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Sissejuhatus
HOIATUS

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

Seadme ülevaade

Toitenupp

Mini-USB-port (ilmastikukindla klapi all)

Patareipesa D-rõngas

microSD®-kaardi pesa (patareipesa katte all)

AA patareide paigaldamine
Käsiseade töötab kahe AA patareiga (ei kuulu komplekti). 
Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage NiMH- või 
liitiumpatareisid.
1 Pöörake D-rõngast vastupäeva ja tõmmake seda katte 

eemaldamiseks ülespoole.
2 Sisestage kaks AA patareid, jälgides polaarsust.

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

Teave patareide kohta

HOIATUS
Käesoleva seadme puhul lubatud temperatuurid võivad 
ületada mõningate patareide rakendatavat vahemikku. 
Leelispatareid võivad kõrgel temperatuuril puruneda.
Ärge kasutage patareide eemaldamiseks teravat eset.

TÄHELEPANU
Patareide nõuetekohaseks ringlussevõtuks pöörduge 
kohaliku jäätmekäitlusosakonna poole.

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

Seadme sisselülitamine
Hoidke .

Puuteekraani kasutamine
• Elemendi valimiseks toksake ekraani.
• Tehke iga puuteekraani valik eraldi toiminguna.
• Muudatuste salvestamiseks ja lehekülje sulgemiseks valige     .
• Eelmisele lehele naasmiseks valige     .
• Peamenüüsse naasmiseks valige     .
• Konkreetsete menüüelementide osade vaatamiseks

leheküljel, mida vaatate, valige      .

Avakuva

Tegevus

Where To?

Tegevuse seaded

Äpisahtli avamine
Äpisahtel sisaldab seadme käitamiseks kasutatud rakendusi 
ehk äppe, nagu Track Manager, Waypoint Manager ja 
geopeituse rakendus.
1 Valige mis tahes ekraanil    .
2 Avakuvale naasmiseks ilma rakendust käivitamata valige   

    (valikuline). 

Rajad
Rada on teie tee salvestus. Rajalogi sisaldab informatsiooni 
salvestatud teel olevate punktide kohta, sh aega, asukohta ja 
iga punkti kõrgust.

Rajalogi salvestamine
1 Valige tegevus.
2 Kui GPS-i indikaatorribad muutuvad roheliseks, valige 

vajadusel Start (Satelliidisignaalide tuvastamine, lk 4).
MÄRKUS. Kui seade Auto Start on lubatud, algab tegevus 
automaatselt. Auto Start seade on vaikimisi lubatud.

3 Pärast tegevust libistage ekraani alt üles.
4 Valige Stop.

Ilmub andmete kokkuvõtte leht.
5 Kõigi andmete nägemiseks kerige lehte vertikaalselt 
     (valikuline).

NÕUANNE. Valige raja nimi, kui soovite seda muuta.
6 Valige suvand:

• Raja salvestamiseks valige    .
• Rajast loobumiseks valige    .
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Rajalogi kohandamine
Saate ise määrata, kuidas seade radasid kuvab ja 
salvestab.
1 Valige Track Manager > Current Activity > .
2 Valige suvand:

• Rajajoone värvuse muutmiseks kaardil valige Color.
• Teie rajale viitava joone kuvamiseks kaardil valige Show

On Map.
3 Valige  > Setup Activities > Record Method. 
4 Valige suvand:

• Radade salvestamiseks vahelduva kiirusega, mis loob
optimaalse esituse teie radadest, valige Auto.

• Radade salvestamiseks kindla vahemaa tagant valige
Distance.

• Radade salvestamiseks kindla aja tagant valige Time.
5 Valige Interval.
6 Lõpetage toiming:

• Kui valisite salvestusmeetodiks (Record Method) Auto, 
valige, kas soovite radasid salvestada sagedamini või harvem.
MÄRKUS. Kasutades intervalli Most Often (kõige
sagedamini), saate kõige rohkem detailseid andmeid raja
kohta, kuid selle tõttu saab ka seadme mälu kiiremini täis.

• Kui valisite salvestusmeetodi jaoks vahemaa (Distance)
või kellaaja (Time), sisestage väärtus ja valige     .

Navigeerimine TracBack® funktsiooni abil
Navigeerimise ajal saate navigeerida tagasi oma raja algusesse. 
Sellest võib abi olla, kui soovite leida teed tagasi laagrisse või 
raja algusesse.
1 Valige Track Manager > Current Activity >  > TracBack.

Kaardil kuvatakse teie teekond lilla joonena, koos algus- ja 
lõpp-punktiga.

2 Navigeerige kaardi või kompassi abil.

Käesoleva raja salvestamine
1 Valige Track Manager > Current Activity. 
2 Valige suvand:

• Kogu raja salvestamiseks valige     .
• Valige      > Save Portion ja seejärel valige vastav osa.

Rajainfo vaatamine
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige .
4 Valige inforiba ekraani ülaosas.

Kuvatakse raja info.

Raja kõrgusgraafiku vaatamine
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige .

Asukoha salvestamine rajal
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige .
4 Valige asukoht rajal.
5 Valige inforiba ekraani ülaosas.

Kuvatakse asukoha info.
6 Valige > OK.

Rajajoone värvuse muutmine
Kaardi vaate parandamiseks või kui soovite rada võrrelda 
teise rajaga, võite muuta rajajoone värvust.
1 Valige Track Manager.
2 Valige rada.
3 Valige Color.
4 Valige värvus.

Radade automaatne arhiveerimine
Mäluruumi säästmiseks saate rajad arhiveerida automaatse 
ajakava järgi.
1 Valige Setup > Activities > Advanced Setup > Auto 

Archive.
2 Valige When Full, Daily, või Weekly.

Käesoleva raja puhastamine
1 Pühkige käesoleval rajaekraanil ekraani alt üles.
2 Valige Stop > > Clear.

Raja kustutamine
1 Valige Track Manager. 
2 Valige rada.
3 Valige  > Delete.

Teekonnapunktid
Teekonnapunktid on teie poolt seadmes salvestatud ja 
hoitavad asukohad. Teekonnapunktid võivad tähistada seda, 
kus te olete, kuhu lähete või kus olete käinud. Saate lisada 
üksikasju asukoha, näiteks nime, kõrguse ja sügavuse kohta.

Teekonnapunkti loomine
Saate salvestada hetkeasukoha teekonnapunktina.
1 Valige tegevus.
2 Valige .
3 Puudutage kaardil asukohta.
4 Valige teabekast.

Kuvatakse ülevaate lehekülg.
5 Valige .

Teekonnapunkt salvestatakse automaatselt.
6 Valige OK.

Teekonnapunkti leidmine
1 Valige Waypoint Manager.
2 Valige loendist teekonnapunkt.
3 Vajadusel valige      otsingu kitsendamiseks.
4 Valige suvand:

• Teekonnapunkti nime abil otsimiseks valige Spell Search.
• Teekonnapunkti sümboli abil otsimiseks valige Select

Symbol.
• Hiljuti leitud asukoha, teise teekonnapunkti, teie praeguse

asukoha või kaardil asuva punkti otsimiseks valige Search
Near.

• Teekonnapunktide loendi kuvamiseks lähima vahemaa või
tähestikulise järjekorra alusel valige Sort.

Teekonnapunkti muutmine
Enne teekonnapunkti muutmist peate teekonnapunkti looma.
1 Valige Waypoint Manager.

2 Teekonnapunktid



2 Valige teekonnapunkt.
3 Valige muudetav element, näiteks nimi.
4 Sisestage uus teave ja valige    .

> Delete.
Teekonnapunkti kustutamine
1 Valige Waypoint Manager > 
2 Valige suvand:

• Ühe teekonnapunkti kustutamiseks valige vastav
teekonnapunkt.

• Mitme teekonnapunkti kustutamiseks valige korraga mitu
teekonnapunkti.

• Kõigi teekonnapunktide kustutamiseks valige Select All.
3 Valige Delete.

Teekonnapunkti asukoha täpsuse 
suurendamine
Teil on võimalik 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  > Average Location.
4 Liikuge teekonnapunkti asukohta.
5 Valige Start.
6 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
7 Kui usaldusväärsuse olekuriba näitab 100%, valige Save.
Parima tulemuse saavutamiseks koguge neli kuni kaheksa 
teekonnapunkti näitu, jättes näitude vahele vähemalt 90 minutit.

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

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     .

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

Teekonna muutmine
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    .

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

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

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

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

Garmin® Adventures
Koondage seotud elemendid kokku seikluseks. Näiteks saate 
luua seikluse oma viimase matka kohta. Seiklus võib sisaldada 
reisi rajalogi, fotosid ja otsitud geopeituse punkte. Seikluste 
loomiseks ja haldamiseks saate kasutada BaseCamp™ 
rakendust Lisateabe saamiseks minge aadressile garmin.com/
basecamp.

Failide edastamine BaseCampi ja BaseCampist
1 Avage BaseCamp.
2 Ühendage seade arvutiga.
3 Valige suvand:

• Valige ühendatud seadmest soovitud element ja lohistage
see jaotisse My Collection või loendisse.

• Valige jaotisest My Collection või loendist soovitud
element ja lohistage see ühendatud seadmesse.

Seikluse loomine
Enne seikluse loomist ja oma seadmesse saatmist peate oma 
arvutisse laadima BaseCamp rakenduse ja edastama oma 
seadmest raja arvutisse (failide edastamine BaseCampi ja 
BaseCampist, lk 3).
1 Avage BaseCamp.
2 Valige File > New > Garmin Adventure.

Teekonnad 3
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3 Valige rada ja seejärel valige Next.
4 Vajadusel lisage elemente BaseCampist.
5 Seikluse kirjeldamiseks ja sellele nime andmiseks 

täitke kohustuslikud väljad. 
6 Kui soovite seikluse avafotot vahetada, valige Change ja  

valige mõni muu foto.
7 Valige Finish.

Seikluse alustamine
Enne seikluse alustamist peate saatma seikluse BaseCampist 
oma seadmesse (failide saatmine BaseCampi ja BaseCampist, 
lehekülg 3).
1 Valige Adventures. 
2 Valige seiklus.
3 Valige Start.

Where To? menüü
Where to? menüüd saate kasutada sihtpunkti leidmiseks, kuhu 
soovite navigeerida. Kõik Where To? kategooriad ei ole 
kõikides piirkondades ja kõikidel kaartidel kasutatavad.

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 pöörduge oma Garmini 
edasimüüja poole.

Asukoha leidmine teise asukoha lähedal
 > Search Near.1 Valige avakuval olles  > 

2 Valige suvand.
3 Valige asukoht.

Aadressi leidmine
Aadresside otsimiseks võite kasutada valikulisi City Navigatori 
kaarte.
1 Valige avakuval olles  > Addresses.
2 Vajadusel valige riik või osariik.
3 Sisestage linn või sihtnumber.

MÄRKUS. Kõik kaardiandmed ei võimalda sihtnumbri otsimist.
4 Valige linn.
5 Sisestage maja number.
6 Sisestage tänav.

Navigeerimine
Te saate navigeerida mööda teekonda ja rada, teekonnapunktini, 
geopeituse punktini või mis tahes seadmes salvestatud 
asukohani. Sihtpunkti navigeerimiseks võite kasutada kaarti või 
kompassi.

Sihtpunkti navigeerimine
1 Valige avakuval  .
2 Valige kategooria.
3 Valige sihtpunkt.
4 Valige Go.

Kaart avaneb ja teie teekond on tähistatud lilla joonega.
5 Navigeerimiseks kasutage kaarti (Navigeerimine kaardi abil, 

lk 4) või kompassi (Navigeerimine kompassiga, lk 4).

Navigeerimise peatamine
1 Kaardi või kompassi kuval olles pühkige ekraani alt üles. 
2 Valige Stop.

Satelliidisignaalide tuvastamine
Enne GPS-i navigeerimisfunktsioonide, näiteks raja 
salvestamise, kasutamist peate tuvastama satelliitsignaalid. 
Seade võib satelliitsignaalide saamiseks vajada selget taevast. 
Satelliitsignaalide tuvastamiseks võib kuluda 30–60 sekundit.
1 Seadme sisselülitamiseks hoidke    .
2 Valige tegevus.
3 Oodake, kuni GPS-i indikaatorribad muutuvad roheliseks.

NÕUANNE. Olekuvidina kuvamiseks võite ekraani alt üles 
pühkida.

Kaardiga navigeerimine
1 Alustage navigeerimist sihtpunkti (Navigeerimine sihtkohta, 

lk 4).
2 Valige Map.

Sinine kolmnurk tähistab teie asukohta kaardil. Reisi 
kulgedes sinine kolmnurk liigub ja kaob rajalogist (rajalt).

3 Tehke üks või mitu toimingut:
• Valige     ja lohistage kaarti erinevate piirkondade

vaatamiseks.
• Kaardi suumimiseks ja vähendamiseks valige      ja     .
• Valige kaardil asukoht (tähistatud nõelaga) ja valitud

asukoha kohta info saamiseks valige ekraani ülaosas
asuv inforiba.

Sõidu teekonna navigeerimine
Enne sõiduteekonna navigeerimist peate ostma ja laadima 
seadmesse City Navigator kaardid.
1 Valige Setup > Routing.
2 Valige Activity.
3 Valige Automobile Driving või Motorcycle Driving.
4 Navigeerige teekonnani (Navigeerimine sihtpunkti, lk 4).

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

sihtkohta, lk 4).
2 Valige Compass.
3 Pöörake kuni osutab kompassi ülaosa suunas, ja jätkake 

liikumist selles suunas, kuni jõuate sihtpunkti.

Kompassi kalibreerimine

MÄRKUS
Kalibreerige elektroonilist kompassi õues. Suuna täpsuse 
parandamiseks ärge seiske magnetvälju mõjutavate objektide, 
nagu sõidukite, hoonete ja õhuliinide läheduses.

Teie seade on tehases kalibreeritud ja seade kasutab 
vaikimisi automaatset kalibreerimist. Kui märkate kompassi 
ebatavalist käitumist, näiteks pärast pikkade vahemaade 
läbimist või pärast äärmuslikke temperatuurimuutusi, saate 
kompassi käsitsi kalibreerida.
1 Valige Compass.
2 Pühkige ekraani allservast üles ja valige  > Calibrate 

Compass > Start.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
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Suunanool
Suunanool on kõige kasulikum vee peal navigeerimisel või kui 
teie teele ei jää suuri takistusi. Samuti võib see aidata teil vältida 
raja mõlemale poole jäävaid ohte, nagu madalikud või 
veealused kivid.
Suunanoole lubamiseks pühkige kompassi ekraani allservast 
üles ja valige  > Setup Heading > Go To Line (Pointer) > 
Course (CDI).

Suunanool      näitab teie suhet sihtpunkti juhatava kursijoonega. 
Kui kaldute plaanitud sihtpunkti viivast kursijoonest kõrvale, 
näitab kursi kõrvalekalde indikaator (CDI)     kursist kõrvalekallet 
(paremale või vasakule) Skaala     viitab kursi kõrvalekalde 
skaalal olevate punktide     vahemaale, mis näitavad teile, kui 
kaugele te olete kursist kaldunud.

Mees-üle-parda asukoha märkimine ja 
selleni navigeerimine
Saate salvestada „mees-üle-parda“ (MOB) asukoha ja 
alustada automaatselt selle juurde tagasi navigeerimist.
1 Valige Man Overboard > Start.

Avaneb kaart, mis näitab teekonda MOB-i asukohta. 
Teekonda tähistatakse vaikimisi lilla joonega.

2 Navigeerimiseks kasutage kaarti (Navigeerimine kaardi abil, 
lk 4) või kompassi (Navigeerimine kompassiga, lk 4).

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.

Kõrgusgraafik
Vaikimisi näitab kõrgusgraafik kõrgust läbitud vahemaa jooksul. 
Kõrgusseadete kohandamiseks vaadake Altimeetri seaded, lk 
10. Kui puudutate mis tahes punkti kõrgusgraafikul, kuvatakse
selle punkti andmed.

Graafiku tüübi muutmine
Kõrgusgraafikut saab muuta nii, et see näitaks rõhku ja kõrgust 
teatud ajahetkel või teatud vahemaa tagant.
1 Valige Altimeter.
2 Pühkige ekraani allservast üles ja valige  > Change Plot

Type.
3 Valige suvand.

Kõrgusgraafiku lähtestamine
1 Valige Altimeter.
2 Pühkige ekraani altservast üles ja valige      > Reset > Clear 

Current Activity > Clear.

Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine
Teie seade on tehases kalibreeritud ja seade kasutab vaikimisi 
automaatset kalibreerimist. Baromeetrilist altimeetrit saate 

kalibreerida käsitsi kui teate õiget kõrgust või baromeetrilist 
rõhku.
1 Minge sellisesse kohta, kus kõrgus või baromeetriline rõhk 

on teada. 
2 Valige Altimeter.
3 Pühkige ekraani allservast üles ja valige  > Calibrate

Altimeter.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

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

Geopeituse punktide allalaadimine arvutiga
Te saate geopeituse punktid oma seadmesse arvuti abil käsitsi 
laadida (Failide teisaldamine seadmesse, lk 13). 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 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. 
     www.geocaching.com.
3 Vajadusel looge konto.
4 Logige sisse.
5 Geopeituse punktide leidmiseks ja oma seadmesse

allalaadimiseks järgige lehel geocaching.com antud juhiseid.

Geopeituse punktide otsimine
> .1 Valige Geocaching > 

2 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.

3 Otsingutulemite filtreerimiseks valige     (valikuline).
4 Valige geopeituse punkt.

Kuvatakse geopeituse punkti andmed.

Geopeituse punktide loetelu filtreerimine
Geopeituse punktide loetelu saab filtreerida vastavalt teatud 
teguritele, nt raskusastmele.
1 Valige Geocaching > .
2 Valige filtreerimiseks üks või mitu elementi.
3 Kohandage seadeid.
4 Selleks, et rakendada filtrit geopeituse punktide loetelu 
puhul, valige      .

Geopeituse punktide filtri loomine ja salvestamine
Geopeituse punktide jaoks saate luua ja salvestada kohandatud 
filtrid vastavalt teie valitud konkreetsetele teguritele. Peale filtri 
seadistamist, saate seda rakendada geopeituse punktide loetelus.
1 Valige Setup > Geocaching > Filter Setup > Create Filter.
2 Valige filtrisuvandid.
3 Valige  .

Filtrile antakse automaatselt nimi.

Kohandatud geopeituse punktide filtri muutmine
1 Valige Setup > Geocaching > Filter Setup. 
2 Valige filter.
3 Valige muudetav element.
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Geopeituse punkti navigeerimine
1 Geopeituse punkti otsimine (Geopeituse punkti otsimine, lk 5). 
2 Geopeituse punkti andmetest valige Go.
3 Navigeerimiseks kasutage kaarti (Navigeerimine kaardi abil, 

lk 4) või kompassi (Navigeerimine kompassiga, lk 4).
4 Geopeituse punkti asukohale lähenedes kasutage peidetud 

punkti leidmiseks vihjeid ja viiteid (Geopeituse punktide 
otsimine vihjete ja viidete abil, lk 6).

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 Geocaching.
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™

Chirp on väike Garmini lisaseade, mida saab programmeerida 
ja jätta geopeituse punkti. Chirpi leidmiseks geopeituse punktist 
võite kasutada oma seadet.

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

2 Valige Show chirp Details.
3 Vajaduse korral valige geopeituse järgmisse etappi 

navigeerimiseks Go. 

Katse logimine
Enne geopeituse punkti leidmise katse logimist peate alustama 
navigeerimist geopeituse punkti (Geopeituse punkti 
navigeerimine, lk 6).
Peale geopeituse punkti otsimise katset saate oma tulemused 
logida.
1 Valige Geocaching > .
2 Valige Found, Did Not Find, Needs Repair, või 

 Unattempted.
3 Valige suvand:

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

• Logimise lõpetamiseks valige Done.
• Peidukoha otsimise või peidukoha enda kohta

kommentaari lisamiseks valige Edit Comment, sisestage
kommentaar ja valige    .

Rakendused
Andmete juhtmevaba saatmine ja vastuvõtmine
Andmete juhtmevabaks jagamiseks peate olema ühilduvast 
seadmest 10 jala (3 m) raadiuses.
Teie seade saab saata või vastu võtta andmeid olles ühendatud 
teise ühilduva seadmega või nutitelefoniga, kasutades 

juhtmevaba ANT + ® tehnoloogiat. Saate jagada 
teekonnapunkte, geopeituse punkte, teekondi ja radasid.
MÄRKUS. See funktsioon ei ole seadme kõigi mudelite puhul 
saadaval.
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.

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 ja valige  .
Kui sisenete lähedusalarmi piirkonda, siis annab seade sellest 
helisignaaliga märku.

Pindala arvutamine
1 Valige Area Calculation > Start.
2 Kõndige ümber selle ala perimeetri, mille pindala soovite arvutada.
3 Pärast seda valige Calculate.

Kalendri ja almanahhide vaatamine
Te saate vaadata seadme tegevust, nt millal teekonnapunkt 
salvestati, ja vaadata almanahhi teavet päikese ja kuu ning selle 
kohta, millal on parim aeg jahipidamiseks ja kalapüügiks.
1 Valige suvand:

• Seadme tegevuse vaatamiseks konkreetsetel päevadel valige Calendar.
• Päikesetõusu ja -loojangut ning kuu tõusu ja loojangut puudutava 

informatsiooni vaatamiseks valige Sun and Moon.
• Jahipidamiseks ja kalapüügiks prognoositud parimate

aegade vaatamiseks valige Hunt and Fish.
2 Teise kuu vaatamiseks valige vajadusel     või    .
3 Valige päev.

Alarmi seadmine
Juhul kui te ei kasuta hetkel seadet, saate selle seadistada nii, 
et see lülitub konkreetsel ajahetkel sisse.
1 Valige Alarm Clock.
2 Kellaaja määramiseks valige     ja    
3 Valige Turn Alarm On.
4 Valige suvand.

Alarm hakkab tööle valitud ajal. Juhul kui seade on alarmi 
aktiveerumise ajal välja lülitatud, siis lülitub seade sisse 
ning alarm hakkab tööle.

Taimeri käivitamine
1 Valige Alarm Clock >  > Timer.
2 Kellaaja määramiseks valige     ja 
3 Valige Start Timer.

Stopperi avamine
Valige Stopwatch.

Satelliidi lehekülg
Satelliidi lehekülg näitab teie hetke asukohta, GPS-i täpsust, 
satelliidi asukohti ja signaali tugevust.
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Satelliidivaate muutmine
1 Valige Satellite.
2 Pühkige ekraani allservast üles ja valige      .  
3 Vajadusel valige Track Up, et muuta satelliitide vaadet, 

mille järgi rada on suunatud ekraani ülemise osa poole. 
4 Vajadusel valige nähtavale satelliidile ja selle satelliidi signaali- 

tugevust näitavale näidikule konkreetse värvi andmiseks Multicolor

GPS-i väljalülitamine
1 Valige Satellite.
2 Pühkige ekraani allservast üles ja valige  > Use 

With GPS Off.

Asukoha jäljendamine
1 Valige Satellite.
2 Pühkige ekraani allservast üles ja valige  > Use 

With GPS Off.
3 Pühkige ekraani allservast üles ja valige      > Set 

Loc. On Map.
4 Valige asukoht.
5 Valige Use.

VIRB® Action Camera juhtimine
Enne VIRB-kaugfunktsiooni kasutamist peate oma VIRB-
kaameral lubama kaugseadistuse. Lisateavet leiate VIRB 
seeria kasutusjuhendist.
MÄRKUS. See funktsioon ei ole seadme kõigi mudelite puhul 
saadaval.
1 Lülitage oma VIRB-kaamera sisse.
2 Valige oma seadmest VIRB Remote.
3 Oodake, kuni seade ühendub teie VIRB-kaameraga.
4 Valige suvand:

• Video salvestamiseks lohistage liugriba üles.
• Foto tegemiseks valige     .

Telefoni märguanded
MÄRKUS. See funktsioon ei ole seadme kõigi mudelite puhul 
saadaval.
Telefoni märguannete jaoks peab olema ühilduv nutitelefon, mis 
on seadmega seotud. Kui teie telefon saab sõnumeid, saadab 
see  teie seadmesse märguandeid.

Nutitelefoni sidumine seadmega
Enne nutitelefoni seadmega sidumist peate Garmin Connect™ 
rakenduse alla laadima ja installima. Lisateabe saamiseks 
minge lehele garmin.com/intosports/apps.
1 Viige ühilduv nutitelefon oma seadmest 10 m (33 jala) 

raadiusesse. 
2 Lubage ühilduvas nutitelefonis Bluetooth® tehnoloogia
3 Avage rakendus Garmin Connect.
4 Valige Setup > Bluetooth > Pair Mobile Device.
5 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märguannete peitmine
Märguanded on vaikimisi lubatud, kui ühendate seadme 
ühilduva nutitelefoniga. Märguandeid saab peita, nii et neid ei 
kuvata teie seadme ekraanil.

Valige  > Bluetooth > Notifications > Hide.

Treeningud
Jooksmine või jalgrattaga sõitmine koos seadmega
Enne seadmega jooksma või sõitma minekut peate valima 
sobiva profiili (Profiili valimine, lk 9).

Näidikuekraane ja andmevälju saab kohandada oma 
treeningtegevustele vastavaks (Kohandatud andmeväljad ja 
näidikuekraanid, lk 9).
1 Raja salvestamise ajal valige Track Manager > Current 

Activity > .
Saate käesoleva raja salvestada või kustutada.

2 Valige  > Setup > Activities > Advanced Setup > Output 
Format.

3 Valige suvand:
• Treeninguteavet sisaldava (nt läbitud ringid) tegevuse

salvestamiseks Garmin Connecti abil valige Activities
(FIT).

• Oma tegevuse salvestamiseks nii traditsioonilise rajana,
mida saab kaardil vaadata ja navigeerimiseks kasutada,
kui ka treeninguteavet sisaldava tegevusena valige
Tracks (GPX/FIT).

4 Valige  > Stopwatch.
5 Valige  > Enable Activ. Sync sünkroniseerib stopperi 

käesoleva tegevusega, kui vaja. 
6 Valige Start.
7 Minge jooksma või jalgrattaga sõitma.
8 Kui olete lõpetanud, valige Stop.
9 Valige Reset.
10Valige suvand:

• Tegevuse salvestamiseks valige    .
• Tegevusest loobumiseks valige    .
• Tegevuse jätkamiseks valige Resume.

Ajalugu
Ajalugu sisaldab kuupäeva, kellaaega, vahemaad, kaloreid, 
keskmist kiirust või tempot, tõusu, laskumist ja valikulise ANT+ 
anduri teavet.
MÄRKUS. Ajalugu ei salvestata, kui taimer on peatatud või 
pausile pandud.
Kui seadme mälu on täis, kuvatakse vastav teade. Seade ei 
kustuta ega kirjuta teie ajalugu automaatselt üle. Kõigi oma 
tegevuse andmete jälgimiseks võite oma ajaloo perioodiliselt 
üles laadida Garmin Connecti (Garmin Connecti kasutamine, lk 
7) või BaseCampi (Garmin® Adventures, lk 3).

Tegevuse vaatamine
1 Valige Activity History.
2 Valige tegevus.

Tegevuse kustutamine
1 Valige Activity History.
2 Valige tegevus.
3 Valige  > Delete.

Garmin Connecti kasutamine
1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2 Minge aadressile www.garminconnect.com/start.
3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valikuliste treeningulisade kasutamine
Seadmega saate kasutada lisavarustuses olevaid 
sporditarvikuid, sealhulgas pulsikella või rütmiandurit. Need 
lisaseadmed kasutavad andmete seadmesse saatmiseks ANT+ 
juhtmevaba tehnoloogiat.
Enne treeninglisade kasutamist seadmel tuleb need vastavalt 
lisavarustusega kaasas olevale juhendile installida.
ANT+ andurite sidumine
Enne sidumist peate pulsikella käele panema või anduri 
installima.
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Sidumine tähendab juhtmeta andurite ANT+ ühendamist, 
näiteks pulsikella ühendamine teie seadmega.
1 Viige seade andurist 3 m kaugusele (10 jalga).

MÄRKUS. Sidumise ajal hoidke teistest ANT+ anduritest 
10 m (30 jala) kaugusele.

2 Valige äpisahtlist Setup > ANT Sensor.
3 Valige oma andur.
4 Valige Search for New.

Kui andur on teie seadmega seotud, muutub anduri olek 
Searching (otsing) asemel Connected (ühendatuks).

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

seadmega.
• 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.

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 15) 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.

Pulsitsoonide seadistamine
Enne kui seade saab määrata teie pulsitsoonid, peate 
seadistama oma treeningu kasutajaprofiili (Treeningulisa 
kasutajaprofiili seadmine, lk 11).
Te saate pulsitsoone käsitsi kohandada vastavalt oma 
treeningu eesmärkidele (Treeningu eesmärgid, lk 8).
1 Valige Setup > Fitness > HR Zones.
2 Sisestage 5. tsooni jaoks maksimaalne ja minimaalne pulss.

Iga tsooni maksimaalne pulss põhineb eelmise tsooni 
minimaalsel pulsil. Näiteks kui sisestate 5. tsooni jaoks 
minimaalse pulsisageduse 167, loeb seade 4. tsooni 
maksimaalseks pulsisageduseks 166.

3 Sisestage 4.-1. tsooni minimaalne pulss.

Seadme kohandamine
Äpisahtli kohandamine
Äpisahtlis saate rakendusi lisada, eemaldada ja nende 
järjestust muuta.
1 Valige äpisahtlis      > Setup Drawer.
2 Valige suvand:

• Rakenduse lisamiseks äpisahtlisse valige Add, valige
kategooria ja valige rakendus.

• Äpisahtlis rakenduse teisaldamiseks valige rakendus ja
seejärel valige teine rakendus, et nende asukohti
vahetada.

• Rakenduse kustutamiseks äpisahtlist valige rakendus ja
seejärel valige    .
MÄRKUS. Mõnda rakendust ei saa äpisahtlist
kustutada.

Taustavalguse ereduse reguleerimine
Liiga ereda taustvalgustuse pikaaegne kasutamine võib 
oluliselt vähendada patareide tööaega. Patareide tööea 
maksimeerimiseks saate taustvalgustuse eredust reguleerida.
MÄRKUS. Kui patareid hakkavad tühjaks saama, võib 
taustvalguse eredust piirata.
1 Valige .
2 Kasutage taustvalgustuse ereduse reguleerimiseks liugurriba.
Kui taustvalguse eredus on seatud maksimaalseks, võib seade 
soojeneda.

Puuteekraani lukustamine
Ekraani tahtmatu puudutamise vältimiseks võite ekraani lukustada.

Valige  > .

Ekraaniluku mahavõtmine
Valige  > .

Puuteekraani tundlikkuse seadmine
Te saate puutetundliku ekraani tundlikkust kohandada 
vastavalt oma tegevusele.
1 Valige Setup > Accessibility > Touch Sensitivity.
2 Select an option.

NÕUANNE. Katsetage puuteekraani seadeid kinnastega ja 
ilma, vastavalt oma tegevusele.

Ekraani seaded
Valige Setup > Display.
Backlight Timeout: Määrab aja, mille jooksul taustvalgus kustub.
Screen Capture: Võimaldab salvestada seadme ekraanil oleva 

kujutise.
Battery Save: Säästab patareisid ja pikendab nende tööiga, 

lülitades ekraani välja, kui taustvalguse aeg saab otsa 
(Akusäästurežiimi sisselülitamine, lk 12).

Kaartide seadistamine
Saate seadmesse laaditud kaardid lubada või keelata.

Valige Setup > Map > Configure Maps.

Kaardi üldseaded
Valige Setup > Map > General.
Detail: Määrab kaardil näidatavate detailide hulga. 
Üksikasjalikum kuvamine võib põhjustada kaardi aeglasema 
joonistumise.
Orientation: Kohandab kaardi kuvamist lehel. Valik North Up

näitab põhjasuunda lehe ülaosas. Valik Track Up näitab teie 
praegust liikumissuunda lehe ülaosa suunas.
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Valik Automotive Mode näitab liikumise perspektiivi 
reisisuunaga ülespoole.

Dashboard: Määrab näidikuekraani kaardil kuvamiseks. 
Iga näidikuekraan näitab erinevat teavet teie teekonna või 
teie asukoha kohta.

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

Auto Zoom: Valib automaatselt kuvamiseks sobiva 
     suurusastme.

Täpsemad kaardi seaded
Valige Setup > Map > Advanced Setup.
Map Speed: Reguleerib kaardi joonistamise kiirust. Suurem 

kaardi joonistamise kiirus lühendab patareide tööiga.
Guidance Text: Määrab, millal kuvatakse kaardil juhised.
Select Vehicle: Määrab asukoha ikooni, mis tähistab teie  

asukohta kaardil. Vaikimisi ikoon on väike sinine kolmnurk.
Zoom Levels: Reguleerib kaardi elementide kuvamise 

suurenduse astet. Kaardi elemente ei kuvata, kui kaardi 
suurenduse tase on valitud tasemest kõrgem.

Text Size: Määrab kaardielementide teksti suuruse.

Kohandatud andmeväljad ja näidikuekraanid
Andmeväljad kuvavad teie asukoha teavet või muid  täpsustatud 
andmeid. Näidikuekraanil on kohandatult rühmitatud andmed, 
mis võivad olla kasulik konkreetse või üldise ülesande täitmiseks, 
näiteks geopeituse jaoks.

Kaardiandmete väljade lubamine
1 Pühkige kaardi ekraanil ekraaniservast ülespoole ja valige 

     > Setup Map > General > Dashboard.
2 Valige andmeväli.

Andmeväljade kohandamine
Enne kaardiandmete väljade muutmist peate need lubama  
(Kaardiandmete väljade lubamine, lk 9).
Saate kohandada kaardi, kompassi, reisiarvuti ja altimeetri 
lehtede andmevälju ja näidikuekraane.
1 Valige lehel, kus kuvatakse andmeväljad, vastav andmeväli.
2 Valige andmevälja kategooria ja andmeväli.

Näidikuekraanide kohandamine
1 Valige lehekülg.
2 Valige suvand:

• Pühkige kaardi ekraanil ekraaniservast ülespoole ja 
valige  > Setup Map > General > Dashboard.

• Kompassi või reisiarvuti ekraanil olles, pühkige ekraani 
allservast ülespoole ja valige     > Change Dashboard.

3 Valige näidikuekraan.

Profiilid
Profiilid on seadete kogu, mis optimeerib teie seadet vastavalt 
seadme kasutusele. Näiteks, geopeituse ja jahipidamise korral 
võivad seaded ja vaated olla erinevad.
Profiilid on seotud tegevuste ekraanidega, sealhulgas 
avakuvaga.
Kui kasutate parajasti profiili ja muudate seadeid, näiteks 
andmevälju või mõõtühikuid, salvestatakse muudatused profiili 
osana automaatselt.

Profiili valimine
Kui muudate tegevusi, on teie seaded iga profiili jaoks 
erinevad.
1 Pühkige avakuval ekraani horisontaalselt.
2 Valige profiil.

Kohandatud profiili loomine
Saate oma seadeid ja andmevälju konkreetse tegevuse või 
reisi jaoks kohandada.
1 Valige Setup > Profiles > Create Profile.
2 Valige profiili taust ja valige     .
3 Valige profiili jaoks ikoon ja seejärel valige    .
4 Sisestage profiili nimi ja valige > OK.
5 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.

Süsteemi seaded
Valige Setup > System.
Satellite System: Seadistab satelliitsüsteemi GPS-i, GPS + 

GLONASS (GPS-i ja GLONASS-i kohta lähemalt, lk 9), 
või Demo Mode (GPS on välja lülitatud).

WAAS/EGNOS: Seab süsteemi Wide Area Augmentation 
System / European Geostationary Navigation Overlay 
Service (WAAS/EGNOS) tugisüsteemide režiimile. WAAS-i 
kohta lisateabe saamiseks minge lehele www.garmin.com/
aboutGPS/waas.html.

Text Language: Määrab seadme tekstide keele.
MÄRKUS. Tekstikeele muutmine ei muuda kasutaja 
sisestatud andmete ega kaardiandmete keelt.

USB Mode: Seadistab seadme kasutama massmälurežiimi,  
Garmini režiimi või MTP (meediumiedastusprotokoll), kui see 
on arvutiga ühendatud.

Battery Type: Määrab seadme patareide tüübi.
Classic Mode: Seab avaekraanile klassikalise väljas 

kasutatava käsiseadme avakuva. 
MÄRKUS. Selle seade lubamine muudab oluliselt 
kasutajaliidese ja tegevuse salvestamise funktsioone.

GPS-i ja GLONASS-i kohta lähemalt
Satelliitsüsteemi vaikeseadeks on GPS. GPS + GLONASSi abil 
on seadme toimivus keerulistes keskkondades parem ja 
asukoha tuvastamine toimub kiiremini. GPS-i ja GLONASS 
kasutamisega võib patarei tööiga olla lühem kui ainult GPS-i 
kasutamisega.

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

kustub.
Screen Capture: Võimaldab salvestada seadme ekraanil oleva

 kujutise.
Battery Save: Säästab patareisid ja pikendab nende tööiga,  

lülitades ekraani välja, kui taustvalguse aeg saab otsa  
(Akusäästurežiimi sisselülitamine, lk 12).

Välimuse seaded
Valige Setup > Appearance.
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Mode: Määrab heleda või tumeda tausta või lülitab neid 
vaheldumisi automaatselt vastavalt teie praeguse asukoha 
päikesetõusu ja loojangu ajale.

Day Color: Määrab päevarežiimis tehtud valikute värvuse. 
Night Color: Määrab öörežiimis tehtud valikute värvuse. 

Seadme helitoonide seadistamine
Sõnumite, klahvide, pööramise hoiatuste ja alarmide 
toone on võimalik kohandada.
1 Valige Setup > Tones > Tones > On.
2 Valige iga kuuldava tüübi jaoks toon.

Rajaseaded
Valige Setup > Activities.
Record Method: Määrab raja salvestamise meetodi. Auto 

funktsioon salvestab radu vahelduva kiirusega, mis 
loob optimaalse esituse teie radadest.

Interval: Määrab rajalogi salvestamise sageduse. Punktide 
sagedasem salvestamine loob detailsema raja, kuid täidab 
rajalogi kiiremini.

Auto Pause: Peatab jälgimise automaatselt, kui lõpetate 
liikumise.

Auto Start: Alustab raja salvestamist automaatselt, kui seade 
on tuvastanud satelliidisignaalid.

Advanced Setup: Võimaldab seada automaatse arhiveerimise, 
seadistada reisi andmete salvestamise aega, valida rajalogi 
salvestamise vormingu  ja lähtestada reisi andmed.

Teekonna seaded
Saadaolevad teekonnaseaded on sõltuvalt valitud tegevusest 
erinevad.
Valige Setup > Routing.
Activity: Määrab teekonna ajal transpordiks kasutatava 

tegevuse. Seade arvutab teekonnad, mis on optimeeritud 
vastavalt teie tegevuse tüübile.

Calculation Method:  Määrab teekonna arvutamiseks 
kasutatava meetodi.

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

Lock On Road: Lukustab teie asukohta kaardil 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.

Suuna seaded
Kompassi seadeid saab kohandada.
Valige Setup > Heading.
Display: Määrab kompassi ekraanil suuna näitamise tüübi. 
North Reference: Määrab kompassil suunaviiteks geograafilise 

põhjasuuna.
Go To Line (Pointer): Võimaldab kasutada suunanoolt, mis 

osutab teie sihtpunkti suunas, või suunanoolt, mis näitab teie 
suhet sihtpunkti poole juhatava kursijoonega.

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. Vt Kompassi kalibreerimine, lk 4. 

Altimeetri seaded
Valige Setup > Altimeter.
Auto Calibration: Kalibreerib altimeetri automaatselt iga kord, 

kui seade sisse lülitatakse. Seade jätkab altimeetri 
automaatset kalibreerimist seni, kuni seade saab GPS-
signaale.

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 funktsioon võib olla kasulik, kui 
jälgite rõhufronte.

Plot Type: Salvestab kõrguse muutused teatud aja või 

Calibrate Altimeter: Võimaldab kalibreerida altimeetrit, kui teate 
õiget kõrgust või õiget baromeetrilist rõhku. Vt 
Baromeetrilise altimeetri kalibreerimine, lk 5.

Asukoha formaadi seaded
MÄRKUS. Ärge muutke asukoha formaati ega kaardi 
tugipunkti koordinaatide süsteemi, kui te ei kasuta kaarti või 
diagrammi, mis määrab erineva 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 koordinaat- 

süsteemi. Vaikimisi on koordinaatide süsteem WGS.

Mõõtühikute muutmine
Saate kohandada vahemaa, 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.
Time Zone: Määrab seadme ajavööndi. Automatic funktsioon 

määrab ajavööndi automaatselt teie GPS-asukoha järgi.

Geopeituse seaded
Valige Setup > Geocaching.
Geocache List: Võimaldab kuvada geopeituse punktide

loetelu nimede või koodide järgi.
chirp Searching: Võimaldab seadmel otsida chirp-seadmega 

geopeituse punkte (Chirp otsingu lubamine, lk 6).
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Program chirp: Programmeerib chirp-seadme. Vaadake
chirp-seadme kasutusjuhendit aadressil www.garmin.com.

Filter Setup: Võimaldab luua ja salvestada kohandatud filtreid 

Found Geocaches: Võimaldab muuta leitud geopeituse 
punktide arvu. See arv suureneb automaatselt, kui logite 
leitud punkti (Katse logimine, lk 6).

ANT+ anduri seaded
Lisateavet valikuliste treeningulisade kohta vt Valikulised 
treeningulisad, lk 7.

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

vahemaa tagant.
User: Määrab kasutajaprofiili info (Treeningulisa 

kasutajaprofiili seadmine, lk 11).
HR Zones: Määrab viis treeningtegevusteks mõeldud pulsitsooni.
Activity Type: Määrab treeningtegevuse jooksmiseks, 

rattasõiduks või muuks. See võimaldab teie jooksutegevust 
kuvada jooksuna kui edastate selle Garmin Connecti.

Treeningulisa kasutajaprofiili seadistamine
Seade kasutab sinu poolt sisestatud teavet täpsete andmete 
arvutamiseks. Saate muuta järgmist kasutajaprofiili teavet: 
sugu, vanus, kaal, pikkus ja eluaegse sportlase teavet  
(Eluaegsete sportlaste funktsioon, lk 11).
1 Valige Setup > Fitness > User.
2 Muutke seadeid.
Eluaegsete sportlaste funktsioon
Eluaegne sportlane on isik, kes on aastaid intensiivselt 
treeninud (välja arvatud väiksemad vigastused) ja kelle 
puhkepulss on 60 lööki minutis (l/min) või vähem.

Ringide märkimine lähtuvalt vahemaast
Saate kasutada Auto Lap funktsiooni, 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    .

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 ületate, ankrus 

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

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

Andmete lähtestamine
Saate lähtestada reisi andmed, kustutada kõik teekonnapunktid, 
kustutada käesoleva raja või taastada vaikeväärtused.
1 Valige Setup > Reset. 
2 Valige lähtestatav element.

Konkreetsete seadete taastamine vaikeseadeteks
1 Valige Setup.
2 Valige lähtestatav element.
3 Valige  > Restore Defaults.

Konkreetsete lehtede seadete taastamine 
vaikeseadeteks
Saate taastada kaardi, kompassi, reisiarvuti ja 
kõrgusgraafiku sätete vaikeväärtused.
1 Avage leht, mille seaded soovite taastada.
2 Valige  > Restore Defaults.

Kõigi vaikeseadete taastamine
Te saate kõik seaded muuta tagasi tehas vaikseadeteks.

Valige Setup > Reset > Reset All Settings > Yes.

Teave seadme kohta
Tehnilised andmed
Patarei tüüp 2 AA patareid (leelis-, NiMH-, liitium- või 

eellaetud NiMH patareid)
Patarei tööiga Kuni 16 tundi.
Töötemperatuuri 
vahemik

-20 °C kuni 70 °C (-4 °F kuni 158 °F)

Raadiosagedus / protokoll 2,4 GHz @ 3 dBm nimiväärtus
Veekindlus IEC 60529 IPX71

Kompassikindel vahemaa 30 cm (11,8 tolli)

Tugi ja värskendused
Garmin Express™ (garmin.com/express) tagab Garmini 
seadmetele lihtsa juurdepääsu järgmistele teenustele.
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
• Andmete üleslaadimine Garmin Connecti

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

Lisateabe hankimine
Lisateavet käesoleva 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.

Seadme registreerimine
Täitke veebis registreerimisvorm, nii saame teid paremini 
vajadusel toetada.
• Minge aadressile garmin.com/express.
• Hoidke müügikviitungit või selle koopiat kindlas kohas.

1 Seade talub kuni 1 m sügavusel juhuslikku kokkupuudet veega kuni 30 min. 
Lisateabe saamiseks minge lehele  www.garmin.com/waterrating.
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geopeituse punktide jaoks (Geopeituse filtri loomine ja 
salvestamine, lk 5).
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Teave patareide kohta
  HOIATUS

Käesoleva seadme puhul lubatud temperatuurid võivad 
ületada mõningate patareide rakendatavat vahemikku. 
Leelispatareid võivad kõrgel temperatuuril puruneda.
Ärge kasutage patareide eemaldamiseks teravat eset.

  TÄHELEPANU
Patareide nõuetekohaseks ringlussevõtuks pöörduge 
kohaliku jäätmekäitlusosakonna poole.

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

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

ereduse reguleerimine, lk 8).
• Lühendage taustvalgustuse kustumisaega (Ekraani

seaded, lk 8).
• Kasutage akusäästurežiimi (Akusäästurežiimi

sisselülitamine, lk 12).
• Vähendage kaardi joonistamise kiirust (Kaartide

seadistamine, lk 8).

Akusäästurežiimi sisselülitamine
Patareide tööea pikendamiseks saate kasutada akusäästurežiimi.

Valige Setup > Display > Battery Save > On.
Akusäästurežiimis lülitub ekraan välja, kui taustvalguse aeg 
läbi saab. Saate ekraani sisselülitamiseks valida    ja olekulehe 
vaatamiseks topeltpuudutada    .

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

Seadme hooldus
MÄRKUS

Ärge hoidke seadet kohas, kus see võib pikaajaliselt kokku 
puutuda äärmuslike temperatuuridega, sest see võib põhjustada 
seadmele püsivaid kahjustusi.
Ärge kasutage puutetundliku ekraani käsitsemiseks mitte 
kunagi kõva ega teravat eset, sest see võib ekraani kahjustada.
Vältige keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõr-
jevahendeid, mis võivad kahjustada plastkomponente ja viimistlust.
USB-pordi kahjustuste vältimiseks hoidke ilmastikukindel 
klapp tihedalt suletud.
Vältige äärmuslikke lööke ja hooletut käitlemist, sest see 
võib seadme tööiga lühendada.

Seadme puhastamine

MÄRKUS
Isegi väike kogus higi või niiskust võib laadijaga ühendamisel 
põhjustada elektrikontaktide korrosiooni. Korrosioon võib 
takistada laadimist ja andmeedastust.

1 Puhastage seadet õrnatoimelise pesuvahendilahusega 
niisutatud lapiga.

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

Puuteekraani puhastamine
1 Kasutage pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.

2 Vajadusel niisutage lappi kergelt veega.
3 Niisutatud lapi kasutamisel lülitage seade välja ja lahutage 

vooluvõrgust. 
4 Pühkige ekraani õrnalt lapiga.

Vettekastmine

MÄRKUS
Seade on veekindel vastavalt IEC standardile 60529 IPX7. See 
talub vettekastmist 30 minuti jooksul 1 meetri sügavusele. 
Pikaajaline vee all hoidmine võib seadet kahjustada. Pärast 
vettekastmist pühkige seade enne selle kasutamist või laadimist 
kindlasti kuivaks ja laske ka õhu käes kuivada.

Andmehaldus
MÄRKUS. Seade ei ühildu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® 
ja Mac® OS 10. 3 ja varasemate operatsioonisüsteemidega.

Failitüübid
Käsiseade toetab neid failitüüpe:
• Failid rakendusest BaseCamp või HomePort™. Minge

aadressile www.garmin.com /trip_planning.
• GPX teekonna, raja ja teekonnapunkti failid.
• GPX geopeituse punktide failid (Geopeituse punktide

allalaadimine arvutiga, lk 5).
• JPEG-fotofailid.
• GPI kohandatud POI-failid Garmini POI-laadurist . Minge

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

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

eemaldamiseks ülespoole. 
2 Eemaldage patareid.
3 Patareipesas libistage kaardihoidik     vasakule ja tõstke üles. 

4 Paigutage mälukaart      kuldsete kontaktidega allapoole. 
5 Sulgege kaardi hoidik.
6 Lükake kaardi hoidikut selle lukustamiseks paremale.
7 Pange patareid tagasi.
8 Pange patareipesa kate tagasi ja keerake D-rõngast päripäeva.

Seadme ühendamine arvutiga

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

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

Windows süsteemiga 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 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 arvuti korral valige süsteemiribal 
ikoon Safely Remove Hardware ja valige seade.

• Apple® arvuti korral valige seade ja valige File > Eject.

2 Ühendage kaabel arvutist lahti.

Tõrkeotsing
Seadme taaskäivitamine
Kui seade ei reageeri, peate selle taaskäivitama. See ei 
kustuta teie andmeid ega seadeid.
1 Eemaldage patareid.
2 Paigaldage patareid uuesti.
3 Hoidke  .

Seadme teabe vaatamine
Saate vaadata seadme ID-d, tarkvara versiooni ja 
litsentsilepingut.

Valige Setup > About.

Lisa
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.

Data Fields
Mõned andmeväljad nõuavad teilt navigeerimist või andmete 
kuvamiseks ANT + lisaseadmeid.
24hr Max Temp.: Viimase 24 tunni jooksul registreeritud  

maksimaalne temperatuur.
24hr Min Temp.: Viimase 24 tunni jooksul registreeritud 

minimaalne temperatuur.
Accuracy of GPS: Teie täpse asukoha veamarginaal. Näiteks,

GPS-asukoha täpsus antakse vahemikus +/-12 jalga. (3,65 
m).

Activity Distance: Käesoleval rajal läbitud vahemaa.
Alarm Timer: Taimeri käesolev aeg.
Ambient Pressure: Kalibreerimata ümbritseva keskkonna 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 pärast viimast 

lähtestamist. 
Automotive Turn: Järgmise pöörde suund teekonnal. Nende 

andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Average Cadence: Keskmine pedaalipöörete arv käimasoleva 

tegevuse korral.
Average Lap: Keskmine ringiaeg käimasoleva tegevuse korral. 
Avg. HR: Keskmine pulss käimasoleva tegevuse korral.
Barometer: Kalibreeritud rõhk hetkel.
Battery Level: Patareide laetuse tase.
Bearing: Suund teie praegusest asukohast sihtpunkti. Nende 
     andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Cadence: Pedaalipöörete või sammude arv minutis. 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: Käimasolev päev, kuu ja aasta.
Descent - Average: Keskmine vertikaalne laskumine pärast 

since the last reset.
Descent - Maximum: Maksimaalne laskumine jalgades või  

meetrites minuti kohta pärast viimast lähtestamist.
Descent - Total: Kogu laskumine vahemaa 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 
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jooksete 20 minutit, on teie salvestatud aeg 35 minutit.
Elev. Above Ground: Teie praeguse asukoha kõrgus  

maapinnast (kui kaardid sisaldavad piisavat 
kõrguseteavet).

Elevation: Teie praeguse asukoha kõrgus üle või alla  
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 te iga ronitud 10 jala (3 m) kohta reisite 200 
jalga (60 m), siis on lang 5%.

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 pulsisageduse vahemik hetkel (1 kuni 5) 

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

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

HR - Lap %Max.: Maksimaalse pulsi keskmine osakaal 
käimasoleva ringi jooksul.

Lap Ascent: Vertikaalne tõusuvahemaa käimasoleval ringil.
Lap Cadence: Keskmine pedaalipöörete arv käimasoleval ringil.
Lap Descent: Vertikaalne laskumisvahemaa käimasoleval ringil. 
Lap Distance: Käesoleval ringil läbitud vahemaa.
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: 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 at 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. See ei ole kõikidel 

kaartidel ja kõikides piirkondades saadaval. 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.
Time of Day: Praegune 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.

Vert. Speed to Dest.: Tõusu või languse kiiruse suhe  
eelmääratud kõrgusesse. 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.
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Waypoint at Dest.: Viimane punkt teekonnal enne sihtpunkti. 
     Nende andmete kuvamiseks peate navigeerima.
Waypoint at Next: Järgmine punkt teekonnal. Nende  

andmete kuvamiseks peate navigeerima.

Pulsitsooni arvutused
Tsoon %  

maksimaalsest 
pulsist

Tajutud pingutus Kasu

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

Algetasemel 
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 
võimekus, optimaalne 
kardiovaskulaarne 
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
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Indeks navigeerimine  2
valikuline  4
seaded  8, 9
uuendamine  11

nutitelefon  7
 sidumine  7
Sight N' Go  5
sisse- ja väljalülitusnupp  1
stopper  6
suuna seaded  10
süsteemi seaded  9

T
taimer  6
taimer  7
 loendur  6
tarkvara, värskendamine  11
tarvikud  7, 8, 11
taustvalgus  8, 12
teekonnad  3

A
aadressid, otsimine  4
aja seaded  10
ajalugu  7
 saatmine arvutisse  7
ajavööndid  10
alarmid

kalender  6
kalibreerimine

altimeeter  5
 kompass  4
kasutaja andmed, kustutamine  13
kasutajaprofiil  11
klahvid  1
kompass  4, 5

kell  6
merekaardid  11
lähedus  6 navigeerimine  4

seaded  10allalaadimine, geopeituse punktid  5
almanahh

jahi- ja kalapüügiajad  6
 päikesetõusu ja -loojangu aeg  6 
altimeeter  5, 10
andmed

kurss, suunanool  5
kustutamine

kõik kasutaja andmed  13
 ajalugu  7
kõrgus  2, 5

loomine  3
kustutamine  3
muutmine  3
seaded  10
kaardil vaatamine  3

hoiulepanek  7
edastamine  7, 12

graafik 5

andmete jagamine  6
andmete säilitamine  12
andmeväljad  9, 13
ANT+ andurid  11
 sidumine  8
ANT+ andurid, sidumine  7
arvuti, ühendamine  12
asukoha formaat  10
asukohad

L
lukustamine, ekraan  8
lähedusalarmid  6

M
mees-üle-parda (MOB)  5
merekaardid

alarmi seadistamine  11
 seaded  11
microSD-kaart  1, 12. Vt mälukaart
mõõtühikud  10
mälukaart  12
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N
navigeerimine  4, 5

teekonnapunktid  2, 4
kustutamine  3
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salvestamine  2
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tempe  13
temperatuur  13
toonid  10
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TracBack  2
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U
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avakuva  1

B
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BaseCamp  3, 12
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chirp  6, 10
City Navigator  4

E
edastamine
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tee  4
peatamine  4

pistik  1
lahtiühendamine  13
massmälu režiim  12
failide edastamine  12nutitelefon  6

 sidumine  7
näiduekraanid  9 V

veekindlus  12
P
patareid  1, 12

VIRB pult  7
failid  3, 5, 6, 12

 rajad  6
ekraan  8

lukustamine 8
ekraani seaded  8, 9
ekraaninupud  1
elemendi ID  13
eluaegne sportlane  11

F
failid, edastamine  5, 12, 13
G
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salvestamine  7
Garmin Express  11
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R
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rattasõit  7
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S
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 tuvastamine  4
seade
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äpisahtel  1

kohandamine  8
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navigeerimine  6
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GLONASS  9
GPS  6, 7, 9
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seaded  8–11
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seadme lähtestamine  11
seadme puhastamine  12
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seiklused  3, 4
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H
HomePort  12
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K
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ANT+ andurid  7

andmeväljad  9
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