje suvandimenüü avamiseks.
Valige kaks korda, et avada põhimenüü 
(mis tahes lehelt).

PAGE Valige põhilehtede kerimiseks.

Sissejuhatus

1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja katte eemaldamiseks 
tõmmake seda ülespoole.

2 Sisestage kaks AA-patareid, jälgides polaarsust.

3 Pange patareipesa kate tagasi ja keerake D-rõngast 
päripäeva.

NiMH-aku paigaldamine
Seade GPSMAP 66s/st töötab kas NiMH-akuga (lisatarvik) või 
kahe AA-patareiga (Patareide paigaldamine, lk 1).
MÄRKUS. Seadmesse GPSMAP 66sr ei sobi NiMH-aku.
1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja katte eemaldamiseks 

tõmmake seda ülespoole.
2 Otsige aku ,1 välja.

3 Paigaldage aku, järgides polaarsust.
4 Suruge aku ettevaatlikult oma kohale.
5 Pange patareipesa kate tagasi ja keerake D-rõngast 

päripäeva.

Aku laadimine
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist või 
ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev ala 
põhjalikult.
Ärge proovige seadet kasutada sellise aku laadimiseks, mida 
pole tarninud Garmin®. Kui proovite laadida akut, mida Garmin 
pole tarninud, võib see seadet kahjustada ja garantii kehtetuks 
muuta.

Enne USB-kaabli seadmega ühendamist peate võib-olla 
eemaldama valikulised kinnitustarvikud.
MÄRKUS. Seade ei lae väljaspool ettenähtud temperatuuri- 
vahemikku (GPSMAP 66s/st tehnilised andmed, lk 17).
Aku laadimiseks võite kasutada tavalist seinakontakti või arvuti 
USB-porti.
1 Tõmmake USB-pordi ,2 ilmastikukindel kate ,1 üles.

2 Ühendage USB-kaabli väike ots seadme USB-porti.
3 Ühendage USB-kaabli suur ots vahelduvvooluadapteriga või 

arvuti USB-porti.
4 Vajadusel ühendage vahelduvvooluadapter tavalisse 

seinakontakti.

Kui seadme toiteallikaga ühendate, lülitub seade sisse.
5 Laadige aku täielikult täis. 

Seadme GPSMAP 66sr laadimine
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist või 
ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev ala 
põhjalikult.

MÄRKUS. Seade ei lae väljaspool ettenähtud 
temperatuurivahemikku (Seadme GPSMAP 66sr tehnilised 
andmed, lk 17).

1 Tõstke ilmastikukindel kate ,1 üles.

2 Ühendage toitekaabli väike ots seadme laadimisporti,2.
3 Ühendage toitekaabli teine ots sobiva 

vahelduvvooluadapteriga.
4 Ühendage vahelduvvooluadapter tavalisse seinakontakti.
5 Laadige seade täielikult täis.

Seadme sisselülitamine
Hoidke nuppu   allavajutatuna.

Taustavalguse sisselülitamine
Taustvalguse sisselülitamiseks vajutage mis tahes nupule.
Taustvalgus lülitub automaatselt sisse, kui kuvatakse hoiatusi 
ja sõnumeid.

Taustavalguse reguleerimine
1 Olekulehe avamiseks valige    .
2 Heleduse muutmiseks kasutage nuppe + ja -.

NÕUANNE. Võite valida öövaatluse režiimi (NV), et 
vähendada taustvalguse intensiivsust, et seade ühilduks 
öövaatlusprillidega.

Nupud
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FIND Valige otsingumenüü avamiseks. 
Hoidke all, et tähistada oma praegune asukoht inimene-üle-
parda-asukohana (MOB) ning aktiveerida navigeerimine.

MARK Valige, et salvestada oma praegune asukoht teekonnapunktina.
QUIT Valige tühistamiseks või eelmise menüü/lehekülje 

juurde naasmiseks. Valige põhilehtede kerimiseks.
ENTER Valige valiku tegemiseks ja teadete kinnitamiseks.

Valige hetketegevuse salvestamise juhtimiseks (lehtedelt 
Map, Compass, Altimeter ja Trip Computer).

MENU Valige hetkel avatud lehekülje suvandimenüü avamiseks.
Valige kaks korda, et avada põhimenüü 
(mis tahes lehelt).

PAGE Valige põhilehtede kerimiseks.

Valige , ,  või , et teha menüüvalikuid ja liigutada 
kaardikursorit.
Valige kaardi suurendamiseks.
Valige kaardi vähendamiseks.

Põhilehtede kasutamine

Nuppude lukustamine
Nuppude tahtmatu vajutamise vältimiseks võite need lukustada.

Valige    > Lock Keys.

Satelliidisignaalide tuvastamine
Satelliitsignaalide tuvastamiseks võib kuluda 30–60 sekundit.
1 Minge õue avatud alale.
2 Vajaduse korral lülitage seade sisse.
3 Oodake, kuni seade otsib satelliidi signaale.

   vilgub, kui seade määrab teie asukoha.
            olekuribal näitab satelliidi signaali tugevust.
Kui seade tuvastab satelliidisignaalid, hakkab see automaatselt 
teie liikumist tegevusena salvestama.

Põhilehtede kasutamine
Selle seadme kasutamiseks vajaliku teabe leiate põhimenüü, 
kaardi, kompassi, reisiarvuti ja altimeetri lehtedelt.

Põhilehtede sirvimiseks valige PAGE või QUIT.

Põhimenüü avamine
Põhimenüü annab juurdepääsu teekonnapunktide, tegevuste, 
teekondade ja muu tööriistadele ja seadistusekraanidele 
(Põhimenüü tööriistad, lk 9, Seadistusmenüü, lk 12).

Valige mis tahes lehel kaks korda MENU.

Kaart
    tähistab teie asukohta kaardil. Kui liigute, siis    liigub ja 
kuvab teie teekonna. Olenevalt suumi tasemest võivad kaardile 
ilmuda teekonnapunktide nimed ja sümbolid. Täpsema teabe 
nägemiseks saate kaardil suumida. Sihtkohta navigeerimisel 
tähistatakse teie teekond kaardil värvilise joonega.

Kaardi suuna muutmine
1 Valige kaardil olles MENU.
2 Valige Map Setup > Orientation.
3 Valige suvand:

• Valige North Up, kui soovite näidata põhjasuunda lehe
ülaosas.

• Valige Track Up, kui soovite näidata oma praegust
liikumissuunda lehe ülaosa suunas.

• Valige Automotive Mode, kui soovite näidata liikumise
perspektiivi reisisuunaga ülespoole.

Kauguse mõõtmine kaardil
Mõõta saab mitme asukoha vahelist kaugust.
1 Liigutage kursor kaardil mõnda asukohta.
2 Valige MENU > Measure Distance.
3 Valige kaardilt täiendavad asukohad.

Kaardilehe seaded
Valige kaardil olles MENU.
Stop Navigation: Peatab praegusel teekonnal navigeerimise.
Map Setup: Võimaldab avada täiendavaid kaardiseadeid 

(Kaardiseaded, lk 3).
Measure Distance: Võimaldab mõõta kaugust mitme asukoha 

vahel (Kauguse mõõtmine kaardil, lk 3).
Restore Defaults: Taastab kaardi tehaseseaded.

Kaardi seaded
Valige kaardil MENU ja seejärel Map Setup.
Configure Maps: Lubab või keelab seadmesse laaditud kaardid 

(Kaartide lubamine, lk 3).
Orientation: Reguleerib kaardi kuvamist lehel (Kaardi suuna 

muutmine, lk 3).
Dashboard: Määrab näidikuekraani kaardil kuvamiseks. Iga 

näidikuekraan näitab erinevat teavet teie teekonna või teie 
asukoha kohta.

Guidance Text: Määrab, millal kuvatakse kaardil juhised.
Advanced Setup: Võimaldab avada täiendavaid kaardiseadeid 

(Täiendavad kaardiseaded, lk 3).
Täpsemad kaardiseaded
Valige kaardil MENU ja seejärel valige Map Setup > Advanced 
Setup.
Auto Zoom: Valib automaatselt teie kaardil optimaalseks 

kasutamiseks sobiva suumi. Kui olete valinud Off, peate 
käsitsi suumima või vähendama.

Detail: Määrab, kui detailselt kaardil andmeid näidatakse. 
Üksikasjalikum kuvamine võib põhjustada kaardi aeglasema 
joonistumise.

Shaded Relief: Näitab detailseet reljeefi kaardil (kui see on 
saadaval) või lülitab varjutamise välja.

Vehicle: Määrab asukoha ikooni, mis tähistab teie asukohta 
kaardil. Vaikimisi ikoon on väike sinine kolmnurk.

Zoom Levels: Reguleerib kaardielementide kuvamise 
suurendusastet. Kaardielemente ei kuvata, kui kaardi 
suumiaste on valitud astmest kõrgem.

Text Size: Määrab kaardielementide teksti suuruse.

Kaartide lubamine
Saate aktiveerida oma seadmesse installitud kaardid.
1 Valige kaardil MENU > Map Setup > Configure Maps.
2 Valige iga installitud kaardi lubamiseks lüliti.

Kompass
Navigeerimisel osutab     teie sihtpunktile, olenemata teie 
liikumise suunast. Kui     osutab elektroonilise kompassi ülaosa 
poole, siis liigute otse oma sihtkoha poole. Kui     osutab mis 
tahes muus suunas, siis pöörake, kuni see osutab kompassi 
ülaosa suunas.

Kompassi kasutamine
Kompassi saab kasutada aktiivse teekonna navigeerimiseks.
1 Hoidke seadet loodis.
2 Liikuge     järgi oma sihtkohani.

Suunanool
Suunanool on kõige kasulikum vee peal navigeerimisel või 
juhul, kui teie teele ei jää suuri takistusi. Samuti võib see aidata 
teil vältida raja lähedusse jäävaid ohte nagu madalikud või 
veealused kivid.
Suunanoole lubamiseks valige kompassist MENU > Setup 
Heading > Go To Line (Pointer) > Course (CDI).
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Suunanool ,1 näitab teie suhet sihtpunkti juhatava 
kursijoonega. Kui kaldute plaanitud sihtpunkti viivast 
kursijoonest kõrvale, näitab kursi kõrvalekalde indikaator 
(CDI) ,2 kursist kõrvalekallet (paremale või vasakule). 
Skaala ,3 viitab kursi kõrvalekalde skaalal olevate punktide 
,4 vahemaale, mis näitavad teile, kui kaugele olete kursist 
kaldunud.

Sight ‘N Go abil navigeerimine
Võite suunata seadme eemal asuvale objektile, lukustada suuna 
ja seejärel navigeerida objektini.
1 Valige Sight ‘N Go.
2 Suunake seade objektile.
3 Valige Lock Direction > Set Course.
4 Navigeerige kompassi abil.

Kompassi seaded
Valige kompassil MENU.
Sight ‘N Go: Võimaldab suunata seadme kaugemal 

olevale objektile ja navigeerida objekti võrdluspunktina 
(Navigeerimine Sight ‘N Go funktsiooniga, lk 4).

Stop Navigation: Peatab praegusel teekonnal navigeerimise.
Change Dashboard: Muudab näidikuekraanil kuvatavat teemat 

ja teavet.
Set Scale: Määrab kursi kõrvalekalde indikaatori punktide 

vahelise kauguse skaala.
Calibrate Compass: Kui märkate kompassi ebatavalist 

käitumist, näiteks pärast pikkade vahemaade läbimist või 
pärast äärmuslikke temperatuurimuutusi, võimaldab see 
funktsioon teil kompassi käsitsi kalibreerida (Kompassi 
kalibreerimine, lk 4).

Setup Heading: Võimaldab teil kohandada kompassi suuna 
seadeid (Suuna seaded, lk 4).

Change Data Fields: Võimaldab kohandada kompassi 
andmevälju.

Restore Defaults: Taastab kompassi tehaseseaded.
Kompassi kalibreerimine
Enne elektroonilise kompassi kalibreerimist peate minema välja, 
eemale magnetvälju mõjutavatest objektidest nagu näiteks 
autod, hooned või õhuliinid.
Seadmel on 3-teljeline elektrooniline kompass. Kompassi 
tuleb kalibreerida pärast pika vahemaa läbimist, äärmuslikke 
temperatuurimuutusi ning patareide/akude vahetamist.
1 Valige kompassil MENU.
2 Valige Calibrate Compass > Start.
3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Suuna seaded
Valige kompassil MENU ja seejärel Setup Heading.
Display: Määrab kompassi ekraanil suuna näitamise tüübi.
North Reference: Määrab kompassil suunaviiteks geograafilise 

põhjasuuna.
Go To Line (Pointer): Määrab kaardil kuvatava suunanoole 

käitumise. Suunapunktid teie sihtkoha suunas. Suunanool 
näitab teie suhet sihtpunkti juhatava suunajoonega.

Compass: Lülitub elektrooniliselt kompassilt automaatselt 
GPS-kompassile, kui reisite teatud aja jooksul suurema 
kiirusega.

Calibrate Compass: Kui märkate kompassi ebatavalist 
käitumist, näiteks pärast pikkade vahemaade läbimist või 
pärast äärmuslikke temperatuurimuutusi, võimaldab see 
funktsioon teil kompassi käsitsi kalibreerida (Kompassi 
kalibreerimine, lk 4).

Reisiarvuti
Reisiarvuti kuvab teie praeguse kiiruse, keskmise kiiruse, reisi 
odomeetri ja muu kasuliku statistika. Reisiarvuti paigutust, 
näidikuekraani ja andmevälju on võimalik kohandada.

Reisiarvuti seaded
Valige reisiarvutis MENU.
Reset: Lähtestab kõik reisiarvuti väärtused nulli. Täpsema teabe 

saamiseks lähtestage enne reisi alustamist reisiteave.
Change Data Fields: Kohandab reisiarvuti andmeväljad.
Change Dashboard: Muudab näidikuekraanil kuvatavat teemat 

ja teavet.
 MÄRKUS. Näidikuekraan jätab teie kohandatud seaded 

meelde. Profiilide vahetamisel teie seaded säilivad (Profiilid, 
lk 15).

Insert Page: Lisab täiendava lehe kohandatavatele 
andmeväljadele.

 NÕUANNE. Noolenuppe saate kasutada lehtede sirvimiseks.
Remove Page: Eemaldab kohandatavatelt andmeväljadelt 

täiendava lehe.
More Data: Lisab reisiarvutisse täiendavad andmeväljad.
Less Data: Eemaldab reisiarvutist andmeväljad.
Restore Defaults: Taastab reisiarvuti tehaseseaded.

Altimeeter
Vaikimisi näitab altimeeter kõrgust läbitud vahemaa jooksul. 
Kõrguse seadete kohandamiseks vaadake (Altimeetri seaded, 
lk 4). Kui valite mis tahes punkti kõrgusgraafikul, kuvatakse selle 
punkti andmed.

Altimeetri kõrgusgraafiku seaded
Valige altimeetril MENU.
Reset: Lähtestab altimeetri andmed, sealhulgas teekonnapunkti, 

raja ja reisi andmed.
Altimeter Setup: Juurdepääs altimeetri täiendavatele seadetele 

(Altimeetri seaded, lk 4).
Adjust Zoom Ranges: Altimeetri lehel kuvatud suumivahemike 

kohandamine.
Change Data Fields: Võimaldab kohandada altimeetri 

andmevälju.
Restore Defaults: Taastab altimeetri tehaseseaded.
Altimeetri seaded
Valige altimeetril MENU > Altimeter Setup.
Auto Calibration: Ühekordne rakendamine võimaldab altimeetril 

tegevuse alustamise ajal üks kord automaatselt kalibreerida. 
Pidev rakendamine võimaldab altimeetril kalibreerida kogu 
teie tegevuse vältel.

Barometer Mode: Muutuva kõrguse funktsioon (Variable 
Elevation) võimaldab baromeetril mõõta kõrguse muutumist 
liikumise ajal. Fikseeritud kõrgus (Fixed Elevation) eeldab, 
et seade on fikseeritud kõrgusel statsionaarselt paigas, 
mistõttu peaks baromeetriline rõhk muutuma ainult ilmastiku 
mõjul.

Pressure Trending: Määrab, kuidas seade salvestab 
rõhuandmeid. Save Always salvestab alati kõik rõhuandmed, 
mis võivad olla abiks, kui jälgite rõhufronte.

Plot Type: Salvestab kõrguse muutused teatud aja või vahemaa 
tagant, baromeetrilise rõhu või ümbritseva rõhu muutused 
teatud aja tagant.

Calibrate Altimeter: Võimaldab baromeetrilist altimeetrit käsitsi 
kalibreerida (Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine, lk 5).
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Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine
Saate baromeetrilise altimeetri kalibreerida käsitsi, kui teate õiget 
kõrgust või baromeetrilist rõhku.
1 Minge sellisesse kohta, kus kõrgus või baromeetriline rõhk on 

teada.
2 Valige altimeetril MENU.
3 Valige Altimeter Setup > Calibrate Altimeter.
4 Valige Method, et valida kalibreerimisel kasutatav 

mõõtmisviis.
5 Sisestage mõõtmistulemus.
6 Valige Calibrate.

Navigeerimine
Sihtpunkti navigeerimine
1 Valige FIND.
2 Valige kategooria.
3 Valige sihtpunkt.
4 Valige Go.

Teie teekond kuvatakse kaardil sirge, lilla joonena.
5 Navigeerimiseks kasutage kaarti (Navigeerimine kaardi abil, 

lk 5) või kompassi (Navigeerimine kompassiga, lk 5).

Kaardiga navigeerimine
1 Alustage navigeerimist sihtpunkti (Navigeerimine sihtkohta, 

lk 5).
2 Valige Map.

Sinine kolmnurk tähistab teie asukohta kaardil. Reisi 
kulgedes sinine kolmnurk liigub ja kuvab teie teekonna.

3 Tehke üks või mitu toimingut:
• Kaardi erinevate piirkondade vaatamiseks valige    ,    ,    ,

või    .
• Kaardi suumimiseks ja vähendamiseks valige     ja

Kompassiga navigeerimine
Sihtpunkti navigeerimisel osutab     teie sihtpunktile, olenemata 
teie liikumise suunast.
1 Alustage navigeerimist sihtpunkti (Navigeerimine sihtkohta, 

lk 5).
2 Valige Compass.
3 Pöörake, kuni     osutab kompassi ülaosa suunas, ja jätkake 

liikumist selles suunas, kuni jõuate sihtpunkti.

Navigeerimise peatamine
Valige FIND > Stop Navigation.

Teekonnapunktid
Teekonnapunktid on asukohad, mille olete seadmesse 
salvestatud ja mida seal hoiate. Teekonnapunktid võivad 
tähistada seda, kus te olete, kuhu lähete või kus olete käinud. 
Saate lisada üksikasju asukoha, näiteks nime, kõrguse ja 
sügavuse kohta.
Saate lisada .gpx-faili, mis sisaldab teekonnapunkte, teisaldades 
faili GPX-kausta (Failide teisaldamine seadmesse, lk 16).

Teekonnapunkti loomine
Saate salvestada oma praeguse asukoha teekonnapunktina.
1 Valige MARK.
2 Kui vaja, valige teekonnapunkti muutmiseks väli.
3 Valige Save.

Teekonnapunkti navigeerimine
1 Valige FIND > Waypoints.
2 Valige teekonnapunkt.

3  Valige Go.
Vaikimisi kuvatakse teekond teekonnapunktini kaardil sirge, 
värvilise joonena.

Teekonnapunkti muutmine
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige muudetav element, näiteks nimi.
4 Sisestage uus teave ja valige Done.

Teekonnapunkti kustutamine
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Delete.

Teekonnapunkti keskmistamine
Saate teekonnapunkti asukoha täpsust suurendada. 
Keskmistamisel võtab seade sama asukoha erinevad näidud 
ja kasutab nende keskmist väärtust täpsema asukoha 
määramiseks.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Average Location.
4 Liikuge teekonnapunkti asukohta.
5 Valige Start.
6 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
7 Kui usaldusväärsuse olekuriba näitab 100%, valige Save.
Parima tulemuse saavutamiseks koguge kaheksa 
teekonnapunkti näitu, jättes näitude vahele vähemalt 90 minutit.

Teekonnapunkti projitseerimine
Saate luua uue asukoha, kui projitseerite vahemaa ja kursi 
märgistatud asukohast uude asukohta.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Project Waypoint.
4 Sisestage kurss ja valige Done.
5 Valige mõõtühik.
6 Sisestage vahemaa ja valige Done.
7 Valige Save.

Teekonnapunkti liigutamine kaardil
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Move Waypoint.
4 Valige asukoht kaardil.
5 Valige Move.

Asukoha leidmine teekonnapunkti lähedal
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Find Near Here.
4 Valige kategooria.
Loendis kuvatakse valitud teekonnapunkti lähedal asuvad 
asukohad.

Teekonnapunkti lähedusalarmi seadistamine
Teekonnapunkti jaoks saate lisada lähedusalarmi. Lähedusalarm 
hoiatab teid, kui olete teatud asukoha kindlaks määratud raadiuses.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Set Proximity.
4 Sisestage raadius.
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Kui sisenete lähedusalarmi piirkonda, siis annab seade 
sellest helisignaaliga märku.

Teekonnapunkti lisamine teekonnale
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Add to Route.
4 Valige teekond.

Teekonnapunkti ümberpaigutamine praegusesse 
asukohta
Saate muuta teekonnapunkti asukohta. Näiteks kui liigutate 
oma sõidukit, saate määrata asukohaks oma praeguse 
asukoha.
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige MENU > Reposition Here.
Teie praegune asukoht on nüüd teekonnapunkti asukoht.

Teekonnad
Teekonna moodustavad järjestikku asuvad teekonnapunktid, 
mis juhivad teid sihtpunkti.

Teekonna loomine
1 Valige Route Planner > Create Route > Select First Point.
2 Valige kategooria.
3 Valige esimene teekonnapunkt.
4 Valige Use.
5 Teekonnale järgmiste punktide lisamiseks valige Select 

Next Point.
6 Teekonna salvestamiseks valige QUIT.

Salvestatud teekonna navigeerimine
1 Valige FIND > Routes.
2 Valige teekond.
3 Valige Go.
Vaikimisi kuvatakse teekond kaardil sirge, värvilise joonena.

Aktiivse teekonna vaatamine
1 Navigeerimise ajal valige Active Route.
2 Täiendavate detailsete andmete vaatamiseks valige 

teekonnapunkt.

Teekonna muutmine
Saate teekonnapunkte lisada, eemaldada või ümber 
korraldada.
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Edit Route.
4 Valige punkt.
5 Valige suvand:

• Punkti vaatamiseks kaardil valige Review.
• Teekonnapunktide järjekorra muutmiseks valige Move

Up või Move Down.
• Täiendava punkti lisamiseks teekonnale valige Insert.

Täiendav punkt lisatakse enne muudetavat punkti.
• Punkti eemaldamiseks teekonnalt valige Remove.

6 Teekonna salvestamiseks valige QUIT.

Teekonna vaatamine kaardil
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige View Map.

Teekonna kõrgusgraafiku vaatamine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Elevation Plot.

Teekonna nime muutmine
Teekonna nime saab selle eristamiseks kohandada.
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Change Name.
4 Sisestage uus nimi.

Teekonna ümberpööramine
Teekonna navigeerimiseks tagurpidi, saate algus- ja lõpp-punkti 
ära vahetada.
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Reverse Route.

Teekonna kustutamine
1 Valige Route Planner.
2 Valige teekond.
3 Valige Delete Route.

Salvestused
Teie seade salvestab teie tee tegevusena. Tegevused 
sisaldavad informatsiooni teie salvestatud teel olevate punktide 
kohta, sh aega, asukohta ja iga punkti kõrgust.

Salvestamise seaded
Valige Setup > Recording.
Record Method: Määrab salvestusmeetodi. Suvand Auto 

salvestab punkte vahelduva kiirusega, mis loob optimaalse 
esituse teie rajast. Punkte saab salvestada ka kindlate 
intervallide või vahemaa järel.

Interval: Määrab salvestamise sageduse. Kui punkte 
salvestatakse sagedamini, annab see üksikasjalikuma raja, 
kuid täidab rajalogi kiiremini.

Auto Pause: Seade peatab salvestamise, kui te ei liigu.
Auto Start: Seade alustab uut salvestust automaatselt, kui 

eelmine salvestus lõpeb.
Activity Type: Määrab seadme vaikimisi tegevustüübi.
Advanced Setup: Võimaldab avada täiendavaid 

salvestusseadeid (Täpsemad salvestamise seaded, lk 6).

Täpsemad salvestamise seaded
Valige Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Seadistab salvestiste tegemise kas 

failiformaadis FIT või GPX/FIT (Failitüübid, lk 16). FIT-
failides salvestatakse teie tegevused treeninguteabega, 
mis on kohandatud rakenduse Garmin Connect™ jaoks ja 
mida saab kasutada navigeerimiseks. Suvandid FIT ja GPX 
salvestavad teie tegevuse nii traditsioonilise rajana, mida 
saab kaardil vaadata ja navigeerimiseks kasutada, kui ka 
treeninguteavet sisaldava tegevusena.

GPX Auto Archive: Seadistab salvestiste korrastamiseks 
automaatse arhiveerimise. Salvestisi salvestatakse ja 
kustutatakse automaatselt.

Trip Recording: Määrab reisi salvestamise valiku.
Recorded Data Reset: Määrab lähtestamisvaliku. Activity 

and Trip lähtestab salvestamise ja reisi andmed, kui olete 
aktiivse salvestamise lõpetanud. Valik Prompted palub teil 
valida lähtestatavad andmed.
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Omadus Ühendatud Garmin 
Connectiga seotud 
nutitelefoniga

Ühendatud WiFi-
võrguga

Tegevus laetakse üles 
Garmin Connecti

Jah Jah

Tarkvarauuendused Jah Jah
EPO allalaadimised Jah Jah

Ühendatud funktsioonid

Hetketegevuse vaatamine
Vaikimisi hakkab seade teie teed automaatselt tegevusena 
salvestama, kui see on sisse lülitatud ja satelliidisignaalid 
tuvastanud. Saate salvestamist peatada ja alustada käsitsi.
1 Valige Recording Controls.
2 Valiku vaatamiseks valige     ja    :

• Hetketegevuse salvestamise juhtimiseks valige    .
• Tegevuse andmeväljade vaatamiseks valige    .
• Hetketegevuse kaardil kuvamiseks valige     .
• Praeguse tegevuse kõrgusgraafiku kuvamiseks valige     .

Navigeerimine TracBack®-i abil
Salvestamise ajal saate navigeerida tagasi oma tegevuse 
algusesse. Sellest võib abi olla, kui soovite leida teed tagasi 
laagrisse või raja algusesse.
1 Valige Recording Controls.
2 Valige    , et lülituda kaardile.
3 Valige TracBack.
 Kaardil kuvatakse teie teekond lilla joonena, koos algus- ja 

lõpp-punktiga.
4 Navigeerige kaardi või kompassi abil.

Hetketegevuse peatamine
1 Valige põhilehtedelt ENTER > Stop.
2 Valige suvand:

• Salvestamise jätkamiseks valige Resume.
• Tegevuse salvestamiseks valige    .

NÕUANNE. Salvestatud tegevuse vaatamiseks valige 
Recorded Activities.

• Tegevuse kustutamiseks ja reisiarvuti lähtestamiseks 
valige    .

Salvestatud tegevuse navigeerimine
1 Valige FIND > Recorded Activities.
2 Valige tegevus.
3 Valige Go.

Salvestatud tegevuse kustutamine
1 Valige Recorded Activities.
2 Valige tegevus.
3 Valige MENU > Delete.

Tegevuse ümberpööramine
Tegevuse navigeerimiseks tagurpidi, saate tegevuse algus- ja 
lõpp-punkti ära vahetada.
1 Valige Recorded Activities.
2 Valige tegevus.
3 Valige MENU > Copy Reversed.

Raja loomine salvestatud tegevusest
Teil on võimalik luu rada salvestatud tegevusest. See võimaldab 
teil jagada oma rada juhtmevabalt teiste ühilduvate Garmini 
seadmetega.
1 Valige Recorded Activities.
2 Valige tegevus.
3 Valige MENU > Save as Track.

Täiendavad kaardid
Selle seadmega saate kasutada täiendavaid kaarte nagu 
BirdsEye satellite imagery, BlueChart® g2 ja City Navigator® 
detailseid kaarte. Detailsed kaardid võivad sisaldada 
täiendavaid huvipunkte nagu näiteks restoranid või 
merendusega seotud teenused. Lisateabe saamiseks minge 
veebilehele http://buy.garmin.com või pöörduge oma Garmini 
edasimüüja poole.

Lisakaartide ostmine
1 Minge veebilehel www.garmin.com oma toote leheküljele. 
2 Klõpsa Maps.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Aadressi leidmine
Aadresside otsimiseks võite kasutada valikulisi City Navigatori 
kaarte.
1 Valige FIND > Addresses.
2 Valige Search Area ning sisestage riik, piirkond või linn.
3 Valige Number ja sisestage maja number.
4 Valige Street Name ja sisestage tänav.

Ühendatud funktsioonid
Ühendatud funktsioonid on teie GPSMAP 66-seeria seadmele 
saadaval, kui ühendate seadme Bluetooth-tehnoloogia abil 
traadita võrgu või ühilduva nutitelefoniga. Mõne funktsiooni 
jaoks peate installima nutitelefoni rakenduse Garmin Connect 
või Garmin Explore™. Lisateabe saamiseks minge lehele 
garmin.com/apps.
Bluetooth sensors: Võimaldab rakenduse Garmin Connect 

abil ühendada Bluetoothiga ühilduvaid andureid, näiteks 
pulsikella.

Connect IQ™: Võimaldab täiendada seadme funktsioone 
vidinate, andmeväljade ja rakendustega, kasutades 
rakendust Garmin Connect.

EPO Downloads: Võimaldab GPS-satelliitide kiireks leidmiseks 
alla laadida laiendatud prognoosi orbiidifaili ja lühendada 
GPS-i esialgse paranduse saamiseks kuluvat aega Garmin 
Connect rakenduse abil või WiFi®-võrguga ühenduse loomisel.

BirdsEye imagery: Lubab teil WiFi-võrguga ühenduse korral 
laadida alla BirdsEye satelliidipildid otse teie seadmesse.

Garmin Explore: Rakendus Garmin Explore sünkroonib ja 
jagab teie seadmega teekonnapunkte, radu ja teekondi. 
Samuti saate võrguühenduseta juurdepääsemiseks kaarte 
nutitelefoni alla laadida.

Live Geocache Data: Pakub tasulisi või tellimusteta teenuseid 
reaalajas geopeituse andmete vaatamiseks veebilehelt  
www.geocaching.com, kasutades rakendust Garmin Connect 
või kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

LiveTrack: Võimaldab sõpradel ja perel jälgida teie tegevust 
reaalajas. Saate kutsuda e-posti või sotsiaalmeedia abil 
jälgijaid, võimaldades neil vaadata teie reaalajas andmeid 
Garmin Connecti jälgimislehel.

Phone notifications: Kuvab rakenduse Garmin Connect abil 
seadmes GPSMAP 66 telefoni märguanded ja sõnumid.

Software Updates: Võimaldab teil oma seadme tarkvara 
värskendusi saada, kasutades rakendust Garmin Connect 
või kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

Active Weather: Võimaldab vaadata praeguseid 
ilmastikutingimusi ja ilmateateid, kasutades rakendust 
Garmin Connect või kui olete ühendatud WiFi-võrguga.

Ühendatud funktsioonide nõuded
Mõne funktsiooni jaoks on vaja nutitelefoni ja konkreetset 
rakendust.

http://buy.garmin.com
http://www.garmin.com
http://garmin.com/apps
http://www.geocaching.com
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Omadus Ühendatud Garmin 
Connectiga seotud 
nutitelefoniga

Ühendatud WiFi-
võrguga

Reaalajas geopeituse 
andmed

Jah Jah

Ilm Jah Jah
Telefoni märguanded Jah1 Ei
Connect IQ Jah Ei
GroupTrack Jah Ei
BirdsEye Direct pildid Ei Jah

1   Seade saab telefonimärguandeid seotud iOS®-telefonist otse ja Android™-
telefonist Garmin Connecti kaudu.

Ühendatud funktsioonid

Nutitelefoni sidumine seadmega
1 Viige ühilduv nutitelefon oma seadmest 10 m (33 jala) 

raadiusesse.
2 Valige seadme põhimenüüs Setup > Bluetooth.
3 Lubage ühilduvas nutitelefonis Bluetooth-tehnoloogia ja 

avage rakendus Garmin Connect.
4 Seadme sidumiseks järgige rakenduses Garmin Connect 

ekraanile kuvatavaid juhiseid.
5 Laadige alla ja avage rakendus Garmin Explore.
6 Logige sisse rakendusse Garmin Explore, kasutades oma 

Garmin Connecti kasutajanime ja parooli.
7 Valige seadme suvand seadme sidumiseks rakendusega 

Garmin Explore.

Telefoni märguanded
Telefoni märguannete jaoks peab olema ühilduv nutitelefon, mis 
on tuleb siduda seadmega GPSMAP 66. Kui teie telefon saab 
sõnumeid, saadab see teie seadmesse märguandeid.

Telefoni märguannete vaatamine
Enne märguannete vaatamist peate seadme siduma ühilduva 
nutitelefoniga.
1 Valige    > Notifications.
2 Valige märguanne.

Märguannete peitmine
Vaikimisi kuvatakse vastuvõetud märguanded seadme ekraanile. 
Märguandeid saab peita, et neid teie seadme ekraanil ei 
kuvataks.
 Valige Setup > Bluetooth > Notifications > Hide.

Märguannete haldamine
Seadmes GPSMAP 66 kuvatavate märguannete haldamiseks 
saate kasutada ühilduvat nutitelefoni.

Valige suvand:
• Kui kasutate iPhone®-seadet, minge seadmes

kuvatavate elementide valimiseks iOS-i märguannete
seadetesse.

• Kui kasutate Android-nutitelefoni, valige rakenduses
Garmin Connect Settings > Smart Notifications.

Traadita võrguga ühenduse loomine
1 Valige Setup > Wi-Fi.
2 Kui vaja, valige WiFi-tehnoloogia lubamiseks lüliti.
3 Valige Add Network.
4 Valige loendist traadita võrk ja kui vaja, sisestage parool.
Seade salvestab võrguteabe ja loob ühenduse, kui naasete 
sellesse asukohta.

Connect IQ funktsioonid
Connect IQ funktsioone saate oma seadmesse lisada Garmini 
ja teiste pakkujate kaudu, kasutades mobiilirakendust Connect 
IQ. Saate oma seadet kohandada andmeväljade, vidinate ja 
rakenduste abil.
Data Fields: Lubavad teil alla laadida uusi andmevälju, mis 

esitavad anduri, tegevuse ja ajaloo andmeid uuel viisil. Saate 
lisada Connect IQ andmeväljad sisseehitatud funktsioonidele 
ja lehtedele.

Widgets: Esitavad teavet lühidalt, sealhulgas andurite andmeid 
ja märguandeid.

Apps: Lisavad teie seadmesse interaktiivseid funktsioone, 
näiteks uued õuetegevuste ja treeningu tüübid.

Connect IQ funktsioonide allalaadimine
Enne funktsioonide allalaadimist rakendusest Connect IQ peate 
siduma oma seadme GPSMAP 66 nutitelefoniga (Nutitelefoni 
sidumine seadmega, lk 8).
1 Installige ja avage nutitelefoni rakenduste poest hangitud 

rakendus Connect IQ.
2 Kui vaja, valige oma seade.
3 Valige funktsioon Connect IQ.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Connect IQ funktsioonide allalaadimine arvuti abil
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Minge aadressile apps.garmin.com ja logige sisse.
3 Valige Connect IQ funktsioon ja laadige see alla.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Connect IQ vidinate vaatamine
1 Valige    .
2 Valige põhilehtede kerimiseks     või    .

Garmin Explore
Garmin Explore veebileht ja mobiilirakendus võimaldavad teil 
planeerida reise ja kasutada pilvemälu oma teekonnapunktide, 
teekondade ja radade jaoks. Need pakuvad täpsemat planeerimist 
nii võrgus kui ka väljaspool, võimaldades teil andmeid ühilduva 
Garmini seadmega jagada ja sünkroonida. Mobiilirakenduse abil 
saate võrguühenduseta juurdepääsuks kaarte alla laadida ja 
seejärel navigeerida kõikjal, kasutades oma mobiilsideteenust.
Garmin Explore rakenduse saate alla laadida nutitelefoni 
rakenduste poest või minna saidile explore.garmin.com.

GroupTracki sessiooniga liitumine
Enne kui saate GroupTracki sessiooniga liituda, peab teil olema 
Garmin Connecti konto, ühilduv nutitelefon ning mobiilirakendus 
Garmin Connect.
1 Minge välja ja lülitage oma seade sisse.
2 Siduge oma nutitelefon seadmega (Nutitelefoni sidumine 

seadmega, lk 8).
3 Valige mobiilirakenduses Garmin Connect LiveTrack > 

GroupTrack.
4 Kui teil on rohkem kui üks ühilduv seade, valige GroupTracki 

sessiooni jaoks üks seade.
5 Valige Visible to > All Connections.
6 Valige Start LiveTrack.
7 Alustage oma seadmes tegevust.

Nõuanded GroupTracki sessioonideks
Funktsioon GroupTrack võimaldab jälgida teisi oma grupi 
kontakte, kasutades reaalaja jälgimist LiveTrack otse ekraanil. 
Kõik grupi liikmed peavad olema teie Garmin Connecti konto 
kontaktid.

http://apps.garmin.com
http://explore.garmin.com
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Omadus Ühendatud Garmin 
Connectiga seotud 
nutitelefoniga

Ühendatud WiFi-
võrguga

Reaalajas geopeituse 
andmed

Jah Jah

Ilm Jah Jah
Telefoni märguanded Jah1 Ei
Connect IQ Jah Ei
GroupTrack Jah Ei
BirdsEye Direct pildid Ei Jah

1   Seade saab telefonimärguandeid seotud iOS®-telefonist otse ja Android™-
telefonist Garmin Connecti kaudu.

Põhimenüü tööriistad

• Alustage tegevust väljas, kasutades GPS-i.
• Siduge oma seade GPSMAP 66 nutitelefoniga Bluetoothi 

tehnoloogia abil.
• Valige rakenduse Garmin Connect seadete menüüs 

Connections, et värskendada kontaktide nimekirja 
GroupTracki sessiooni jaoks.

• Veenduge, et kõik teie kontaktid on oma seadme 
nutitelefoniga sidunud ning alustage rakenduses Garmin 
Connect reaalajas jälgimise sessiooni LiveTrack.

• Jälgige, et kõik kontaktid püsivad leviulatuses (40 km või 
25 miili).

• Kontaktide vaatamiseks GroupTracki sessiooni vältel 
kerige kaarti.

Põhimenüü tööriistad
Valige kaks korda MENU.
Recording Controls: Võimaldab teil vaadata praeguse tegevuse 

üksikasju ja juhtida praeguse tegevuse salvestust (Praeguse 
tegevuse vaatamine, lk 7).

Notifications: Teavitab teid sissetulevatest kõnedest, 
tekstisõnumitest, suhtlusvõrgustiku värskendustest ja muust 
vastavalt teie nutitelefoni märguandeseadetele (Telefoni 
märguanded, lk 8).

Weather: Kuvab praeguse temperatuuri, temperatuuriprognoosi, 
ilmaprognoosi, ilmaradari, pilvkatte ja tuuleolud.

Waypoint Manager: Kuvab kõik seadmesse salvestatud 
teekonnapunktid (Teekonnapunktid, lk 5).

Connect IQ: Kuvab installitud Connect IQ rakenduste loendi 
(Connect IQ funktsioonid, lk 8).

BirdsEye Direct: Võimaldab oma seadmesse alla laadida 
BirdsEye satelliidipilte (BirdsEye pildid, lk 9).

Geocaching: Kuvab allalaetud geopeituse punktide loendi 
(Geopeituse punktid, lk 9).

Recorded Activities: Kuvab teie praeguse tegevuse ja 
salvestatud tegevuste loendi (Salvestised, lk 6).

Active Route: Kuvab teie aktiivse teekonna ja kõik tulevased 
teekonnapunktid (Teekonnad, lk 6).

Route Planner: Kuvab salvestatud teekondade loendi ja 
võimaldab teil luua uusi teekondi (Teekonna loomine, lk 6).

Saved Tracks: Kuvab salvestatud radade loendi (Raja loomine 
salvestatud tegevusest, lk 7).

Sight ‘N Go: Võimaldab suunata seadme kaugemal 
olevale objektile ja navigeerida objekti võrdluspunktina 
(Navigeerimine Sight ‘N Go funktsiooniga, lk 4).

Proximity Alarms: Võimaldab seada helisignaaliga hoiatused 
teatud asukohtade läheduses (Lähedusalarmi seadmine,  
lk 11).

Share Wirelessly: Võimaldab faile juhtmevabalt teisele 
ühilduvale seadmele edastada (Andmete juhtmevaba 
saatmine ja vastuvõtmine, lk 11).

Profile Change: Võimaldab muuta seadme profiili, et kohandada 
teie tegevuse ja reisi seadeid ja andmevälju (Profiili valimine, 
lk 11).

Area Calculation: Võimaldab arvutada ala pindala (Ala pindala 
arvutamine, lk 11).

Calendar: Kuvab kalendri.
Hunt and Fish: Kuvab teie praeguses asukohas jahipidamise ja 

kalastamise parimad prognoositavad kuupäevad ja kellaajad.
Sun and Moon: Kuvab päikesetõusu ja -loojangu aja koos 

kuufaasiga, põhineb teie GPS-asukohal.
Photo Viewer: Kuvab salvestatud fotod.
Waypoint Averaging: Võimaldab täpsustada teekonnapunkti 

asukohta (Teekonnapunkti keskmistamine, lk 5).

Calculator: Kuvab kalkulaatori.
Alarm Clock: Määrab alarmi helitooni. Juhul kui te seadet 

hetkel ei kasuta, saate selle seadistada nii, et see lülitub 
konkreetsel ajahetkel sisse.

VIRB Remote: Võimaldab juhtida kaamerat, kui teie GPSMAP 
66 seeria seadmega on seotud VIRB®-kaamera (ViRb 
Remote‘i kasutamine, lk 11).

Stopwatch: Võimaldab kasutada taimerit, määrata ringi ja 
ajaringe.

Flashlight: Lülitab taskulambi sisse (Taskulambi kasutamine,  
lk 11).

XERO Locations: Kuvab laseriga saadud asukohateabe, kui 
teie GPSMAP 66 seadmega on ühendatud ühilduv Xero®-
seade.

inReach Remote: Võimaldab saata sõnumeid teie seotud 
inReach®-seadmesse (inReach Remote‘i kasutamine, lk 11).

Satellite: Kuvab teie praeguse GPS-satelliidi teabe (Satelliidi 
leht, lk 12).

BirdsEye Imagery
BirdsEye Imagery pakub allalaaditavaid kõrgresolutsiooniga 
kaardipilte, sealhulgas üksikasjalikke satelliidipilte ja 
rastripõhiseid topograafilisi kaarte. Lubab teil WiFi-võrguga 
ühenduse korral laadida alla BirdsEye satelliidipildid otse teie 
seadmesse.

BirdsEye Imagery allalaadimine
Enne BirdsEye piltide otse seadmesse allalaadimist peate 
looma ühenduse traadita võrguga (Ühendamine traadita 
võrguga, lk 8).
1 Valige BirdsEye Direct > Download Imagery.
2 Valige suvand:

• Kindla asukoha või piirkonna jaoks BirdsEye pildifailide 
allalaadimiseks valige Location ja seejärel valige 
kategooria. 
MÄRKUS. Vaikimisi on asukoht teie praegune asukoht.

• Allalaaditud pildifailide nime muutmiseks valige Name.
• Pildikvaliteedi suvandi valimiseks valige Detail.
• Allalaaditud pildifailides kuvatava ala suuruse 

määramiseks valige Radius ja sisestage kaugus valitud 
asukohast.

 Valitud pildikvaliteedi ja raadiuse jaoks kuvatakse eeldatav 
faili suurus. Peate kontrollima, kas teie seadmes on pildifaili 
jaoks piisavalt vaba ruumi.

3 Valige Download.

Geopeituse punktid
Geopeituse punktide otsimine on nagu aardejaht, kus mängijad 
peidavad või otsivad punkte vihjete ja GPS-koordinaatide abil.

Seadme registreerimine lehel Geocaching.com
Võite oma seadme registreerida aadressil www.geocaching.
com, et otsida läheduses olevaid geopeituse punkte või teavet 
miljonite geopeituse punktide kohta.
1 Looge ühendus traadita võrguga (Traadita võrguga 

ühendamine, lk 8) või rakendusega Garmin Connect 
(Nutitelefoni sidumine seadmega, lk 8).

2 Valige Setup > Geocaching > Register Device.
 Kuvatakse aktiveerimiskood.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
4 Valige Confirm Registration.
Ühendamine veebilehega Geocaching.com
Pärast registreerumist saate traadita ühenduse ajal oma seadmes 
vaadata geopeituse punkte lehelt www.geocaching.com.

http://Geocaching.com
http://www.geocaching.com
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• Avage rakendus Garmin Connect.
• Looge ühendus WiFi-võrguga.

Geopeituse punktide allalaadimine arvutiga
Saate geopeituse punktid oma seadmesse arvuti abil käsitsi 
laadida (Failide teisaldamine seadmesse, lk 16). Geopeituse 
failid saate paigutada GPX-faili ja importida seadme GPX-
kausta. Kui olete geocaching.com preemiumliige, saate kasutada 
funktsiooni “taskupäring”, et laadida suure koguse geopeituse 
punkte oma seadmesse ühe GPX-failina.
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Minge aadressile www.geocaching.com.
3 Kui vaja, looge konto.
4 Logige sisse.
5 Geopeituse punktide leidmiseks ja oma seadmesse 

allalaadimiseks järgige lehel geocaching.com antud juhiseid.

Geopeituse punktide otsingud
Saate otsida oma seadmesse laaditud geopeituse punkte. Kui 
olete ühendatud veebilehega www.geocaching.com, saate otsida 
geopeituse andmeid ja geopeituse punkte alla laadida.
MÄRKUS. Preemiumliikmena saate alla laadida üksikasjalikku 
teavet rohkem kui kolme geopeituse punkti kohta päevas. 
Lisateabe saamiseks minge veebilehele www.geocaching.com.
Geopeituse punktide otsimine
Saate otsida oma seadmesse laaditud geopeituse punkte. Kui 
olete ühendatud veebilehega geocaching.com, saate otsida 
geopeituse andmeid reaalajas ja laadida alla geopeituse punkte.
MÄRKUS. Üksikasjalikku teavet saab alla laadida piiratud arvu 
geopeituse punktide kohta päevas. Täiendavaks allalaadimiseks 
võite osta preemiumtellimuse. Lisateabe saamiseks minge 
veebilehele www.geocaching.com.
1 Valige Geocaching.
2 Valige     > MENU.
3 Valige suvand:

• Seadmesse laaditud geopeituse punktide otsimiseks nime 
järgi valige Spell Search ja sisestage otsingusõna.

• Geopeituse punktide otsimiseks teie enda läheduses või 
mõne muu asukoha läheduses valige Search Near ja 
valige asukoht.
Kui olete ühendatud veebilehega www.geocaching.com, 
sisaldavad otsingutulemid reaalajas geopeituse punktide 
andmeid, mis on hangitud rakenduse GC Live Download 
abil.

• Reaalajas geopeituse punktide otsimiseks koodi järgi 
valige GC Live Download > GC Code ja sisestage 
geopeituse punkti kood.
See funktsioon võimaldab teil veebilehelt  
www.geocaching.com alla laadida konkreetse geopeituse 
punkti, kui te teate koodi.

4 Otsingutulemite filtreerimiseks valige MENU > Filter (valikuline).
5 Valige geopeituse punkt.
 Kuvatakse geopeituse punkti andmed. Kui valisite reaalajas 

geopeituse ja ühendus on olemas, laadib seade vajaduse 
korral sisemällu alla kõik geopeituse punkti üksikasjad.

Geopeituse punktide otsimine kaardil
1 Valige Geocaching.
2 Valige     .
3 Valige MENU > Download Geocaches, et kaardilt otsida ja 

alla laadida läheduses asuvaid geopeituse punkte.
4 Otsingutulemite filtreerimiseks valige MENU > Filter 

(valikuline).
5 Valige geopeituse punkt.
 Kuvatakse geopeituse punkti andmed. Kui valisite reaalajas 

geopeituse ja ühendus veebilehega www.geocaching.com 
on olemas, laadib seade vajaduse korral sisemällu alla kõik 
geopeituse punkti üksikasjad.

Geopeituse punktide loendi filtreerimine
Geopeituse punktide loendit saab filtreerida vastavalt teatud 
teguritele, nt raskusastmele.
1 Valige Geocaching > MENU > Filter.
2 Valige filtreerimiseks üks või mitu suvandit:

• Geopeituse kategooria (nt mõistatuse või sündmuse) järgi 
filtreerimiseks valige Type.

• Geopeituse mahuti füüsilise suuruse järgi filtreerimiseks 
valige Cache Size.

• Geopeituse Unattempted, Did Not Find, või Found 
punktide järgi filtreerimiseks valige Status.

• Geopeituse raskusastme või maastiku raskuse järgi 
filtreerimiseks valige tase vahemikus 1 kuni 5.

3 Filtreeritud geopeituse loendi kuvamiseks valige QUIT.
Kohandatud geopeituse punktide filtri salvestamine
Geopeituse punktide jaoks saate luua ja salvestada kohandatud 
filtrid vastavalt teie valitud kindlatele teguritele.
1 Valige Setup > Geocaching > Filter Setup > Create Filter.
2 Valige filtreeritavad elemendid.
3 Valige QUIT.
 Vaikimisi salvestatakse uus filter automaatselt filtrina, millele 

järgneb number. Näiteks Filter 2. Nime muutmiseks saate 
muuta geopeituse punktide filtrit (Kohandatud geopeituse 
punktide filtri muutmine, lk 10).

Kohandatud geopeituse punktide filtri muutmine
1 Valige Setup > Geocaching > Filter Setup.
2 Valige filter.
3 Valige muudetav element.

Geopeituse punkti andmete vaatamine
1 Valige Geocaching.
2 Valige geopeituse punkt.
3 Valige MENU > Review Point.
 Kuvatakse geopeituse punkti kirjeldus ja logid.

Geopeituse punkti navigeerimine
1 Valige Geocaching.
2 Valige geopeituse punkt.
3 Valige Go.
Geopeituse punktide otsimine vihjete ja viidete abil
Võite kasutada vihjeid või viiteid, nagu kirjeldus või koordinaadid, 
mis aitavad teil geopeituse punkti leida.
1 Geopeituse punkti navigeerimisel valige MENU > Geocache.
2 Valige suvand:

• Geopeituse punkti andmete kuvamiseks valige 
Description.

• Geopeituse punkti asukoha kohta vihje kuvamiseks valige 
Hint.

• Geopeituse punkti laius- ja pikkuskraadide kuvamiseks 
valige Coordinates.

• Et vaadata tagasisidet geopeituse punkti eelmistelt 
otsijatelt, valige Logs.

• Chirp™-otsingu sisselülitamiseks valige chirp™.
Katse logimine
Peale geopeituse punkti otsimise katset saate oma tulemused 
logida. Mõnda geopeituse punkti saab kontrollida aadressil  
www.geocaching.com.
1 Valige Geocaching > Log.
2 Valige Found, Did Not Find, Needs Repair või 

Unattempted.
3 Valige suvand:

• Logimise lõpetamiseks valige Done.

http://www.geocaching.com
http://geocaching.com
http://www.geocaching.com
http://www.geocaching.com
http://www.geocaching.com
http://www.geocaching.com
http://www.geocaching.com 
http:// www.geocaching.com
http://www.geocaching.com
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0 Strobo-valgus puudub, ainult pidev kiir.
1 kuni 9 Strobide arv sekundis.
SOS Hädaabi strobo-valgus.

MÄRKUS. Wi-Fi, Bluetooth ja ANT+ ühendused on 
SOS-režiimis keelatud.

Põhimenüü tööriistad

• Järgmise lähima geopeituse punktini navigeerimise
alustamiseks valige Find Next Closest.

• Peidukoha otsimise või peidukoha enda kohta
kommentaari lisamiseks valige Edit Comment, sisestage
kommentaar ja valige Done.

Kui olete sisse logitud veebilehele www.geocaching.com, 
laaditakse logi automaatselt üles teie www.geocaching.com 
kontole.

chirp
Chirp on väike Garmini lisaseade, mida saab programmeerida ja 
jätta geopeituse punkti. Võite kasutada oma seadet geopeituse 
punktist chirpi leidmiseks.
Chirpi otsimise lubamine
1 Valige Setup > Geocaching.
2 Valige chirp™ Searching > On.
Chirpiga geopeituse punkti leidmine
1 Kui chirpi otsimine on lubatud, navigeerige geopeituse punkti.

Kui olete 10 m (33 jala) raadiuses chirpi sisaldava geopeituse 
punktist, kuvatakse ekraanile chirpi andmed.

2 Valige Show Details.
3 Kui vaja, valige järgmisse etappi navigeerimiseks Go.

Reaalajaliste geopeituse andmete eemaldamine 
seadmest
Saate eemaldada reaalajas geopeituse andmed, et kuvada ainult 
arvuti abil seadmesse käsitsi laaditud geopeituse punktid.
 Valige Setup > Geocaching > Geocaching Live > Remove 

Live Data.
Reaalajas geopeituse andmed eemaldatakse seadmest ega 
ilmu enam geopeituse punktide loendis.

Seadme registreerimise eemaldamine veebilehel 
Geocaching.com
Kui annate oma seadme omandiõiguse üle, saate oma seadme 
registreerimise geopeituse veebisaidilt eemaldada.

Valige Setup > Geocaching > Geocaching Live > 
Unregister Device.

Lähedusalarmi seadistamine
Lähedusalarm hoiatab teid, kui olete teatud asukoha kindlaks 
määratud raadiuses.
1 Valige Proximity Alarms > Create Alarm.
2 Valige kategooria.
3 Valige asukoht.
4 Valige Use.
5 Sisestage raadius.
Kui sisenete lähedusalarmi piirkonda, siis annab seade sellest 
helisignaaliga märku.

Lähedusalarmi muutmine või kustutamine
1 Valige Proximity Alarms.
2 Valige alarm.
3 Valige suvand:

• Raadiuse muutmiseks valige Change Radius.
• Alarmi kuvamiseks kaardil valige View Map.
• Alarmi kustutamiseks valige Delete.

Andmete juhtmevaba saatmine ja 
vastuvõtmine
Andmete juhtmevabaks jagamiseks peate olema ühilduvast 
Garmini seadmest 3 m (10 jala) raadiuses.
Teie seade saab andmeid saata ja vastu võtta juhtmevabalt, kui olete 
ANT+®-tehnoloogia abil ühendatud ühilduva Garmini seadmega.

Saate jagada teekonnapunkte, geopeituse punkte, teekondi, 
radasid ja muud.
1 Valige Share Wirelessly.
2 Valige suvand:

• Valige Send ja seejärel valige andmete tüüp.
• Andmete teiselt seadelt vastuvõtmiseks valige Receive.

Teine ühilduv seade peab proovima andmeid saata.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Profiili valimine
Kui muudate tegevusi, saate profiili muutmisega muuta seadme 
seadistust.
1 Valige Profile Change.
2 Valige profiil.

Pindala arvutamine
1 Valige Area Calculation > Start.
2 Kõndige ümber selle ala perimeetri, mille pindala soovite 

arvutada.
3 Pärast seda valige Calculate.

VIRB Remote‘i kasutamine
Enne VIRB-kaugfunktsiooni kasutamist peate oma VIRB-
kaameral lubama kaugseadistuse. Lisateavet leiate VIRB-seeria 
kasutusjuhendist.
Kaugfunktsioon VIRB võimaldab teil oma seadme abil oma 
VIRB-kaamerat juhtida.
1 Lülitage oma VIRB-kaamera sisse.
2 Valige oma seadmes GPSMAP 66 VIRB Remote.
3 Oodake, kuni seade ühendub teie VIRB-kaameraga.
4 Valige suvand:

• Video salvestamiseks valige     .
• Foto tegemiseks valige     .

Taskulambi kasutamine
MÄRKUS. Taskulambi kasutamine võib lühendada aku 
tööiga. Aku tööea pikendamiseks võite vähendada eredust või 
välgusagedust.
1 Valige Flashlight > ENTER.
2 Kui vaja, kasutage ereduse reguleerimiseks ereduse liugurit.
3 Kui vaja, valige mõni muu välgu tüüp.

InReach Remote‘i kasutamine
Kaugfunktsioon inReach võimaldab teil ühilduvat inReach-seadet 
juhtida oma GPSMAP 66 seadme abil.
1 Lülitage inReach-seade sisse.
2 Valige oma GPSMAP 66 seadmes inReach Remote.
3 Kui vaja, valige Pair New inReach.
4 Oodake, kuni GPSMAP 66 seade ühendub teie inReach-

seadmega.
5 Valige suvand:

• Eelseadistatud sõnumi saatmiseks valige Send Preset ja
valige loendist sõnum.

http://www.geocaching.com
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• Tekstsõnumi saatmiseks valige New Message, valige
sõnumi kontaktid ja sisestage sõnumi tekst või valige
kiirteksti võimalus.

• Hädasõnumi saatmiseks kasutage lehtede sirvimiseks
noolenuppe ning valige SOS > Yes.
MÄRKUS. SOS-funktsiooni peaksite kasutama ainult
reaalses hädaolukorras.

• Taimeri ja läbitud vahemaa kuvamiseks kasutage lehtede
kerimiseks noolenuppe ning valige   .

Satelliidileht
Satelliidileht näitab teie hetkeasukohta, GPS-i täpsust, satelliidi 
asukohti ja signaali tugevust.
Võite valida kas     või     , et vaadata täiendavaid 
satelliidikonstellatsioone, kui need on lubatud.

GPS-satelliidi seaded
Valige Satellite > MENU.
Use With GPS On: Võimaldab GPS-i sisse lülitada.
Track Up: Näitab, kas satelliite näidatakse nii, et nende rõngad 

on suunatud põhja poole ekraani ülaosasse või suunatud 
praeguse rajaga ekraani ülaosa poole.

Single Color: Võimaldab valida, kas satelliidilehte kuvatakse 
mitmevärvilises või ühevärvilises vormingus.

Set Location On Map: Võimaldab teil märkida kaardil teie 
praeguse asukoha. Seda asukohta saate kasutada 
teekondade loomiseks või salvestatud asukohtade 
otsimiseks.

AutoLocate Position: Arvutab teie GPS-asukoha funktsiooni 
Garmin AutoLocate®  abil.

Satellite Setup: Määrab satelliidisüsteemi valikud (Satelliidi 
seaded, lk 12).

Seadme kohandamine
Andmeväljade kohandamine
Põhilehekülgedel kuvatavaid andmevälju on võimalik 
kohandada.
1 Avage leht, mille andmevälju soovite muuta.
2 Valige MENU.
3 Valige Change Data Fields.
4 Valige uus andmeväli.
5 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadistusmenüü
Valige kaks kord MENU ning seejärel Setup.
System: Võimaldab kohandada süsteemi seadeid (Süsteemi 

seaded, lk 12).
Display: Reguleerib taustvalgustuse ja kuva sätteid (Kuva 

seaded, lk 13).
Bluetooth: Seob teie seadme nutitelefoniga ja võimaldab teil 

kohandada Bluetoothi seadeid (Bluetoothi seaded, lk 13).
Wi-Fi: Võimaldab teil luua ühenduse traadita võrkudega (Wi-Fi 

seaded, lk 13).
Map: Määrab kaardi välimuse (Kaardi seaded, lk 3).
Recording: Võimaldab kohandada tegevuse salvestamise 

seadeid (Salvestise tegemise seaded, lk 6).
Routing: Võimaldab kohandada, kuidas seade iga tegevuse 

jaoks teekondi arvutab (Teekonna seaded, lk 13).
Expedition Mode: Võimaldab kohandada ekspeditsioonirežiimi 

sisselülitamise seadeid (Ekspeditsioonirežiimi 
sisselülitamine, lk 1).

Tones: Seadistab seadme helitoone, näiteks alarmi helitoone ja 
märguandeid (Seadme helitoonide seadmine, lk 13).

Heading: Võimaldab teil kohandada kompassi suuna seadeid 
(Suuna seaded, lk 4).

Altimeter: Võimaldab kohandada altimeetri seadeid (Altimeetri 
seaded, lk 4).

Geocaching: Võimaldab kohandada teie geopeituse seadeid 
(Geopeituse seaded, lk 13).

Sensors: Ühendab traadita andurid teie seadmega (Traadita 
andurid, lk 14).

Fitness: Võimaldab teil kohandada treeningutegevuste 
salvestamise seadeid (Treeningute seaded, lk 14).

Marine: Määrab mereandmete välimuse kaardil (Merekaardi 
seaded, lk 14).

Menus: Võimaldab kohandada lehejärjestust ja põhimenüüd 
(Menüü seaded, lk 14).

Position Format: Määrab geograafilise asukoha formaadi ja 
tugipunkti valikud (Asukoha formaadi seaded, lk 14).

Units: Määrab seadmes kasutatavad mõõtühikud (Mõõtühikute 
muutmine,lk 14).

Time: Reguleerib aja seadeid (Aja seaded, lk 14).
Profiles: Võimaldab kohandada ja luua uusi tegevuse profiile 

(Profiilid, lk 15).
Reset: Võimaldab lähtestada kasutajaandmeid ja sätteid 

(Andmete ja seadete lähtestamine, lk 15).
About: Kuvab seadme kohta teavet, näiteks seadme ID, 

tarkvara versiooni, regulatiivse teabe ja litsentsilepingu 
(E-märgise regulatiivse ja vastavusteabe vaatamine, lk 17).

Waypoints: Võimaldab sisestada kohandatud prefiksi 
automaatselt nimetatud teekonnapunktidele.

Süsteemi seaded
Valige Setup > System.
Satellite: Määrab satelliidisüsteemi valikud (Satelliidi seaded, 

lk 12).
Text Language: Määrab seadme tekstide keele.

MÄRKUS. Tekstikeele muutmine ei muuda keelt, milles 
andmeid sisestatakse, samuti mitte kaardiandmete (nt 
tänavanimede) keelt.

Interface: Määrab jadaliidese formaadi (Jadaliidese seaded, 
lk 13).

RINEX Logging: Võimaldab seadmel kirjutada vastuvõtja 
sõltumatu andmevahetuse formaadi (RINEX) andmed 
süsteemifaili. RINEx on satelliidinavigatsioonisüsteemi 
toorandmete andmevahetusformaat.

Battery Type: Võimaldab muuta kasutusel oleva AA-patarei tüüpi.
MÄRKUS. See suvand on keelatud, kui paigaldatud on 
NiMH-aku.

Satelliidi seaded
Valige Setup > System > Satellite.
MÄRKUS. Mõni seadistus ei pruugi olla saadaval kõigil 
seadmemudelitel.
Satellite System: Seadistab satelliitsüsteemi kas ainult GPS-ile, 

mitmele satelliitsüsteemile või demorežiimile (GPS väljas).
WAAS/EGNOS: Võimaldab süsteemil kasutada kas 

geograafiliselt ulatusliku maa-ala tugisüsteemi (WAAS) 
või Euroopa Geostatsionaarse Navigatsioonilisasüsteemi 
(EGNOS) andmeid.

Multi-Band: Võimaldab seadmes GPSMAP 66sr kasutada 
mitmeribalisi süsteeme.
MÄRKUS. Mitmeribalised süsteemid kasutavad mitut 
sagedusriba ning võimaldavad usaldusväärsemat rajalogi 
ja paremat asukohamääramist, kui seadet kasutatakse 
rasketes keskkonnatingimustes.
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GPS ja muud satelliidisüsteemid
GPS-i ja muu satelliidisüsteemi kasutamine koos tagab 
suurema jõudluse keerulistes keskkondades ja kiirema asukoha 
määramise kui ainult GPS-i kasutamisega oleks võimalik. 
Mitme süsteemi kasutamine võib aga lühendada aku tööiga 
kiiremini kui ainult GPS-i kasutamine.
Teie seade saab kasutada ülemaailmseid 
satelliidinavigatsioonisüsteeme (GNSS). Mitmeribalised 
süsteemid kasutavad mitut sagedusriba ning võimaldavad 
usaldusväärsemat rajalogi, paremat asukohamääramist, 
mitmerajavea funktsiooni paremat toimimist ning 
vähemaid atmosfäärivigu, kui seadet kasutatakse rasketes 
keskkonnatingimustes. Mõni satelliidisüsteem ei pruugi kõigi 
seadmemudelite jaoks saadaval olla.
MÄRKUS. Satelliidi asukohti ja saadaolevaid satelliidisüsteeme 
saate vaadata satelliidilehelt (Satelliidileht, lk 12).
GPS: USA ehitatud satelliidikonstellatsioon.
GPS multi-band: USA ehitatud satelliidikonstellatsioon, mis 

kasutab täiustatud L5-signaali.
GLONASS: Venemaa ehitatud satelliidikonstellatsioon.
GALILEO: Euroopa Kosmoseagentuuri ehitatud 

satelliidikonstellatsioon.
GALILEO multi-band: Euroopa Kosmoseagentuuri ehitatud 

satelliidikonstellatsioon, mis kasutab täiustatud L5-signaali.
QZSS multi-band: Jaapani ehitatud satelliidikonstellatsioon, mis 

kasutab täiustatud L5-signaali.
IRNSS (NavIC): India ehitatud satelliidikonstellatsioon, mis 

kasutab täiustatud L5-signaali.
Jadaliidese seaded
Valige Setup > System > Interface.
Garmin Spanner: Võimaldab kasutada seadme 

USB-porti enamiku NMEA 0183-ga ühilduvate 
kaardistusprogrammidega, luues virtuaalse jadapordi.

Garmin Serial: Seadistab seadme teekonnapunktide, teekonna 
ja raja andmete vahetamiseks kasutama Garmini patenditud 
formaati.

NMEA In/Out: Seadistab seadme kasutama standardset NMEA 
0183 väljundit ja sisendit.

Text Out: Annab asukoha ja kiiruse teabe lihtsa ASCII-
tekstiväljundina.

MTP: Seadistab seadme mass-salvestusrežiimi asemel 
kasutama seadmes failisüsteemile juurdepääsemiseks 
meediaedastusprotokolli (MTP).

Ekraani seaded
Valige Setup > Display.
Backlight Timeout: Määrab aja, mille jooksul taustvalgus 

kustub.
Battery Save: Säästab akusid/patareisid ja pikendab nende 

tööiga, lülitades ekraani välja, kui taustvalguse aeg saab 
otsa.

Appearance: Muudab ekraanitausta ning valiku esiletõstmist 
(Värvirežiimi muutmine, lk 13).

Screen Capture: Võimaldab salvestada seadme ekraanil oleva 
kujutise.

Review Text Size: Muudab ekraanile kuvatava teksti suurust.
Värvirežiimi muutmine
1 Valige Setup > Display > Appearance.
2 Valige suvand:

• Et seade kasutaks päevast või öist värvirežiimi 
automaatselt, valige Mode > Auto.

• Heleda tausta kasutamiseks valige Mode > Day.
• Tumeda tausta kasutamiseks kasuta Mode > Night.
• Päevase värviskeemi kohandamiseks valige Day Color.
• Öise värviskeemi kohandamiseks valige Night Color.

Bluetoothi seaded
Valige Setup > Bluetooth.
Status: Lubab juhtmeta Bluetooth-tehnoloogia ja näitab 

ühenduse praegust olekut.
Notifications: Näitab või peidab nutitelefoni märguandeid.
Forget Phone: Eemaldab ühendatud seadme seotud seadmete 

loendist. See valik on saadaval ainult pärast seadme 
sidumist.

WiFi seaded
Valige Setup > Wi-Fi.
Wi-Fi: Lubab traadita tehnoloogia.
Add Network: Võimaldab teil traadita võrku otsida ja sellega 

ühenduse luua.

Teekonna seaded
Saadaolevad teekonnaseaded on erinevad, olenevalt valitud 
tegevusest.
Valige Setup > Routing.
Direct Routing: Seade arvutab kõige lühema võimaliku 

teekonna sihtpunkti.
Activity: Määrab teekonna loomiseks tegevuse. Seade arvutab 

teekonnad, mis on optimeeritud vastavalt teie tegevuse 
tüübile.

Calculation Method: Määrab teekonna arvutamiseks kasutatava 
meetodi.

Lock On Road: Lukustab kaardil teie asukohta tähistava sinise 
kolmnurga lähimale teele. See on eriti kasulik teedel sõites 
või navigeerides.

Off Route Recalculation: Määrab ümberarvutamiseelistused, 
kui navigeerite aktiivsest teekonnast eemale.

Avoidance Setup: Määrab teede tüübid, maastiku ja 
transpordiviisid, mida navigeerimisel vältida.

Route Transitions: Määrab, kuidas seade teekonnal ühest 
punktist teise liigub. See funktsioon on saadaval ainult juhul, 
kui on lubatud Direct Routing. Vahemaa funktsioon suunab 
teid teekonna järgmisesse punkti, kui olete praegusest 
punktist teatud kaugusel.

Seadme helitoonide seadistamine
Sõnumite, klahvide, pöörete hoiatuste ja alarmide helitoone saab 
kohandada.
1 Valige Setup > Tones > Tones > On.
2 Valige iga kuuldava tüübi jaoks toon.

Geopeituse seaded
Valige Setup > Geocaching.
Geocaching Live: Võimaldab eemaldada seadmest reaalajas 

geopeituse andmed ja eemaldada seadme registreerimine 
veebilehelt geocaching.com (Reaalajas geopeituse andmete 
eemaldamine seadmest, lk 11, seadme registreerimise 
eemaldamine aadressilt Geocaching.com, lk 11).

Geocache Style: Võimaldab kuvada geopeituse punktide loendi 
nimede või koodide järgi. chirp™

Searching: Võimaldab seadmel otsida chirp-seadmega 
geopeituse punkte (Chirpi otsingu lubamine, lk 11).

Program chirp™: Programmeerib chirp-seadme.
Filter Setup: Võimaldab luua ja salvestada kohandatud filtreid 

geopeituse punktide jaoks (Geopeituse kohandatud filtri 
salvestamine, lk 10).

Found Geocaches: Võimaldab muuta leitud geopeituse 
punktide arvu. See arv suureneb automaatselt, kui logite 
leitud punkti (Katse logimine, lk 10).

http://geocaching.com 
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Juhtmevabad andurid
Teie seadet saab kasutada traadita ANT+ või Bluetooth-
anduritega. Lisateavet ühilduvuse ja valikuliste andurite ostmise 
kohta leiate aadressilt buy.garmin.com.
Juhtmeta andurite sidumine
Enne sidumist peate pulsikella käele panema või anduri 
installima.
Sidumine tähendab juhtmeta andurite ANT+ või Bluetooth-
ühendamist, näiteks pulsikella ühendamist teie seadmega.
1 Viige seade andurist 3 m kaugusele (10 jalga).
 MÄRKUS. Sidumise ajal hoidke teistest anduritest 10 m (33 

jala) kaugusele.
2 Valige Setup > Sensors.
3 Valige oma anduri tüüp.
4 Select Search For New.
 Kui andur on teie seadmega seotud, muutub anduri olek 

otsingu (Searching) asemel ühendatuks (Connected).

Treeningute seaded
Valige Setup > Fitness.
Auto Lap: Seadistab automaatse ringide märkimise kindla 

vahemaa tagant.
User: Määrab teie kasutajaprofiili teabe. Seade kasutab 

seda teavet Garmin Connecti täpsete treeninguandmete 
arvutamiseks.

HR Zones: Määrab viis treeningutegevusteks mõeldud 
pulsitsooni ja maksimaalset pulsisagedust.

Ringide märkimine lähtuvalt vahemaast
Saate kasutada funktsiooni Auto Lap®, mis märgib automaatselt 
sooritusringe kindla vahemaa tagant. See funktsioon on kasulik, 
kui soovite võrrelda oma sooritust erinevate tegevuste lõikes.
1 Valige Setup > Fitness > Auto Lap.
2 Sisestage väärtus ja valige Done.

Merekaardi seaded
Valige Setup > Marine.
Marine Chart Mode: Määrab merekaardi tüübi, mida seade 

kasutab mereandmete kuvamiseks. Nautical kuvab erinevaid 
kaardi omadusi erinevate värvustega, nii et mere POI-d 
on loetavamad ja merekaart peegeldab paberkaartide 
joonistatud skeeme. Fishing (nõutav on merekaardi 
olemasolu) kuvab detailse vaate põhja kontuuridest ja 
sügavuspiirkondadest. Lihtsustab kaarti optimaalseks 
kasutamiseks kalapüügi ajal.

Appearance: Määrab navigatsiooniseadmete välimuse kaardil.
Marine Alarm Setup: Määrab alarmi juhuks, kui ankrus olles 

ületate määratud triivivahemiku, kui olete kursilt teatud 
vahemaa võrra kõrvale kaldunud ja kui sisenete teatud 
sügavusega vette.

Marine Speed Filter: Leiab teie aluse keskmise kiiruse lühikese 
aja lõikes, et kiiruseväärtused oleksid sujuvamad.

Merealarmi seadistamine
1 Valige Setup > Marine > Marine Alarm Setup.
2 Valige alarmi tüüp.
3 Sisestage vahemaa ja valige Done.

Menüü seaded
Valige Setup > Menus.
Menu Style: Muudab põhimenüü välimust.
Main Menu: Võimaldab põhimenüüs elemente teisaldada, lisada 

ja kustutada (Põhimenüü kohandamine, lk 14).
Page Sequence: Võimaldab põhimenüüs elemente teisaldada, 

lisada ja kustutada (Lehejärjestuse muutmine, lk 14).

Setup: Muudab seadistusmenüü elementide järjekorda.
Find: Muudab otsingumenüü elementide järjekorda.
Põhimenüü kohandamine
Võimaldab põhimenüüs elemente teisaldada, lisada ja kustutada.
1 Valige põhimenüüs MENU > Change Item Order.
2 Valige menüüpunkt.
3 Valige suvand:

• Valige Move, et muuta loendis oleva elemendi asukohta.
• Valige Insert, et lisada loendisse uus element.
• Valige Remove, et kustutada element loendist.

Lehejärjestuse muutmine
1 Valige Setup > Menus > Page Sequence > Edit Page 

Sequence.
2 Valige lehekülg.
3 Valige suvand:

• Valige Move, et liigutada lehekülge loendis üles- või 
allapoole.

• Järjestusse uue lehekülje lisamiseks valige Insert ning 
valige kategooria.

• Lehejärjestusest lehekülje eemaldamiseks valige 
Remove.
NÕUANNE. Lehejärjestuse vaatamiseks võite valida 
PAGE.

Asukoha formaadi seaded
MÄRKUS. Te ei tohiks muuta asukoha formaati ega kaardi 
tugipunkti koordinaatide süsteemi, kui te ei kasuta kaarti või 
diagrammi, mis määrab muu asukoha formaadi.
Valige Setup > Position Format.
Position Format: Määrab asukoha formaadi, milles kuvatakse 

asukoha näidud.
Map Datum: Määrab koordinaatide süsteemi, mille alusel kaart 

koostatakse.
Map Spheroid: Näitab seadme kasutatavat koordinaatsüsteemi. 

Vaikimisi on koordinaatide süsteem WGS 84.

Mõõtühikute muutmine
Saate kohandada kauguse ja kiiruse, kõrguse, sügavuse, 
temperatuuri, rõhu ja vertikaalse kiiruse mõõtühikuid.
1 Valige Setup > Units.
2 Valige mõõtmistüüp.
3 Valige mõõtühik.

Aja seaded
Valige Setup > Time.
Time Format: Määrab kellaaja kuvamiseks 12- või 24-tunnise 

formaadi.

http://buy.garmin.com
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Time Zone: Määrab seadme ajavööndi. Funktsioon Automatic 
määrab ajavööndi automaatselt teie GPS-asukoha järgi.

Profiilid
Profiilid on seadete kogu, mis optimeerib teie seadet vastavalt 
seadme kasutusele. Näiteks geopeituse ja jahipidamise korral 
võivad seaded ja vaated olla erinevad.
Kui kasutate parajasti profiili ja muudate seadeid, näiteks 
andmevälju või mõõtühikuid, salvestatakse muudatused profiili 
osana automaatselt.
Kohandatud profiili loomine
Saate oma seadeid ja andmevälju konkreetse tegevuse või reisi 
jaoks kohandada.
1 Valige Setup > Profiles > Create Profile > OK.
2 Kohandage oma seadeid ja andmevälju.
Profiili nime muutmine
1 Valige Setup > Profiles.
2 Valige profiil.
3 Valige Edit Name.
4 Sisestage uus nimi.
Profiili kustutamine
MÄRKUS. Enne aktiivse profiili kustutamist peate aktiveerima 
teise profiili. Profiili ei saa kustutada, kui see on aktiivne.
1 Valige Setup > Profiles.
2 Valige profiil.
3 Valige Delete.

Andmete ja seadete lähtestamine
1 Valige Setup > Reset.
2 Valige suvand:

• Reisile iseloomulike andmete, nagu vahemaa ja 
keskmised, lähtestamiseks valige Reset Trip Data.

• Kõigi salvestatud teekonnapunktide kustutamiseks valige 
Delete All Waypoints.

• Praeguse tegevuse alustamisest alates salvestatud 
andmete kustutamiseks valige Clear Current Activity.
MÄRKUS. Seade jätkab praeguse tegevuse uute andmete 
salvestamist.

• Ainult praeguse tegevusprofiili seadete lähtestamiseks 
tehase vaikeväärtustele valige Reset Profile Settings.

• Kõigi seadme sätete ja profiilide lähtestamiseks tehase 
vaikeväärtustele valige Reset All Settings.
MÄRKUS. Kõigi seadete lähtestamine kustutab teie 
seadmest kõik geopeituse tegevused. See ei eemalda 
teie salvestatud kasutajaandmeid, näiteks radu ja 
teekonnapunkte.

• Kõigi salvestatud kasutajaandmete eemaldamiseks 
ja seadme kõigi seadete lähtestamiseks tehase 
vaikeväärtustele valige Delete All.
MÄRKUS. Kõigi seadete kustutamine eemaldab teie 
isikuandmed, ajaloo ja salvestatud kasutajaandmed, 
sealhulgas rajad ja teekonnapunktid.

Lehe vaikeseadete taastamine
1 Avage leht, mille seaded soovite taastada.
2 Valige MENU > Restore Defaults.

Teave seadme kohta
Tooteuuendused
Installige arvutisse Garmin Express™ (www.garmin.com/express). 
Nutitelefonis saate teekonnapunktide, teekondade, radade ja 
tegevuste üleslaadimiseks installida rakenduse Garmin Explore.

Garmin Express tagab Garmini seadmetele lihtsa juurdepääsu 
järgmistele teenustele:
• Tarkvarauuendused
• Kaardi värskendused
• Toote registreerimine

Garmin Expressi seadistamine
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Minge aadressile garmin.com/express.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Karabiinhaagi kinnitamine
1 Asetage karabiinhaak ,1 seadme kinnitusriba süvenditesse 
,2.

 MÄRKUS. Teie seadme välimus võib olla erinev pildil 
kujutatust.

2 Lükake karabiinhaaki üles, kuni see kohale lukustub.

Karabiinhaagi eemaldamine
Tõstke karabiinhaagi alaosa üles ning lükake karabiinhaak 
kinnitusribast välja.

Randmepaela kinnitamine
1 Viige randmepaela aas läbi seadmes oleva pilu.

2 Viige rihma teine ots aasast läbi ja tõmmake tugevalt kinni.

Seadme hooldus
MÄRKUS

Vältige keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjeva-
hendeid, mis võivad kahjustada plastkomponente ja viimistlust.
Ärge hoidke seadet kohas, kus see võib pikaajaliselt kokku 
puutuda äärmuslike temperatuuridega, sest see võib põhjustada 
seadmele püsivaid kahjustusi.
Seade on veekindel vastavalt IEC standardile 60529 IPX7. 
See talub juhuslikku, 1 meetri sügavusse vette sattumist 30 
minutit. Pikaajaline vee all hoidmine võib seadet kahjustada. 
Pärast vettesattumist pühkige seade enne selle kasutamist või 
laadimist kindlasti kuivaks ja laske ka õhu käes kuivada.

http://www.garmin.com/express
http://garmin.com/express
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Klooritud või soolasesse vette sattunud seade tuleb pärast 
värske veega põhjalikult üle loputada.

Seadme puhastamine
1 Puhastage seadet õrnatoimelises pesuvahendilahuses 

niisutatud lapiga.
2 Kuivatage seade lapiga.
Pärast puhastamist laske seadmel täielikult kuivada.

Andmehaldus
MÄRKUS. Seade ei ühildu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® 
ja Mac® OS 10.3 ega varasemate operatsioonisüsteemidega.

Failitüübid
Pihuseade toetab neid failitüüpe:
• Garmin Explore’i failid.
• GPX teekonna, raja ja teekonnapunkti failid.
• GPX geopeituse punktide failid (Geopeituse punktide

allalaadimine arvutiga, lk 10).
• JPEG-fotofailid.
• GPI kohandatud POI-failid Garmini POI-laadurist. Minge

aadressile www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT-failid Garmin Connecti eksportimiseks.

Mälukaardid
Mälukaardi paigaldamine seadmesse GPSMAP 66s/st

HOIATUS
Ärge kasutage patareide eemaldamiseks teravat eset.

Täiendava salvestusruumi või eellaaditud kaartide jaoks saate 
installida kuni 32 GB suuruse microSD-mälukaardi.
1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja katte eemaldamiseks 

tõmmake seda ülespoole.
2 Eemaldage patareid.
3 Lükake kaardihoidik , asendisse     ja tõstke üles.
4 Paigutage mälukaart kuldsete kontaktidega allapoole.

5 Sulgege kaardihoidik.
6 Libistage kaardihoidikut    , et see lukustada.
7 Pange patareid ja patareipesa kate tagasi.
Mälukaardi paigaldamine seadmesse GPSMAP 66sr
Täiendava salvestusruumi või eellaaditud kaartide jaoks saate 
installida kuni 32 GB suuruse microSD-mälukaardi.
1  Tõstke seadme küljel olev ilmastikukindel klapp üles ,1.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad seadme 
esikülje poole.

Seadme ühendamine arvutiga
MÄRKUS

Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne arvutiga laadimist või 
ühendamist USB-port, ilmastikukindel klapp ja ümbritsev ala 
põhjalikult.

1 Tõmmake USB-pordi ilmastikukindel kate üles.
2 Ühendage USB-kaabli väike ots seadme USB-porti.
3 Ühendage USB-kaabli suur ots arvuti USB-porti.

Teie seade ja mälukaart (valikuline) kuvatakse Windows 
süsteemiga arvutite kaustas My Computer eemaldatavate 
draividena ja Mac-arvutites ühendatud andmekogudena.

Failide teisaldamine seadmesse
1 Ühendage seade arvutiga.

Windowsiga arvutites kuvatakse seade eemaldatava draivi 
või kaasaskantava seadmena ja mälukaart võib ilmuda teise 
eemaldatava draivina. Mac-arvutites kuvatakse seade ja 
mälukaart ühendatud andmekogudena.

 MÄRKUS. Mõni mitme võrgukettaga arvuti ei pruugi seadme 
draive korralikult kuvada. Draivi kaardistamise kohta leiate 
teavet operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.

2 Avage oma arvutis failibrauser.
3 Valige fail.
4 Valige Edit > Copy.
5 Avage seadme või mälukaardi kaasaskantav seade, draiv või 

andmekogu.
6 Minge kausta.
7 Valige Edit > Paste.

Fail kuvatakse seadme mälus olevate failide loendis või 
mälukaardil.

Failide kustutamine
MÄRKUS

Kui te ei tea faili eesmärki, ärge kustutage seda. Teie seadme 
mälu sisaldab olulisi süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.

1 Avage Garmini draiv või andmekogu.
2 Vajadusel avage kaust või andmekogu.
3 Valige fail.
4 Vajutage klaviatuuril klahvi Delete.
 MÄRKUS. Kui kasutate Apple®-arvutit, peate failide täielikuks 

eemaldamiseks tühjendama kausta Trash.

USB-kaabli lahtiühendamine
Kui teie seade on arvutiga ühendatud eemaldatava draivi või 
andmekoguga, peate andmete kaotamise vältimiseks seadme 
arvutist ohutult lahti ühendama. Kui teie seade on ühendatud 
Windows-süsteemiga arvutiga kaasaskantava seadmena, pole 
seadme ohutu lahtiühendamine vajalik.
1 Lõpetage toiming:

• Windows-süsteemiga arvutis valige süsteemiribal ikoon
Safely Remove Hardware ja valige seade.

• Apple’i arvutis valige seade ja valige File > Eject.
2 Ühendage kaabel arvuti küljest lahti.

http://www.garmin.com/products/poiloader
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Seadme GPSMAP 66s/st andmed
Patarei tüüp Kaks AA-patareid (1,5 V või väiksema 

pingega leelis-, NiMH- või liitiumpatareid) 
või valikuline nikkel-metallhüdriidaku.

Patarei tööiga Kuni 16 tundi.
Kuni 170 tundi ekspeditsioonirežiimis

Veekindlus IEC 60529 IPX71

Töötemperatuuri 
vahemik

-20–45 °C (4–113 °F)

Laadimistemperatuuri 
vahemik

0–40 °C (32–104 °F)

Kompassikindel vahemaa 17,5 cm (7 tolli)
Traadita ühenduse 
sagedus/protokoll

2,4 GHz nimiväärtuse 14,9 dBm korral

Seadme GPSMAP 66sr andmed
Patarei tüüp Laetav, integreeritud liitiumioonaku
Aku tööiga Kuni 36 tundi tavarežiimis

Kuni 200 tundi ekspeditsioonirežiimis
Veekindlus IEC 60529 IPX71

Töötemperatuuri vahemik -20–60 °C (-4 °F–140 °F)
Laadimistemperatuuri vahemik 0–40 °C (32–104 °F)
Kompassikindel vahemaa 17,5 cm (7 tolli)
Traadita ühenduse sagedus 2,4 GHz nimiväärtuse 14,9 dBm korral

1 Seade talub kuni 1 m sügavusel juhuslikku kokkupuudet veega kuni 30 min. 
Lisateabe saamiseks minge lehele www.garmin.com/waterrating.

Lisa

E-märgise regulatiiv- ja vastavusteabe 
vaatamine
Selle seadme märgis esitatakse elektrooniliselt. E-märgis 
võib anda regulatiivset teavet nagu näiteks FCC pakutavad 
identifitseerimisnumbrid või piirkondlikud vastavusmärgised, 
samuti asjakohast teavet toote ja litsentside kohta.
1 Valige Setup.
2 Valige About.

Lisa
Andmeväljad
Mõned andmeväljad eeldavad andmete kuvamiseks kas 
navigeerimist või traadita lisaseadmeid.
24 hr. Max. Temperature: Maksimaalne temperatuur, mille 

ühilduv temperatuuriandur on registreerinud viimase 24 tunni 
jooksul.

24 hr. Min. Temperature: Minimaalne temperatuur, mille 
ühilduv temperatuuriandur on registreerinud viimase  
24 tunni jooksul.

Accuracy of GPS: Teie täpse asukoha veamarginaal. Näiteks, 
teie GPS-asukoha täpsus antakse vahemikus +/-3,65 m  
(12 jalga).

Activity Distance: Praeguse raja või tegevuse jooksul läbitud 
vahemaa.

Alarm Timer: Taimeri hetkeaeg.
Ambient Pressure: Kalibreerimata ümbritsev rõhk.
Ascent - Average: Keskmine vertikaalne tõus pärast viimast 

lähtestamist.
Ascent - Maximum: Maksimaalne tõus jalgades või meetrites 

minuti kohta pärast viimast lähtestamist.
Ascent - Total: Kogu tõusu vahemaa tegevuse jooksul või 

pärast viimast lähtestamist.
Automotive Turn: Järgmise pöörde suund teekonnal. Nende 

andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Average Cadence: Rattasõit. Keskmine pedaalipöörete arv 
praeguse tegevuse korral.

Average HR %Max.: Maksimaalse pulsi keskmine osakaal 
käimasoleva tegevuse jooksul.

Average Lap: Keskmine ringiaeg käimasoleva tegevuse korral.
Avg. HR: Keskmine pulss käimasoleva tegevuse korral.
Barometer: Kalibreeritud rõhk hetkel.
Battery Level: Aku laetuse tase.
Bearing: Suund teie praegusest asukohast sihtpunkti. Nende 

andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Cadence: Rattasõit. Pedaalipöörete arv. Nende andmete 

kuvamiseks peab teie seade olema ühendatud 
rütmiseadmega.

Calories: Põletatud kalorite summa.
Compass Heading: Teie liikumissuund vastavalt kompassile.
Course: Suund teie algsest asukohast sihtpunkti. Kurssi saab 

vaadata kavandatud või seadistatud teekonnana. Nende 
andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Current Lap: Käimasoleva ringi aeg stopperil.
Date: Käesolev päev, kuu ja aasta.
Depth: Vee sügavus. Teie seade peab olema ühendatud 

NMEA® 0183 seadmega, mis on võimeline tuvastama 
veesügavust.

Descent - Average: Keskmine vertikaalne laskumine pärast 
viimast lähtestamist.

Descent - Maximum: Maksimaalne laskumine meetrites minuti 
kohta pärast viimast lähtestamist.

Descent - Total: Kogu tõusuvahemaa, mis laskuti tegevuse 
jooksul või pärast viimast lähtestamist.

Distance To Dest.: Ülejäänud kaugus lõppsihtkohani. Nende 
andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Distance To Next: Ülejäänud vahemaa järgmise 
teekonnapunktini. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Elapsed Activity Time: Kogu salvestatud aeg tegevuse 
jooksul. Näiteks kui käivitate taimeri ja jooksete 10 minutit, 
siis peatate taimeri 5 minutiks, seejärel käivitate taimeri ja 
jooksete 20 minutit, on teie salvestatud aeg 35 minutit.

Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus üle või alla 
merepinna.

Elevation Above Ground: Teie praeguse asukoha kõrgus üle 
merepinna.

Elevation - Maximum: Kõrgeim saavutatud kõrgus pärast 
viimast lähtestamist.

Elevation - Minimum: Madalaim saavutatud kõrgus pärast 
viimast lähtestamist.

ETA at Destination: Hinnanguline kellaaeg, millal jõuate 
lõppsihtkohta (kohandatud sihtpunkti kohaliku aja järgi). 
Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

ETA at Next: Hinnanguline kellaaeg, millal jõuate teekonnal 
järgmise teekonnapunktini (kohandatud teekonnapunkti 
kohaliku aja järgi). Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Glide Ratio: Läbitud horisontaalvahemaa suhe vertikaalse 
kauguse muutusesse (lauglemissuhe).

Glide Ratio to Dest.: Teie praegusest asukohast sihtkõrguseni 
laskumiseks vajalik lauglemissuhe. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

GPS Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus GPS-i järgi.
GPS Heading: Teie liikumissuund vastavalt GPS-ile.
GPS Signal Strength: GPS-satelliidi signaali tugevus.
Grade: Tõusu (kõrguse) arvutamine jooksu (vahemaa) kohta 

(lang). Näiteks kui ronite iga läbitud 60 m (200 jalga) kohta  
3 m (10 jalga), on lang 5%.
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Tsoon % maksi-
maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu

1 50–60% Lõdvestunud, kerge 
tempo, rütmiline 
hingamine

Algtasemel aeroobne 
treening, vähendab 
stressi

2 60–70% Mugav tempo, veidi 
sügavam hingamine, 
võimalik vestelda

Kardiovaskulaarsed 
põhitreeningud, hea 
taastumistempo

3 70–80% Mõõdukas tempo, 
vestlemine on natuke 
raskendatud

Parem aeroobne võime-
kus, optimaalne kardio-
vaskulaarne treening

4 80–90% Kiire tempo ja natuke 
ebamugav, jõuline 
hingamine

Parem anaeroobne 
võimekus ja 
pulsilävi, parem 
kiirus

5 90–100% Sprinditempo, ei saa 
hoida pikemat aega, 
raske hingamine

Anaeroobne ja 
lihaseline 
vastupidavus, 
suurenenud jõud

Tsoon % maksi-
maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu

Lisa

Heading: Teie liikumissuund.
Heart Rate: Teie pulss ehk südamelöökide arv minutis. 

Teie seade peab olema ühendatud ühilduva 
pulsijälgimisseadmega.

Heart Rate - %Max.: Maksimaalse pulsi protsent.
Heart Rate Zone: Teie praeguse pulsi jõudlustsoon (1 kuni 5). 

Vaiketsoonid põhinevad teie kasutajaprofiilil ja maksimaalsel 
pulsil (220 miinus teie vanus).

Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa käimasoleval ringil.
Lap Cadence: Rattasõit. Keskmine pedaalipöörete arv 

käimasoleval ringil.
Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa käimasoleval 

ringil.
Lap Distance: Käimasoleval ringil läbitud vahemaa.
Lap Heart Rate Percent: Maksimaalse pulsi keskmine osakaal 

käimasoleva ringi jooksul.
Lap HR: Keskmine pulss käimasoleval ringil.
Laps: Käimasoleva tegevuse jooksul läbitud ringide arv.
Lap Speed: Käimasoleva ringi keskmine kiirus.
Last Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa viimasel läbitud 

ringil.
Last Lap Cadence: Rattasõit. Keskmine pedaalipöörete arv 

viimasel läbitud ringil.
Last Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa viimasel 

läbitud ringil.
Last Lap Distance: Viimasel läbitud ringil läbitud vahemaa.
Last Lap HR: Keskmine pulss viimasel läbitud ringil.
Last Lap Speed: Keskmine kiirus viimasel läbitud ringil.
Last Lap Time: Stopperiga mõõdetud aeg viimasel läbitud 

ringil.
Location (lat/lon): Praegune asukoht laius- ja pikkuskraadides, 

olenemata valitud asukohaformaadi seadistusest.
Location (selected): Praegune asukoht, kasutades valitud 

asukohaformaadi seadistust.
Location of Dest.: Teie lõppsihtkoha asukoht. Nende andmete 

kuvamiseks peate navigeerima.
None: See on tühi andmeväli.
Odometer: Kõigi reiside peale läbitud vahemaa jooksev 

arvestus. Reisiandmete lähtestamisel seda arvestust ei 
kustutata.

Off Course: Kaugus vasakule või paremale, mille võrra olete 
esialgselt teerajalt kõrvale kaldunud. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

Pointer: Suunanool, mis osutab järgmise teekonnapunkti 
või pöörde suunas. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Speed: Praegune liikumiskiirus.
Speed Limit: Teatatud piirkiirus antud teel. Ei ole saadaval kõigil 

kaartidel ega kõigis piirkondades. Tegelike kiirusepiirangute 
puhul tuginege alati tegelikele liiklusmärkidele.

Speed - Maximum: Suurim saavutatud kiirus pärast viimast 
lähtestamist.

Speed - Moving Avg.: Keskmine kiirus liikumisel pärast viimast 
lähtestamist.

Speed - Overall Avg.: Keskmine kiirus liikumisel ja seiskumisel 
pärast viimast lähtestamist.

Stopwatch Timer: Käimasoleva tegevuse aeg stopperil.
Sunrise: Päikesetõusu aeg teie GPS-i põhjal.
Sunset: Päikeseloojangu aeg teie GPS-i põhjal.
Temperature: Õhutemperatuur. Teie kehatemperatuur mõjutab 

temperatuuriandurit. Nende andmete kuvamiseks peab teie 
seade olema ühendatud tempe™ anduriga.

Temperature - Water: Vee temperatuur. Teie seade peab olema 
ühendatud NMEA 0183 seadmega, mis võimaldab mõõta 
veetemperatuuri.

Time of Day: Kellaaeg teie praeguse asukoha ja ajaseadete 
(formaat, ajavöönd, suveaeg) põhjal.

Time to Destination: Eeldatav aeg, mis on jäänud sihtkohta 
jõudmiseni. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Time to Next: Eeldatav aeg, mis on jäänud teekonna järgmisse 
teekonnapunkti jõudmiseni. Nende andmete kuvamiseks 
peate navigeerima.

To Course: Kurss - suund, kuhu peate liikuma, et saada 
tagasi teekonnale. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Total Lap: Kõigi läbitud ringide stopperiga mõõdetud aeg.
Trip Odometer: Pärast viimast lähtestamist läbitud vahemaa 

jooksev arvestus.
Trip Time: Viimasest lähtestamisest alates liikumisele ja mitte-

liikumisel kulunud aja jooksev arvestus.
Trip Time - Moving: Viimasest lähtestamisest alates liikumiseks 

kulunud aja jooksev arvestus.
Trip Time - Stopped: Viimasest lähtestamisest alates mitte-

liikumisele kulunud aja jooksev arvestus.
Turn: Sihtkoha ja praeguse suuna vahelise erinevuse nurk 

(kraadides) (pööre). L tähendab vasakpööret. R tähendab 
parempööret. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Velocity Made Good: Kiirus, millega te teekonnal sihtpunktis 
lõpetate. Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Dist. to Dest.: Kõrgusvahemaa teie praeguse asukoha 
ja sihtpunkti vahel. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Vertical Dist. to Next: Kõrgusvahemaa teie praeguse 
asukoha ja järgmise teekonnapunkti vahel. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

Vertical Speed: Tõusu või laskumise kiirus teatud aja jooksul.
Vertical Speed to Dest.: Tõusu või languse kiiruse suhe 

eelmääratud kõrgusesse. Nende andmete kuvamiseks peate 
navigeerima.

Waypoint at Dest.: Viimane punkt teekonnal enne sihtpunkti. 
Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Waypoint at Next: Järgmine punkt teekonnal. Nende andmete 
kuvamiseks peate navigeerima.

Lisateabe hankimine
Lisateavet selle toote kohta leiate Garmini veebilehelt.
• Täiendavate kasutusjuhendite, artiklite ja tarkvarauuenduste 

saamiseks minge aadressile support.garmin.com.
• Lisavarustuse ja varuosade kohta teabe saamiseks minge 

aadressile buy.garmin.com või pöörduge Garmini edasimüüja 
poole.

Lisaseadmed
Lisavarustust, näiteks kinnitusi, kaarte, sporditarvikuid ja 
varuosasid, saab aadressilt http://buy.garmin.com või Garmini 
edasimüüjalt.

tempe
tempe on ANT+ juhtmeta temperatuuriandur. Anduri saate 
kinnitada turvalisele rihmale või silmusesse, kus sellel on 
ümbritseva õhuga kontakt tänu millele see edastab pidevalt 
täpseid temperatuuriandmeid. Tempe temperatuuriandmete 
kuvamiseks peate tempe oma seadmega siduma.

Nõuandeid ANT+ lisaseadmete sidumiseks Garmini 
seadmega
• Veenduge, et ANT+ lisaseade ühildub teie Garmini 

seadmega.

http://support.garmin.com
http://buy.garmin.com
http://buy.garmin.com
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Tsoon % maksi-
maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu

1 50–60% Lõdvestunud, kerge 
tempo, rütmiline 
hingamine

Algtasemel aeroobne 
treening, vähendab 
stressi

2 60–70% Mugav tempo, veidi 
sügavam hingamine, 
võimalik vestelda

Kardiovaskulaarsed 
põhitreeningud, hea 
taastumistempo

3 70–80% Mõõdukas tempo, 
vestlemine on natuke 
raskendatud

Parem aeroobne võime-
kus, optimaalne kardio-
vaskulaarne treening

4 80–90% Kiire tempo ja natuke 
ebamugav, jõuline 
hingamine

Parem anaeroobne 
võimekus ja 
pulsilävi, parem 
kiirus

5 90–100% Sprinditempo, ei saa 
hoida pikemat aega, 
raske hingamine

Anaeroobne ja 
lihaseline 
vastupidavus, 
suurenenud jõud

Tsoon % maksi-
maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu
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Kardiovaskulaarsed 
põhitreeningud, hea 
taastumistempo

3 70–80% Mõõdukas tempo, 
vestlemine on natuke 
raskendatud

Parem aeroobne võime-
kus, optimaalne kardio-
vaskulaarne treening

4 80–90% Kiire tempo ja natuke 
ebamugav, jõuline 
hingamine

Parem anaeroobne 
võimekus ja 
pulsilävi, parem 
kiirus

5 90–100% Sprinditempo, ei saa 
hoida pikemat aega, 
raske hingamine

Anaeroobne ja 
lihaseline 
vastupidavus, 
suurenenud jõud

Tsoon % maksi-
maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu

Lisa

• Enne ANT+ lisaseadme sidumist Garmini seadmega liikuge
10 m (33 jalga) teistest ANT+ lisaseadmetest eemale.

• Viige Garmini seade 3 m (10 jalga) raadiusesse ANT+
lisaseadmest.

• Pärast esmakordset sidumist tunneb Garmini seade ANT+
lisaseadme iga kord ära, kui see aktiveeritakse. See protsess
toimub automaatselt, kui lülitate Garmini seadme sisse, ja
võtab ainult mõne sekundi, kui lisaseadmed on aktiveeritud ja
töötavad õigesti.

• Pärast sidumist saab Garmini seade andmeid ainult teie
lisaseadmelt ja te võite minna jälle teiste lisaseadmete
lähedale.

Tõrkeotsing
Seadme GPSMAP 66s/st taaskäivitamine
Kui seade ei reageeri, peate selle taaskäivitama. See ei kustuta 
teie andmeid ega seadeid.
1 Eemaldage patareid.
2 Paigaldage patareid uuesti.
3 Hoidke nuppu     allavajutatuna.

Seadme GPSMAP 66sr taaskäivitamine
Kui seade ei reageeri, peate selle taaskäivitama. See ei kustuta 
teie andmeid ega seadeid.

Vajutage toitenupule ja hoia seda umbes 30 sekundit all.

Pulsitsoonidest
Paljud sportlased kasutavad pulsitsoone südame-veresoonkonna 
tugevuse mõõtmiseks ja suurendamiseks ning vormi 
parandamiseks. Pulsitsoon on kindlaksmääratud südamelöökide 
arv minutis. Viis üldtunnustatud pulsitsooni on nummerdatud 
1–5 vastavalt kasvavale intensiivsusele. Üldiselt arvutatakse 
pulsitsoonid teie maksimaalse südamelöögisageduse protsentide 
põhjal.

Treeningu eesmärgid
Pulsitsoonide teadmine aitab teil mõõta ja parandada oma vormi, 
mõistes ja rakendades neid põhimõtteid.
• Teie pulss on hea treeningu intensiivsuse mõõt.
• Treenimine teatud pulsitsoonides võib aidata teil parandada

kardiovaskulaarset võimekust ja jõudu.
Kui teate oma maksimaalset pulssi, saate tabeli (Pulsitsooni 
arvutused, lk 19) abil määrata sobivaima pulsitsooni.
Kui te ei tea oma maksimaalset pulssi, kasutage mõnda 
internetis saadaolevatest kalkulaatoritest. Mõned spordisaalid 
ja tervisekeskused võivad pakkuda testi, mis mõõdab 
maksimaalset pulssi. Vaikimisi on maksimaalne pulss 220 miinus 
teie vanus.

Pulsitsooni arvutused
Tsoon % maksi-

maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu

1 50–60% Lõdvestunud, kerge 
tempo, rütmiline 
hingamine

Algtasemel aeroobne 
treening, vähendab 
stressi

2 60–70% Mugav tempo, veidi 
sügavam hingamine, 
võimalik vestelda

Kardiovaskulaarsed 
põhitreeningud, hea 
taastumistempo

3 70–80% Mõõdukas tempo, 
vestlemine on natuke 
raskendatud

Parem aeroobne võime-
kus, optimaalne kardio-
vaskulaarne treening

4 80–90% Kiire tempo ja natuke 
ebamugav, jõuline 
hingamine

Parem anaeroobne 
võimekus ja 
pulsilävi, parem 
kiirus

5 90–100% Sprinditempo, ei saa 
hoida pikemat aega, 
raske hingamine

Anaeroobne ja 
lihaseline 
vastupidavus, 
suurenenud jõud

Tsoon % maksi-
maalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu



20 Indeks

Indeks
A
aadressid, otsimine 7
ajalugu, saatmine arvutisse 8
ajaseaded 14
ajavööndid 14
alarmid
 kell 9
 merekaardid 14
 lähedus 5, 11
allalaadimine, geopeituse punktid 9, 10
altimeeter 4
 kalibreerimine 5
andmed
 jagamine 7
 salvestamine 8
 edastamine 8, 16
andmete jagamine 7, 9, 11
andmete säilitamine 8, 16
andmeväljad 8, 12, 17
ANT+ andurid 14
 sidumine 18
arvuti, ühendamine 16
asukoha formaat 14
asukohad
 muutmine 5
 salvestamine 5
Auto Lap 14

B
Bluetoothi andurid 14
Bluetooth-tehnoloogia 7, 8, 13

C
chirp 11, 13
City Navigator 7
Connect IQ 8, 9

E
edastamine
 failid 10, 11, 16
 rajad 11
ekraan
 heledus 2
 seaded 13
ekraaniseaded 13

F
failid, edastamine 10, 16

G
Garmin Connect 7
Garmin Explore 16
Garmin Express 15
 tarkvara värskendamine 15
geopeituse punktid 9–11, 16
 allalaadimine 9, 10
 navigeerimine 10
 seaded 13
GLONASS 13
GPS 9, 12, 13
 satelliidileht 12
 seaded 12
GroupTrack 8

H
heledus 2

I
inReach remote 9, 11

J
jahi- ja kalapüügiajad 9

K
kaardid 3, 7, 9
 BirdsEye pildid 9
 vahemaade mõõtmine 3
 navigeerimine 3, 5, 7
 valikuline 7
 orientatsioon 3
 ostmine 7
 seaded 3
 uuendamine 15
 suum 3
kalender 9

kalibreerimine, altimeeter 5
kalkulaator 9
karabiinhaak 15
kasutaja andmed, kustutamine 16
klahvid 1–3
 lukustamine 3
kompass 3, 4
 kalibreerimine 4
 navigeerimine 5
 seaded 4
kurss, suunanool 3
kustutamine, kõik kasutajaandmed 16
kõrgus 4, 5
 graafik 6

L
laadimine 2
LiveTrack 8
lukustamine, klahvid 3
lähedusalarmid 5, 9, 11

M
merekaardid
 alarmi seadistamine 14
 seaded 14
microSD-kaart 16. Vt mälukaart
mõõtühikud 14
mälukaart 16
märguanded 8, 9

N
navigeerimine 3
navigeerimine 4, 5
 kompass 5
 peatamine 5
nutitelefon 8
 rakendused 7
 sidumine 8
näiduekraanid 4

P
patarei 1, 15
 laadimine 2
 paigaldamine 1, 2
 maksimeerimine 1, 13
 hoiulepanek 1
pindala arvutamine 9, 11
profiilid 9, 11, 15
pulss, tsoonid 19
põhimenüü 3
 kohandamine 14
päikesetõusu ja -loojangu aeg 9

R
rajad 7
 navigeerimine 7
rakendused 7, 8
randmerihm 15
reisiarvuti 4
reisiplaneerija Vt teekonnad
reisiteave, vaatamine 4

S
salvestiste tegemine 7
satelliidileht 12
satelliidisignaalid 9, 12
 tuvastamine 3
seaded 3, 4, 12–14
 seade 13
 salvestiste tegemine 6
seadme kohandamine 12, 14
seadme lähtestamine 15
seadme puhastamine 15, 16
seadme registreerimine 9
sidumine
 ANT+ andurid 18
 andurid 14
 nutitelefon 8
Sight N' Go 4
sisse- ja väljalülitusnupp 2
stopper 9
süsteemi seaded 13

T
tarkvara, värskendamine 15
tarvikud 14, 18
taskulamp 9, 11
taustvalgus 1, 2, 13

teekonnad 6
 navigeerimine 6
 seaded 13
 kaardil vaatamine 6
 loomine 6
 kustutamine 6
 muutmine 6
teekonnapunktid 5, 6
 projitseerimine 5
 salvestamine 5
 kustutamine 5
 muutmine 5, 6
 navigeerimine 5
tegevused 6, 7
tehnilised andmed 17
tempe 18
temperatuur 18
toonid 13
toote registreerimine 11
TracBack 7
treeningulisad 14
tõrkeotsing 15, 18, 19

U
USB 13
 pistik 1
 lahtiühendamine 16
 massmälurežiim 16
 failide edastamine 16

V
vahemaade mõõtmine 3
vidinad 8
VIRB Remote 9, 11

W
WAAS 12
Wi Fi 7
 ühendamine 8, 13
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