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Първи стъпки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте Important Safety and Product Information напътствия 
в кутията на продукта за предупреждения и друга важна 
информация.

Настройване на системата
Трябва да настройте устройството и каишката, преди да 
можете да използвате устройствата.
1 Инсталирайте батериите в устройството.

2 Заредете устройството за нашийника.

3 Включете устройствата.
4 Ако е необходимо, добавете каишката към

устройството.
5 Придобиване на сателитни сигнали.

Преглед на устройството
Alpha 50 ръчно устройство

ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте използването на високо захранвано радио (по-голямо 
от 5 вата) в непосредствена близост до устройството. Това може 
да доведе до необратимо увреждане на устройството.

À

GPS антена
Á

VHF антена
Â Бутон за включване.
Ã

Екран
Бутони
USB порт (под защитното капаче)

Æ

microSD™ слот за карта (под капачето на батерията)
Ç Монтажно
È Капак на батерията D-пръстен

Бутони

IN Изберете, за да увеличите картата.
OUT      Изберете за отдалечаване на картата.
MAP      Изберете, за да видите картата.

Въведение 1

MENU Изберете, за да отворите менюто за активната страница.     
Изберете два пъти, за да отворите главното меню.

ENTER Изберете, за да изберете опция или приемате съобщения.
BACK Изберете, за да отмените въвеждането на данни или да 

се върнете към предишното меню или страница.
MARK Изберете, за да маркирате текущото си местоположение.
DOG     Изберете, за да видите страницата за проследяване на куче.

Изберете, за да видите или преминете през опциите и за 
поставяне на курсора на картата.

Заключване на клавиатурата
1  Избор  .
2 Изберете OUT.

Каишка за куче
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата каишка може да изглежда различно 
от устройството на снимката.

À

VHF антена
Á

GPS антена
Â Бутон за включване
Ã

LED статус и мигащи LEDs светлини

Инсталиране на батерии
Ръчното устройство работи с две АА батерии (не са включени). 
Използвайте NiMH или литиеви батерии за най-добри резултати.
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовниковата стрелка, 

и дръпнете капака.
2 Поставете две батерии АА, спазвайки поляритета.

3 Поставете капака на батерията и завъртете D-пръстена.
4  Задр .
5 Изберете Setup > System > Battery Type.
6 Изберете Alkaline, Lithium, or Rechargeable NiMH.

Зареждане на каишката
ЗАБЕЛЕЖКА

За да се предотврати корозия, изсушете контактите на каишката и 
околното пространство, преди да свържете зареждащия клип.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата каишка може да изглежда различно 
от устройството на снимката.



Трябва напълно да заредите батерията, преди да 
използвате устройството за първи път. Зареждане на 
напълно разредена батерия отнема около пет часа.
1 Закреп. клипа за зар.

À

 на устройств. 

2 Пъхнете малкия край на захранващия кабел в мини-USB 
порта на кабела за зареждане.

3 Включете захранващия кабел в контакта.
LED индикаторът свети в червено, когато каишката се зарежда.

4 След  като  LED  индикатора  светне  в  зелено,  извадете 
клипа от каишката за зареждане.

Включване на устройствата

Изключване на устройствата

• На устройството, задръжте бутона за захранване, 
докато LCD дисплей се включва.

• На устройството, задръжте бутона за захранване,
 докато LCD дисплей се изключи.

• На нашийник,  задръжте  бутона  за  захранване,  докато  
LED индикатора измига и издаде звуков сигнал.

• На  нашийник,  задръжте  бутона  за  захранване,  
докато  LED индикатора стане червен.

Локализиране на спътници
Каишката и устройството, трябва да придобият сателитни 
сигнали, преди да сложи каишката на кучето си. 
Локализирането на спътници може да отнеме няколко минути.
1 Отидете на открито пространство.
2 Включете двете устройства.
3 Изберете бутона за включване на устройството.  

 показва силата на GPS сигнала.
Когато каишката е локализирала сигнал, LED  статута 
мига двойно или тройно в зелено.

Регулиране на яркостта
ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта на подсветката може да бъде 
ограничена, когато силата на батерията е ниска.
Продължителната употреба на подсветката може 
значително да намали живота на батерията.
1 Избор .
2 Изберете опция:

• За да превкл. между предвар. зад. нивата на яркост- .
•   За регул. на нивата на яркост ръчно, изберете       .

3 Изберете ENTER.

Монтиране на каишката на вашето куче
ВНИМАНИЕ

Не пръскайте устройството или каишката с разяждащи 
химикали, включително спрей за бълхи или кърлежи. Винаги 
се уверявайте, че всеки спрей за бълхи или кърлежи, който 
се нанася върху кучето е напълно суха, преди пускането на 
каишката на кучето. Малки количества от тежки химикали 
могат да повредят пластмасовите части.

Преди да можете да сложи каишката на кучето, трябва да 
сдвоите преносимото устройство и каишката и да 
придобиете сателитни сигнали.

Á

.
1 Поставете каишката с VHF антена, сочеща нагоре

GPS антената обърната нагоре, а светодиодите обърнати напред.
2 Поставете каишката около средата на шията на кучето.
3 Затегнете каишката, така че да е плътно около врата на кучето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Каишката трябва да е плътна и не би трябвало да 
може да се върти или да се плъзга върху врата на кучето. Кучето 
трябва да бъде в състояние да поглъщат храна и вода, кактп 
обикновено. Трябва да се наблюдава поведението на кучето, за 
да се провери дали каишката не е прекалено стегнат.

4 Ако каишката е  твърде дълга,  изрежете превишението, 
оставяйки най-малко 7,62 см (3 инча), за резерва.

Клавиатура се появява, когато въвеждате текст.
Използване на екранната клавиатура

• Избор , , , или  за да изберете символ, и 
изберете ENTER.

• Избор  за backspace.
• Избор  за shift.
• Изберете IN или OUT за промяна на режима на знаци на

клавиатурата.
• Изберете Done да запазите текста и затворите клавиатурата.

Следене на кучета
Устройството ви позволява да следите кучето си, с помощта на 
компаса или картата. Картата показва вашето местоположение и 
местоположение на вашето куче. Показалецът на компас показва 
посоката на текущото местоположение на кучето.

Проследяване на кучето на картата
Преди да можете да следите куче на картата, трябва да го 
добавите към преносимото устройство.

Можете да видите местоположението на кучето върху картата.
1 Изберете MAP.
2 Изберете IN или OUT да увеличите и намалите картата.

Навигиране до кучето
1 Изберете Dog List.
2 Изберете кучето.
3 Изберете Show Info > Go.

Картата се отваря.
4 Следвайте линията до кучето.

Преглед на статуса на кучето
Можете да видите състоянието на кучето си, като 
посоката и разстоянието до кучето от преносимото 
устройства. За да се определи дали

2 Следен на куче



кучето лае, първо трябва да се активира 
възможността за откриване на лая.
1 От  главното  меню,  изберете  DOG  за  да  видите 

страницата на куче за проследяване.
2 Ако  имате  допълнителни  кучета,  превъртете  през 

списъка, за да намерите кучето.
Устройството може да проследява до 20 кучета.

3  Изберете ENTER.

Икони за кучето
Седнал

Бяга

На точка

Treed

Неизвестен*

*Иконата на неизвестен статус показва, че каишката не е 
придобила сателитен сигнал и че устройството не може да 
се определи местоположението на кучето.

Сигнали за местоположения
Известия за местоположението ви уведомяват, когато 
вашите кучета влизат или излизат на определено място. 

Geofence е невидима граница около площ и е създадена с 
помощта на точки на картата. Виртуалните границите на 
Geofence са точни до около 3 м (10 фута.).

Задаване на Geofence известия
1 Изберете Setup > Location Alerts > Add Alert > Geofence.
2 На картата, изберете точка за първи ъгъл на Geofence, и 

изберете ENTER.
3 Изберете допълн. точки, за да се опред. гран. на Geofence.

Трябва да изберете поне 3 точки, и можете да изберете 
до 10 точки.

4 Изберете BACK.

Задаването на Radius Alert
Можете да получите предупреждение, когато кучето се движи в 
рамките или извън рамките на определено разстояние от вас.

1 Изберете Setup > Location Alerts > Add Alert > Radius.
2  Изберете единицата за измерване.
3 Въведете радиус разстоянието, и изберете Done.

Редактиране на сигналите за местоположения
1 Изберете Setup > Location Alerts.
2 Изберете сигнал.
3 Изберете опция:

• Изберете Disable за да изкл. известията за този сигнал.
• Изберете  Set  Alert  Type  да определите начина, по

 който устр. ви уведомява за това предупреждение.
• Изберете Set Alert Mode за задаване на звука

 при изход, вход, или и двете.
• Изберете Delete за отстраняване на сигнала.

Информация за кучето
Устройството присвоява име по подразбиране, "куче", към 
каишката, ако тя е в комплект с преносимото устройство.

Следене на кучето 3

Данни за лова
Данните за лова осигуряват набор от данни, който ви 
помага да се разберете ловните модели и поведението на 
кучето си. Показателите се нулират автоматично в 
началото на всеки нов лов.

Полета с данни

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области.

Barks:  Броят  пъти,  при  който  кучето  лае  по  време  на  лов. 
Известия за лай са задействат от ниско ниво на 
интензивност. Това поле за данни изисква активиране на 
откриването на лай.

Bays: Броят пъти, при който кучето вие по време на лов. 
Известията за виене са предизвикани от високо ниво на
 интензитет. Това поле за данни изисква активиране на 
откриването на лай.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области.

Distance: Общото разстояние изминато от кучето.
Dog Score: Комбинация от показатели, който показва колко добре

се представя кучето по време на лов.
On  Point:  Броят  пъти,  и  местата,  където  кучето  е  на 

точка по време на лов.
Time: Размерът на време в което кучето е било далеч.
Treed: Броят на време и място, където кучето се катери по 

време на лов.

Нулиране на статистиката на кучето и следата
Може да искате да изчистите статистиката на кучетата и 
следите преди нов лов.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info > Reset > Yes.

Промяна на дължина на следата на кучето
Можете да настроите продължителността на времето на показване 
на следата на картата. Намаляването на продължителността на 
следата може да намали претрупването на картата. Промяна на 
картата не се отразява на следите, съхранявани в устройството.
1 Изберете Setup > Dogs > Dog Track Length on Map.
2  Изберете опция.
3 Изберете Map.

Промяна на името на кучето
1  Изберете DOG > ENTER.

Появява се информация за кучето.
2  Изберете полето за име.

Появява се клавиатурата на екрана.

3 Въведете името на кучето.

Промяна на цвета на следата на кучето
Можете да промените цвета на следата на кучето. Може да 
направите цвета да съвпада с цвета на каишката ако е възможно.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info.
4 Изберете цвета до името на кучето.
5  Изберете цвят.

Изберете типа на кучето
Преди да смените типа на кучето, трябва да включите 
каишката и да я държите на 3 метра от ръчното 
устройство.
Можете да зададете типа на кучето за символите, 
който се показват за състоянието на кучето.



1 Изберете DOG > ENTER > MENU.
2  Изберете Change Dog Type.
3 Изберете типа.

Настройване на известия за кучето

Премахване на куче
1  Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Remove.

Сдвояване на каишката с  Alpha

Промяна на честотата на обновяване

2 Изберете DOG.
3 Изберете куче.
4 Изберете Show Info > MENU > Change Update Rate.
5  Изберете честота на обновяване.

Можете да настроите как преносими устройства, ви 
предупреждава за някои действия на кучето.
1 Изберете Setup > Dogs > Dog Alerts.
2 Изберете действие.
3 Изберете как да ви известява устр. за това действие.
4  Повторете стъпка 2 и 3 ако е необходимо.

Преди да можете да свържете каишката с устройството, 
трябва да бъдете достатъчно близо до каишката и да я 
докосне.

Уустройството може да проследява до 20 кучета. Ако 
закупите допълнителни каишки, можете да ги свържете с 
преносимото устройство.
1 Изберете DOG.
2 Изберете Add Dog.
3 Включете каишката.
4 Следвайте инструкциите на екрана.

По подразбиране новото кучето е кръстено "Куче" и 
номер, който се определя на случаен принцип.
Съобщение за грешка може да се появи, ако има 
конфликт с идентификационния номер на друго куче.

След като сдвояването приключи, можете да добавите 
каишката към допълнителни преносими устройства, 
използвайки кода на устройството или контрол кода.

Добавяне на куче използвайки кодове
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е различен в зависимост от 
вида на каишката и функциите предлагани във вашия район.
Преди да можете да добавите куче с помощта на кодове, 
собственика на кучето трябва да се намери контролните 
кодове и да ви ги каже.
Можете да използвате кодовете за да разрешите ръчно 
устройство да си взаимодейства с вашия нашийник. Ако не 
сте в близост до кучето, което искате да добавите или не 
можете да вкарате каишката в режим на сдвояване, можете 
да добавите кучето с помощта на кодовете.
1 Изберете DOG > Add Dog.
2 На въпроса, дали сте близо до каишката, изберете No.
3 На въпроса, дали знаете кодовете, изберете 

Yes.
4 Въведете кода за каишката, и изберете

Кода за следене на кучето ви позволява да следите 
кучето. Кода за контрол на кучето ви позволява да 
следите кучето и да имате достъп до настройките.

5 Въведете името на кучето, и изберете Done > OK.

Намирането на Dog ID и кодовете за просл. и контр. 
Можете да споделяте кода на кучето, така че друг човек да 
следи кучето ви. Също така, можете да споделите код за 
контрол, така че друг човек да има достъп до настройките.
1 Изберете Dog List.
2  Изберете куче.

3 Изберете Show Info.

Присвояване на Dog ID ръчно
Преди да можете да зададете ID ръчно, трябва да 
включите нашийника и да го държите в рамките на 3 м от 
устройството. Трябва да зададете нов ID номер на кучето.
1 Изберете DOG.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info > MENU > Change ID.
4 Изберете незададено ID.

Можете да изберете по-дълъг срок за актуализация, за да пестите 
енергията на батерията. 30-секундни и 2-минутни намаляват 
консумацията на батерията, но те записват по-подробна статистика.
1 Дръжте  каишката  в  рамките  на  няколко  метра  от 

устройството.

Комуникацията с каишката
Трябва да имате безпрепятствена пряка видимост между
вашето устройство и каишката, за най-добър сигнал. За
постигане на най-добрите условия, трябва да се
преместите в най-високата точка във вашата област
(например, на върха на един хълм).

Най-
добър

Добър

Лош

Следене чрез BaseCamp™ BaseStation
Преди да можете да следите вашите кучета, 
използвайки BaseCamp, трябва да изтеглите BaseCamp 
на компютъра си.
Функцията BaseStation на BaseCamp ви позволява да следите 
вашите кучета в реално време на компютър. За повече информация 
относно използването на BaseCamp, вижте помощния файл.
1 Избберете  Setup  >  System  >  BaseCamp 

Basestation > Prompted.
2 Отворете BaseCamp.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Точки
Точки са местоположения, които записвате и съхранявате в 
уреда. Точките могат да отбележат, къде сте, къде отивате, 
или къде сте били. Можете да добавите информация за 
местоположението, като име, надм. височина и дълбочина.

Маркиране на текущата Ви локация
Можете да маркирате местоположението на вашия 
автомобил, така че да можете да се придвижите към 
автомобила си след лова.

Done. Точки, маршрути и следи

4 Точки, маршрути и следи

http://www.garmin.com/basecamp
http://www.garmin.com/basecamp
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1 От менюто изберете MARK.
2 Следвайте инструкциите.

Маркиране на текущата Ви локация
1  Изберете MARK.
2 Изберете опция:

• Изберете New.
• Изберете име по подр., като например Truck или Camp.

3 Редактирайте информацията за местоположението.
4  Изберете Done.

Маркиране на точка чрез картата
1 Изберете MAP.
2 Изберете местоположение на картата.
3 Изберете ENTER > MENU > Save as Waypoint.

and select OK.
3 Review and edit location information (optional).
4 Изберете Done.

1 Изберете MARK > Covey.
2 Enter the number of birds flushed, the number of birds taken, 

Marking a Covey
You can mark a covey location and enter the estimated number 
of birds flushed and the number of birds taken.

Навигиране към точка
1 От главното меню, изберете Tools > Find > Waypoints .
2 Изберете точка.
3  ИзберетеGo.

Редактиране на точка
Преди да можете да редакт. точка, трябва да създадете точка.
1  Изберете Tools > Waypoint Mgr..
2 Изберете точка.
3 Изберете елемент за редактиране, като името.
4 Въведете новата информация.

Преместване на точка на картата
1 Изберете Tools > Waypoint Mgr..
2 Изберете точка.
3 Изберете MENU > Move Waypoint.
4  Изберете локация на картата.
5 Изберете ENTER.

Преместване на точка на сегашното ви местопол.
Можете да промените позицията на точка. Например, ако
се движите с вашия автомобил, можете да промените
местоположението на текущото ви местоположение.
1 Изберете Tools > Waypoint Mgr..
2 Изберете точка.
3 Изберете MENU > Reposition Here.

Местопол.  на  точка  се  променя  на  текущото  ви  местопол.

Повишаване на точността на локацията на точката
Можете да стесните място на точката за по-голяма точност.
Средно, устройството отнема няколко показания на същото
място и се използва средната стойност за по-голяма точност.
1 Изберете Tools > Waypoint Mgr..
2 Изберете точка.
3 Изберете MENU > Average Location.
4  Придвижване до местоположението на точка от маршрута.
5 Изберете Start.
6 Следвайте инструкциите на екрана.

7 Когато лентата на състоянието достигне 100%, избор Save.
За най-добри резултати, съберете 4-8 проби за точката,
за най-малко 90 минути между проби.

Проектиране на точка
Можете да създадете ново място чрез проектиране на
разстоянието и посоката от маркирано място на ново място.
1 Изберете Tools > Waypoint Mgr.
2  Изберете точка.
3 Изберете MENU > Project Waypoint.
4 Следвайте инструкциите на екрана.
5 Изберете опция:

• За да запишете информацията за точката, изберете Save.
• За  записване  и  редактиране  на  информацията  за 

точката, изберете Save and Edit.

Изтриване на точка
1 Изберете Tools > Waypoint Mgr..
2 Изберете точка.
3 Изберете MENU > Delete > Yes.

Маршрути
Маршрутът е поредица от точки, или места, които те води
към крайната си дестинация.

Създаване на маршрут
1 Изберете Tools > Route Planner > Create Route > Select 

First Point.
2 Изберете категория.
3 Изберете първата точка на маршрута.
4 Изберете Use > Select Next Point.
5 Изберете точка.
6 Повторете стъпки 3 до 6, за да добавите всички точки.

Навигиране към запаметен маршрут
1 Изберете Tools > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете View Map > Go.
4 Навигиране с помощта на компаса

или карта.

Редактиране на маршрут
1 Изберете Tools > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Edit Route.
4  Изберете точка.
5  Изберете опция:

• За да видите точка върху картата, изберете Review.
• За да промените реда на точките от маршрута,

изберете Move Up or Move Down.
• За поставяне на доп. точки по маршрута, избор Insert.

Създава се допълнителна точката, която сте
редактирали.

• За да премахнете точка от маршрута, изберете Remove.

Преглед на активния маршрут
1 Изберете Tools > Active Route.
2 Изберете точка от маршрута, за да видите доп. детайли.

Обръщане на маршрут
1 Изберете Tools > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Reverse Route.



Изтриване на маршрут
1 Изберете Tools > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Delete Route > Yes.

Изтриване на всички маршрути
1 Изберете Tools > Route Planner.
2 Изберете MENU > Delete All > Yes.

Следи
Следата е запис на пътя ви. Дневникът на следите съдържа
информация за точките по записания път, включително 
времето, мястото и надморска височина за всяка точка.

Записване на следи
1 Изберете Setup > Tracks > Track Log.
2 Изберете Record, Do Not Show or Record, Show On Map.

Ако изберете Record, Show On Map, линията на
картата показва вашата следа.

3 Изберете Record Method.
4  Изберете опция:

• За да записвате следа при променлива скорост с цел
оптимизиране на вашите следи, изберете Auto.

• За да записв. следи за опред. разст. избор Distance.
•   За да запишв. следи в опред. време, изберете Time.

5 Изберете Recording Interval.
6 Изберете действие:

•    Ако изберете Auto за Record Method, изберете
опция за запис на следи повече или по-рядко.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използване на Most Often интервал осигурява
най-детайлни записи, но запълва бързо паметта на уреда.
• Ако изберете Distance или Time за Record Method,

въведете стойност.
Докато се движите с вкл. устройството, маршрут се създава.

2 Изберете следа.
3 Изберете Elevation Plot.

Преглед на надморската височина
1 Изберете Tools > Track Manager.

Преглед на детайли за следата
1  Иберете Tools > Track Manager.
2 Иберете следа.
3 Иберете View Map.

Началото и в края на следата, са маркирани с флагове.
4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.

Информация за следата се показва.

Запазване на текущата следа
1 Иберете Tools > Track Manager.
2 Иберете следа.
3 Изберете опция:

• За да съхраните цялата следа, изберете Save Track.
• За да запазите част от следата, изберете Save

Portion, и изберете частта, която да да запазите.

Маркиране на местоп. на записана следа
1 Изберете Tools > Track Manager.
2 Изберете следа.
3 Изберете View Map.
4 Изберете място на следата.
5 Изберете MARK > New.

6 Редактирайте на информацията за местоположението (по избор).

Навигиране до началото на следата
Можете да се върнете към началото на трака. Това може да бъде 
полезно, когато търсите пътя към лагера или главната пътека.
1 Изберете  Tools  > Track Manager  > Current Track  > 

View Map.
2 Изберете TracBack.

Отваря  се  страница  с  карта  с  маршрута  маркиран  в 
лилаво.

3 Придвижване с помощта на картата или с компаса.

Архивиране на следата ръчно
Можете да архивирате записани следи, за да се спести място.
1  Изберете Tools > Track Manager.
2 Изберете следа.
3 Изберете Archive.
Архивиране на следа автоматично
1 Изберете Setup > Tracks > Auto Archive.
2 Изберете опция.

Изпращане и получаване на данни безжично
Преди да можете да обменят данни по безжичен път, трябва
да бъде в рамките на 3 метра от съвместимо устройство.
Можете да споделяте точки, геокешове, маршрути и
следи безжично.
1 Изберете Tools > Share Wirelessly.
2  Изберете Send or Receive.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Споделяне на информация за кучето
Преди да можете да споделяте информация за кучето с друг
 потребител, потребителят трябва да даде възможност на 
своите устройства, да получават по безжичен път и да го 
държите в обсега на изпращане и каишката.
1 От страницата със списъка с куче, изберете DOG.
2  Изберете куче.
3 Изберете Share Wirelessly.
4 Изберете опция:

• За да споделите само следене на кучето, изберете Track Only.
• За да споделите следене на кучето и настройки на 

каишката, изберете Track and Control.
Вашето устройство изпраща името на кучето, ID  и 
информацията за честота на обновяване.

Получаване на информация за кучето
От страницата за проследяване на кучета, изберете DOG
 > MENU > Receive Wirelessly.

Навигиране
Можете да навигирате към маршрути и пътеки, до точка, геокеш,
снимка, или всяко записано местоположение в устройството.
Можете да използвате картата или компаса, за да навигирате към
вашата дестинация.
Карта

 вашето място върху картата. Докато пътувате, иконата
се движи и оставя следа (пътека). Имената на точките и
символите се появяват на картата. Когато навигирате до
дестинация, вашия маршрут е маркиран с лилава линия
на картата.
Когато ориентацията на картата е Track Up, обекти на картата 
на града се появяват, за да се върти около вашата позиция.

6 Навигиране



You can change the elevation plot to display pressure and 
elevation over time or distance.

Докато пътувате, цялата карта преориентира в посоката, в
която сте. Можете да се стабилизирате обектите чрез 
определяне на ориентацията към North Up.
За да отворите картата, изберете MAP.

Разрешаване на полетата за данни за картата
1 Изберете MAP > MENU > Setup Map > Data Fields.
2 Изберете опция.

Компас
Ръчното устройството има 3-осен компенсиран компас.
Можете да използвате стрелката, за да навигирате към
вашата дестинация.

Калибриране на компаса
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да калибрирате електронния компас 
навън. Не стойте до обекти, които влияят на магнитни 
полета, като например автомобили, сгради, електропроводи.
Устройството разполага с 3-ос електронен компас. Трябва 
да калибрирате компаса след преместването на дълги 
разстояния, температурни промени или смяна на батериите.
1 Изберете DOG > MENU.
2 Изберете Calibrate Compass > Start.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигиране с Bearing Pointer
              Когато до дестинацията   ви насочва към вашата
дестинация, независимо от посоката, в която се движи.
1 Докато навигирате към дестин. изберете Tools > Compass
2  Обърнете  докато сочи към горната част на компаса, и

продължете да се движи в тази посока до дестинацията.

Course Pointer
Показалеца е най-полезен, ако се движите по вода или
когато не са налични сериозни пречки по пътя си. Той също
така ви помага да избегнете опасности за двете страни на
следата, като плитчини или подводни скали.
За да активирате показалеца, от компаса, изберете MENU > 
Setup Heading > Go To Line (Pointer).

Накъде? Меню
Можете да използвате на къде менюто, за да търсите точки, 
градове и координати. Можете да изтеглите и да навигирате 
до снимки, следи, както и геокешове. Допълн. категории се 
появяват, ако имате избор, съвместими подробни карти, 
заредени на устр. Когато отворите категория, списъкът 
съдържа елементи в близост до текущото ви местопол.

Намиране на точка по име
1 Изберете Tools > Find > Waypoints > 

MENU > Spell Search.
2 Въведете името.
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Съвпадения се появяват като изберете символи в името.
3 Изберете точка.

Намиране на точки в близост до друга
1 Изберете Tools > Waypoint Mgr..
2 Изберете точка.
3 Изберете MENU > Find Near Here.
4 Изберете категория.
Списъкът показва точки близо до оригиналната точката.

Навигиране с Sight 'N Go
Можете да насочите уреда към обект в далечината, и да
навигирате към обекта.
1 Изберете Tools > Sight 'N Go

3 Изберете Lock Direction > Set Course.
2 Насочете уреда към обект.

4 Навигирайте с помощта на компаса или картата.

Надморска височина
По подразбиране, графика на надморската височина
показва котата за изминалото време. Можете да
персонализирате и полетата с данни.

Изберете Tools > Elevation Plot.

Калибриране на барометричния алтиметър
Можете ръчно да калибрирате барометричен алтиметър, ако
знаете надм. височина или правилното баром. налягане.
1 Отидете на място, където е известна надморската

височина или барометричното налягане.
2 Изберете  Tools  >  Elevation  Plot  >  MENU  > 

Calibrate Altimeter.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Придвижване до точка на парцела
1  Изберете Tools > Elevation Plot.
2 Изберете индивидуална точка на парцела.

Подробности за мястото се появяват в горния ляв ъгъл
на парцела.

3 Изберете MENU > View Map.

5 Изберете Go.
4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.

6 Навигирайте с помощта на компаса или картата.

Промяна на Plot Type

1 Изберете Tools > Elevation Plot > MENU > Change 
Plot Type.

2 Изберете опция.

Бордови Компютър
Бордовият компютър показва вашата текуща скорост, средна
скорост, максимална скорост, изминато разстояние и друга полезна
статистика. Можете да персонализирате оформлението за
пътуване, арматурното табло, както и полетата с данни.
За да отворите борд. компютър изберете Tools > Trip Computer.

Възстановяване на компютъра на пътуването
За по-точна информация за пътуването, нулирате
информацията преди началото на ново пътуването.
1 Изберете Tools > Trip Computer.



2 Изберете MENU > Reset > Reset Trip Data.

Приложения
Задаване на аларма
Алармата за близост ви предупреждават, когато вие или 
вашитекучета сте в рамките на определен кръг от опред. 
място.Звуков сигнал, когато влезете в определен радиус.
1 Изберете Tools > Proximity Alarms.
2 Изберете Create Alarm.
3 Изберете категория.
4 Изберете място.
5 Изберете Use.
6 Въведете радиус.
Когато влезете в район с аларма за близост, устройството
издава тон.

Изчисляване на размера на площта
1 Изберете Tools > Area Calculation > Start.
2 Обиколете периметъра на зоната, която искате да се изч.
3  Когато приключите, изберете Calculate.

Преглед на календара
Можете да видите активността на устройство, като
например, когато е запаметена точка и информация за
слънцето и луната, и за лов и риболов.
1 Изберете  Tools.
2  Изберете опция:

• За да видите за конкретни дни, изберете Calendar.
• За да видите изгрева, залеза, изгрев и залез на

луната, изберете Sun and Moon.
• За да видите прогнозите за най-доброто време за

лов и риболов, изберете Hunt and Fish.
3 Ако е необходимо или  за да видите различен ден.

Задаване на аларма

време на алармата, устройството се включва и алармата се акт.

1 Изберете Tools > Alarm Clock.
2 Задайте времето.
3 Изберете Turn Alarm On.
4 Изберете опция.
Алармата звучи в избрания час. Ако устр. е изключено по

Geocaches
Geocaching е дейност, в която играчите крият или  търсят 
скрити кешове, използвайки улики и GPS координати.

Изтеглянето на Geocaches с помощта на компютър
Можете да заредите геокешове ръчно върху устройството 
си с помощта на компютър. Можете да поставите геокеш 
файловете в GPX файл и да ги импортирате в папката 
GPX на устройството. С членство в geocaching.com, 
можете да използвате "pocket query" функция, за да се 
зареди една голяма група от геокешове върху 
устройството си като един GPX файл.
1 Свържете устр. към компютъра с помощта на USB кабел.
2  Отидете на www.geocaching.com/play .
3 Ако е необходимо си създайте акаунт.
4 Впишете се.
5 Следвайте инструкциите на geocaching.com да намерите и 

изтеглите геокешове в устройството си.

Намиране на Geocache
Преди да можете да навигирате до геокеш, трябва да имате 
един или повече геокешове, качени на вашето устройство.
1 Изберете Tools > Geocaches.
2 Изберете геокеш.
3 Изберете Go.
Когато се намери, геокеш устройството бележи
че кеша е намерен, влиза в календара, и показва 
най-близкия кеша.

Филтриране на списъка с Geocache
Можете да филтрирате геокеш списък въз основа на 
определени фактори, като нивото на трудност.
1 Изберете Tools > Find > Geocaches > MENU > Apply 

Filter > Quick Filter.
2 Изберете продукти за филтриране.
3 Изберете Search.
Редактиране на Geocache Филтър
1 Изберете Setup > Geocaches > Filter Setup.
2 Изберете филтър.
3 Изберете елемент, за да редактирате.

Създаване и записване на Geocache Филтър
Можете да създадете и запишете филтри за геокешове, 
базирани на специфични фактори. След като настроите 
филтъра, можете да го прилага в списъка с геокешове.
1 Изберете Setup > Geocaches > Filter Setup > Create Filter.
2  Изберете елементи за филтриране.
3 Изберете опция:

• а да приложите филтъра към геокеш списъка, избор Search.
• За запазване на филтъра, изберете BACK. След като се 

запише, филтърът е кръстен автоматично. Можете да 
получите достъп до потреб. филтър от списъка с геокешове.

chirp™

chirp  е малък Garmin аксесоар, който е програмиран и се 
оставя в геокеш. Можете да използвате устройството си, за 
да се намери chirp в геокеш. За повече информация относно
 chirp, вижте Ръководството чуруликане на www.garmin.com.
Разрешаване на chirp търсене
1 Изберете Setup > Geocaches.
2 Изберете chirp Searching > On.

Намирането на Geocache с chirp
1 Изберете Tools > Find > Geocaches > 

MENU > Show chirp Details > Go.
2 Започнете навигация към геокеш.

Когато сте в рамките на 10 метра от геокеша 
съдържащ chirp  устройство, подробности за 
устройството на chirp появяват.

3 Ако е възможно, изберете Go, за да навигирате към 
следващия етап на геокешът.

Отваряне на хронометъра
Изберете Tools > Stopwatch.

Страница със сателитите
Страницата за сателити показва текущото ви местоположение, GPS 
точността, разположението на спътниците и силата на сигнала.

Промяна на сателитен изглед
По подразбиране, изгледа на спътник е със север нагоре.
Можете да промените изгледа на сателитите да бъдат
ориентирани с вашето движение в горната част на екрана.
1 Изберете Tools > Satellite.
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2 Изберете MENU > Track Up.

Изключване на GPS
1 Изберете Tools > Satellite.
2 Изберете MENU > Use With GPS Off.

Симулиране на местоположение
Трябва да сте включили GPS-а
1  Изберете Tools > Satellite.
2 Изберете MENU > Set Location On Map.
3 Изберете локация.
4 Изберете Use.

Деактивиране на предаването на данни
По подразбиране, устройство излъчва данни за кучето на 
съвместими устройства. Можете да деактивирате предаване 
на данни, за да запазите вашите данни. Вижте 
ръководството вашето устройство за повече информация.

Изберете Setup > Dogs > Broadcast Dog Data > Off.

Активиране на Bark Detection
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области.

Изберете Setup > Dogs > Bark Detection.
Икона за лай се показва на страницата за проследяване
на кучето и страницата с картата.
Когато каишката е активна и правилно поставени на кучето,
 засича лай автоматично. След откриване на лай
е активирано, можете
да настроите предупрежденията за лай.

Включване на Rescue Mode
Преди да можете да активирате спасителен режим, трябва
 да включите нашийника и да го държите в рамките на 3 м 
(10 фута) от преносимото устройство.
Ако сте загрижени за вашето куче да се изгуби и батерията 
да падне, можете да активирате спасителен режим. Режима 
удължава живота на батерията на каишката, за да се даде 
възможност за повече време, за намеране на кучето. 
Можете да се запазите живота на батерията на вашия 
каишка, като активирате режим на пестене от преносимото 
устройство. Това намалява честотата на актуализиране. 
1 От страницата за  проследяване на кучета,  изберете куче.

Появява се страницата с информация за кучето.
2 Изберете MENU > Rescue Mode.
3 Изчакайте, докато се появи съобщение за потвърждение,

 преди да пуснете кучето си.

 RemoteVIRB
Дистанционното за VIRB ви позволява да контролирате
вашата камера от разстояние. Отидете на
www.garmin.com/VIRB да закупите VIRB камерата.

Персонализиране на Главното меню
Можете да местите, добавяте и изтривате елементи в менюто.
1 От главното меню, изберете MENU > Change Item Order.
2  Изберете елемент от менюто.
3 Изберете опция:

• Изберете Move Up или Move Down за да промените 
местоположението на елемент от списъка.

• Изберете Insert за добавяне на елемент в списъка.
• Изберете Remove да изтриете елемент от списъка.

Персонализиране на вашето устройство
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Персонализиране на полета с данни
Преди да можете да персонализирате полетата с данни на
картата, трябва да активирате полетата с данни.
Можете да персонализирате полетата с данни и таблата на
картата, компаса, надморската височина, и бор.компютър.
1 Отворете страницата, за които ще правите промените.
2  Изберете MENU > Change Data Fields.
3 Изберете поле за данни, за да персонализирате.
4 Изберете полето за нова информация.

Профили
Профилите са комбинация от настройки, които оптимизират 
устройство въз основа на начина, по който го използвате. 
Например, настройките и изгледа са различни, когато 
използвате устройството за лов, отколкото за геокешинг.
Профили са свързани с екрани за дейността, 
включително началния екран.
Когато използвате профил и промените настройките, като 
полета за данни или мерните единици, промените се 
записват автоматично като част от профила.

Създаване на потребителски профил
Можете да персонализирате настройките и полетата с 
данни за определена дейност или пътуване.
1 От главното меню, изберете Tools > Profile Change.
2 Изберете MENU > Setup Profiles > Create Profile > OK.
3 Персонализирайте настройките, както е необходимо.
4 Персонализирайте полетата с данни, когато е необходимо.
Всички промени, които правите в настройките, таблата, както и 
полетата с данните, автоматично се записват на активния профил.

Редактиране на името на профила
1  От главното меню, изберете Tools > Profile Change > 

MENU > Setup Profiles.
2 Изберете профил.
3 Изберете Edit Name.
4 Въведете ново име.

Изтриване на профил
1 От главното меню, изберете Tools > Profile Change > 

MENU > Setup Profiles.
2 Изберете профил.
3 Изберете Delete.

Системни настройки
Изберете Setup > System.
GPS: Задаване на GPS на Normal, WAAS/EGNOS (Wide Area

Augmentation System / Европейската геостационарна служба за
навигационно покритие), или Demo Mode (GPS икл). За повече
информация относно WAAS, отидете на http://www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html

Language: Задава езика на текст в устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на езика, не променя езика 
на въведените от потребителя данни или данните в 
картата, като например имената на улиците.

BaseCamp Basestation: Задава как устройството да се свързва с
BaseCamp когато устройството е свързано към компютъра.

Battery  Type:  Позволява  ви  да  изберете  вида  на  АА 
батерията, която използвате.

Настройки на кучето
Изберете Setup > Dogs.
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Dog Track Length on Map: Задава дължината (продълж. в 
минути или часове) на следата на куче на карта. Намал. на
 прод. на следата, може да намали претрупването.

Zoom Map To Dogs: Автоматично приближаване на
картата, за да ви покаже всички места,
местоположението на вас и на кучето.

Broadcast Dog Data: Автоматично изпраща данни за 
кучето на съвместими устройства.

Dog Alerts: Задава как да ви предупреждава за определени 
действия

Bark Detection: Активира функцията за откриване на лай.
Тази функция не е налична във всички области.

Настройки на дисплея
Изберете Setup > Display.
Backlight Timeout: Настройва продължителността на

времето, преди осветяването да се изключи.
Battery Save: Запазва енергията на батерията и удължава

живота на батерията чрез вкл. и изкл. на екрана.
Screen Capture: Позволява ви да запазите

изображението на екрана на устройството.
Colors: Променя външния вид на дисплея .

Настройки на тоновете на устройството
Можете да персонализирате тоновете за съобщенията,
бутоните, предупрежденията и алармите.
1 Изберете Setup > Tones.
2 Изберете тон за всеки звуков тип.

Настройки на картата
Изберете Setup > Map.
Orientation: Настройва как картата да се показва на

страницата. North Up показва север в горната част на
страницата. Track Up показва текущата ви посока на
движение към горната част на страницата. Automotive Mode
показва автом. перспектива с посоката на движение нагоре.

Guidance Text: Задава когато текстът на ориентиране
на картата се показва.

Map Information: Разрешава или забранява ползване
на карта в устройството.

Data Fields:  Персонализирате полета с  данни на картата, 
компаса, надморската височина, и бордовия компютър.

Разширени настройки на картата
Изберете Setup > Map > Advanced Map Setup.
Auto Zoom: Автоматично задава нивото на увеличение за

оптимално използване на картата. Когато е избрано Off,
трябва да увеличите или намалите ръчно.

Zoom Levels: Задава нивото на увеличение, в който ще се
появят елементи от картата.

Text Size: Задава размера на текста до елементите.
Detail: Определя подробността на картата. Показването на

повече детайли може да доведе до забавяне.
Shaded Relief: Показва подробен релеф на карта (ако има

такъв), или се изключва засенчване.

Настройки на следата
Изберете Setup > Tracks.
Track Log: Включване и изключване на следата.

Record Method: Задава методът на записване. Авто записа
при променлива скорост за създаване на оптимално
представяне на вашите следи.

Recording Interval: Задава скорост на запис на следа. Запис на 
точки по-често създава по-детайлна следа, но изпълва следата
по-бързо.

Auto Archive: Задава метод за автоматично архивиране на
следите. Траковете се записват и изчистват автоматично.

Color: Задава цвета на линията на следа върху картата.

Промяна на мерни единици
Можете да персонализирате мерните единици за разстояние
и скорост, височина, дълбочина, температура и налягане.
1 Изберете Setup > Units.
2 Изберете тип измерване.
3 Изберете мерна единица за настройката.

Настройки на часа
Изберете Setup > Time.
Time Format: Задава устройството да показва времето в

12-часов или 24-часов формат.
Time Zone: Задава часовата зона за устройството. Автоматично

се задава зоната на база на вашата GPS позиция.

Настройки на формата на координатите
Забележка: Не променяйте формата на позицията или на
информацията за координатната система, освен ако не ползвате
карта или диаграма, която уточнява, различна позиция за формат.
Изберете Setup > Position Format.
Position Format: Задава формата за позиция за

информацията за местоположение.
Map Datum: Установява координатната система, на която

е структурирана картата.
Map Spheroid: Показва координатната система на устройството.

Системата по подразбиране за координира е WGS 84.

Настройки на компаса
Можете да персонализирате настройките на компас.
Изберете Setup > Heading.
Display: Задава типа на означенията, които показва
компаса.
North Reference: Задава позоваването за север,

който да се използва на компаса.
Go To Line (Pointer): Задава поведението на показалеца,

който се появява на картата. Като точки в посоката на
вашата дестинация. Course (CDI) показва връзката ви
към линията водеща се към дестинацията.

Compass: Автоматично превключва от електронен компас
към GPS компас, когато пътувате с по-висока скорост за
определен период от време.

Calibrate Compass: Калибриране на компаса.

Настройки на алтиметъра
Изберете Setup > Altimeter.
Auto Calibration: Автоматично калибрира алтиметъра

всеки път, когато устройството е включено.
Barometer Mode: Задава как устройството измерва

барометричната информация. Variable Elevation
позволяв наа барометър да измерване промените в
нивото, докато сте в движение. Fixed Elevation поема
устройството че е неподвижно при фиксирана кота,
така барометричното налягане трябва да се промени,
само поради метеорологични условия.
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Pressure Trending: Задава начина за запис на данните на
устройства под налягане. Save Always записва всички
данни за налягането, които могат да бъдат полезни.

Plot Type: Задава типа на данните, записани и показани в
парцела. Записа за височина се променя спрямо определен
период от време или разстояние, записва барометричното
налягане в продължение на период от време.

Calibrate Altimeter: Калибриране на алтиметъра.

Настройки за Геокеш
Изберете Setup > Geocaches.
Geocache  List:  Позволява  ви  да  се  показва  геокеш 

списъка от имена или кодове.
Found  Geocaches:  Позволява  ви  да  променяте  броя  на 

намерените геокешове.
Filter Setup: Позволява ви да създавате и записвате 

филтри за геокешове базирани на специфични фактори

chirp Searching: Позволява на устройството да търсите 
геокеш съдържащ chirp аксесоар

Program chirp:  Програмиране на  chirp  аксесоар.  Вижте 
ръководството за потребителя на www.garmin.com.

Настройки на маршрута
Устройството изчислява маршрути, оптимизирани за вида
дейност, която правите. Настройките на маршрута са на
разположение в зависимост от активността, която е избрана.
Изберете Setup > Routing.

Lock On Road: Заключва иконата на позиция - позицията ви на 
картата, върху най-близкия път.

Guidance Method: Задава преференцията за оптимизиране 
на изчисление на маршрута на базата на разстояние, 
време, на пътя, или офроуд маршрутизация.

Calculate Routes for: Задава начина на транспортиране, за 
които да се изчисли маршрута.

Off Road Transitions: Задава начина на маршрутите на 
устройството, от една точка по маршрута към 
следващата. Тази настройка е достъпна само за някои 
дейности.

Avoidance Setup: Задава типовете пътища за избягване по 
време на навигацията. Достъпна е само за някои дейности.

Морските настройки на картата
Изберете Setup > Marine.
Marine Chart Mode: Задава типа на графиката, което

устройството използва. Елементите на картата се
показват в различни цветове, така че морските важните
обекти са по-четливи. Fishing (изисква морски карти)
показва подробен оглед на дънните контури и
дълбочинни сондажи и опростява картата за оптимално
използване по време на риболов.

Appearance: Задава появата на морски навигационни
средства на карта.

Marine Alarm Setup: Задава аларми за случаите, когато
превишите определено разстояние, докато сте закотвени, 
когато извън курса на определено разстояние, и когато 
навлизате във вода със специфична дълбочина.

Настройване на морски аларми
1 Изберете Setup > Marine > Marine Alarm 

Setup.
2 Изберете тип аларма.
3  Изберете On.
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4 Въведете разстояние.

Информация за устройството
Преглед на информация за устройството
Можете да видите ID, версията на софтуера и
лицензионното споразумение.

Изберете Setup > About.

• Можете да актуализирате софтуера и картите на вашето 
мобилно устройство с помощта на Garmin Express ™.

• Можете  да  актуализирате  софтуера  на  вашата 
каишка чрез Garmin WebUpdater.

Поддръжка и актуализации

Поддръжка и актуализации
Garmin Express ( www.garmin.com/express ) осигурява 
лесен достъп до тези услуги за Garmin устройства.
• Регистриране на продукта
• Ръководства
• Актуализация на софтуера
• Актуализация на картата
Настройване на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на www.garmin.com/express.
3  Следвайте инструкциите на екрана.

Обновяване на софтуера
Преди да можете да актуализирате софтуера на 
устройството или каишката, трябва да свържете 
устройството към компютъра.

Трябва да обновите софтуера на преносимото устройство
 и каишката по отделно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на софтуера не изтрива 
Вашите данни и настройки.
1 Отидете на www.garmin.com/products/webupdater.
2  Следвайте инструкциите на екрана.

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

Избягвайте химични препарати, които могат да повредят
пластмасовите части.
Не съхранявайте устройството, където може да се изложи
на продължително излагане на екстремни температури,
защото може да доведе до трайно увреждане.
Устройството е водоустойчиво па IEC Standard 60529 IPX7. 
То може да издържи случайно потапяне в 1 метър вода в 
продължение на 30 минути. Дълъг период може да повреди 
устройството. След потапяне, подсушете устройството 
преди зареждане.

Почистване на уреда
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек
препарат за почистване.

2 Изсушете.
След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно.

Почистване на екрана
Преди да можете да почистите екрана, трябва да имате 
мека, чиста кърпа и вода, изопропилов алкохол, или 
препарат за почистване на очила.

http://www.garmin.com
https://connect.garmin.com/en-US/start/
http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/products/webupdater


®

30 M (33 yd.)

50 M (54 yd.)

®

T5 mini Dog Collar Device Specifications
Battery type Rechargeable, replaceable lithium-ion
Battery life Up to 16 to 30 hr., typical use
Operating temperature range From -20° to 60°C (from -4° to 140°F)
Charging temperature range From 5° to 40°C (from 41° to 104°F)
ANT wireless range Up to 5 m (16.4 ft.)
VHF radio range Up to 6.44 km (4 mi.)
Water rating 1 ATM*

*The device withstands pressure equivalent to a depth of 10 m. 
For more information, go to www.garmin.com/waterrating.

 WARNING

Long-Term Storage

® 95, 98, Me, 
Windows NT® ®

À

.

Напоете кърпата и внимателно почистете екрана с кърпата.

Alpha 50 Спецификации
Воден рейтинг IEC 60529 IPX7*
Тип батерия Две 1.5 V AA батерии (алкални, NiMH,

 или литиеви)
Живот на алкалната батерия До 15 часа
NiMH или литиеви живот До 20 часа
Работен темп. диапазон От -20° до 70°C 
Темпер. диапазон на зар. От 0° до 50°C
ANT+  безжична свързаност 2 метра или по-близо
VHF безжичен обхват 
стандартна антена
VHF безжичен обхват 
удължена антена

*Устройството издържа на случайно излагане на вода до
1 m в продължение на 30 минути.

T5 каишка спецификации
Тип батерия Вградена акумулаторна литиево-йонна
Живот на батерията              От 20 дo 40 hr.
Работен темп. диапазон от -20° дo 60°C
Темпер. диапазон на зар.    от 0° дo 40°C
ANT  безжичен обхват До 10 m
VHF радио обхват                  До 14.48 km 
Воден рейтинг                          1 ATM*

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина 
от 10 м.

Информация за батериите

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се
предотврати възможността от нараняване или повреда на
продукта, причинени от излагане на прекомерна горещина, не
съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина.
Не използвайте остри предмети за отстраняване на батерии.
Работната температура на устройството може да надвиши 
работната температура на някои батерии. Алкалните 
батерии може да се развалят при високи температури.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свържете се с местния отдел за обезвреждане на
отпадъците за правилно рециклиране на батериите.

СЪОБЩЕНИЕ
Алкалните батерии губят значителна част от капацитета 
си при ниски температури. Използвайте литиеви батерии 
при работа с устройството в отрицателни температури.

СЪОБЩЕНИЕ
Нормалното дългосрочно намаление на способността за зареждане
на литиево-йонни батерии може да се ускори чрез излагане на
повишени температури. Съхраняване на напълно заредено
устройство на място с температура извън температурния диапазон
за съхранение дългосрочно може значително да намали капацитет.
Когато не планирате да използвате устройството в продължение на
няколко месеца, батерията трябва да бъде премахната. Записаните
данни няма да се изгубят, когато батерията се извади.
Когато не планирате да използвате каишката в продължение на
няколко месеца, батерията трябва да бъде заредена до около 50%.
Устройството трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, с
температури около типичен ниво. След съхранение, каишката
трябва да се зареди напълно преди употреба.

Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на вашето устройство.
Устройството има слот за карта с памет за допълнително място.
Забележка: Устр. не е съвместим с Windows

, and Mac  OS 10.3 и по-стари.

Типове файлове
Устройството, поддържа тези типове файлове:
• Файлове от BaseCamp. Отидете на www.garmin.com/trip_planning.
•  JPEG файлове.
• GPX геокеш файлове. Отидете на www.geocaching.com/play .
• GPI потреб. POI файлове от Garmin POI Loader. Отидете на

www.garmin.com/products/poiloader.

Инсталиране на карта с памет
ВНИМАНИЕ

Не използвайте остри предмети за отстраняване на батериите.
Можете да инсталирате microSD карта в устройство за доп. място за
съхранение или предварително заредени карти.
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовника и дръпнете

капака.
2 Извадете батерията.
3 Плъзнете държача на лявоN и го повдигнете.

4 Поставете картата с памет със златните контакти надолу.
5 Затворете държача на картата.
6 Плъзнете държача на картата, за да затворите.
7 Подменете батерията и капака.

Свързване на устройството към компютър
СЪОБЩЕНИЕ

За да се предотврати корозия, изсушете USB порта,
капачето, и околното пространство преди да го заредите
или свързвате към компютър.
1 Повдигнете капачето
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2 Пъхнете малкия край на USB кабела в мини-USB
конектор 

Á

 на устройството.
3 Включете другия край на USB кабела в свободен USB

порт на компютъра.
Устройството и карта с памет(по желание) се показват
като преносими устройства в My Computer на Windows
компютри и като mounted volumes по Mac компютри.

Свързване на каишката към компютър
СЪОБЩЕНИЕ

За да се предотвратите корозия, трябва да изсъхнат
контактите на каишката и околното пространство, преди зар.
Можете да свържете каишката към компютъра, за да
използвате програми като BaseCamp. Каишката не е
устройство за съхраняване на данни.
1 Щракнете клипа за зареждане върху каишката.
2 Пъхнете малкия край на USB кабела в мини-USB порт

на зарядния клип.
3 Включете другия край на USB кабела в USB порта на

компютъра.

Прехвърляне на следи към BaseCamp
Можете да прехвърляте следи на кучето на BaseCamp.
1 Свържете каишката към компютъра.

Каишката се включва автоматично.
2 Избор .
3 Отворете BaseCamp.

BaseCamp разпознава и прехвърля следите на
каишката.

Изтриване на файлове
СЪОБЩЕНИЕ

Ако не знаете целта на файла, не го изтривайте. Паметта
на вашето устройство съдържа важни системни файлове,
които не следва да бъдат заличени.
1 Отворете Garmin папката.
2 Ако е необходимо, отворете папка или обем.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete бутон на клавиатурата.

Прекъсване на връзката на USB кабел
Ако устройството ви е свързано към компютъра като преносимо 
устройство или обем, трябва безопасно  да извадите вашето 
устройство от вашия компютър, за да се избегне загуба на данни. 
Ако устройството ви е свързано към вашия Windows компютъра като
 преносимо устройство, не е необходимо да безопасно изваждане.
1 Направете следното:

• За  Windows  компютри,  изберете  Safely  Remove  Hardware 
икона в системния трей и изберете вашето устройство.

• За Mac, плъзнете иконата за сила на звука в кошчето.
2 Изключете кабела от вашия компютър.
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Апендикс
Аксесоари и резервни части

Закупуване на аксесоари
Отидете на garmin.com/accessories.
Допълнителни Карти
Можете да използвате допълнителни карти с устройството, 
като BirdsEye подробни карти. 
Подробни карти могат да съдържат допълнителни точки на интерес, 
като ресторанти или морски услуги. За повече информация, 
посетете http://buy.garmin.com или се свържете с Garmin дилър.

За картите с памет
Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника, или 
предварително зареден Garmin софтуер за картографиране 
(www.garmin.com). В допълнение към картата и съхранение на 
данни, картата с памет може да се използва за съхранение на 
файлове, като например карти, снимки, геокешове, маршрути и още
Допълнителни фитнес аксесоари
Вие може да ползвате фитнес аксесоари, включително 
пулсомер или сензор за каданс с вашето устройство. Тези 
допълнителни средства, използвани ANT + безжична 
технология за изпращане на данни към устройството.
Преди да можете да ползвате аксесоар с вашето 
устройство, трябва да инсталирате според инструкциите, 
включени с аксесоара.
Използване на допълнителни фитнес аксесоари
1 Привеждане на устройството в рамките на 10 фута (3 м) на ANT 
+ аксесоара.
2 ИзберетеSetup > ANT Sensor.
3 Изберете Heart Rate Monitor, Bike Cadence Sensor, или

Tempe Sensor.
4 Изберете On, Off, or Search For New.
5 Персонализирайте полетата с данни, за да видите на сърдечната

честота или ритъм.

Съвети за свързване на ANT + аксесоари с вашето 
Garmin устрпйство
• Уверете се, че ANT + аксесоара е съвместим с вашето 

Garmin устройство.
• Преди да свържете ANT + аксесоара с Garmin 

устройството, преместете 10м (32,9 фута) на 
разстояние от други ANT + аксесоари.

• Дръжте  Garmin  устройството  в  обхват  от  3  m  (10 
фута) на ANT + аксесоара.

• След като сдвоите първия път, Garmin автоматично 
разпознава ANT + аксесоара всеки път, когато е 
активиран. Този процес се извършва автоматично, когато
 включите устройството и отнема само няколко секунди, 
докато аксесоарът е активиран и работи коректно.

http://garmin.com/accessories
http://buy.garmin.com
http://www.garmin.com


Подмяна на батерия
T5 елементи

À Заден капак
Á Бутон за включване
Â Конектор на батерията
Ã            Капак на батерията
Ä Батерия
Å Извод за захранване

Премахване на старата батерия
Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички 
замърсявания, вода и отломки от устройството. Можете 
също така трябва да има една малка Phillips отвертка.
1 Премахнете  шестте  винта  от  външните  ръбове  на 

задният капак.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да оставите двата вътрешни винта 

2 Отделете задният капак.
3 Изключете конектора на батерията и захранването.
4 Свалете винтовете, които придържат капака на батерията.
5 Свалете капачето на батерията и батерията.

Запомнете ориентацията на батерията. Трябва да 
инсталирате новата батерия по същия начин.

След като премахнете старата батерия, свържете се с 
местния отдел за правилно рециклиране на батерията.
Инсталиране на новата батерия
Преди да смените батерията, трябва да премахнете старата
 батерия. Можете също така трябва да има една малка 
Phillips отвертка. Може да се наложи малка плоска отвертка.
1 Инсталирайте  новата  батерия,  използвайки  същата 

ориентация като старата батерия.

2 Поставете обратно капака на батерията.
3 Сменете винтовете, за да фиксирате капака на батерията.
4 Свържете конектора на батерията и захранването.

Може да се наложи да използвате на плоска отвертка,
 за осигуряването на конекторите.

5 Изберете бутона за включване, за да тествате свързването.
Когато  е  правилно  свързан,  ще  чуете  тон  и  LED 
светлините ще мигат в зелено.

6 Изключете устройството.
7 Проверете уплътнението  на капак дали е плътно

прилепнал.
8 Сменете задният капак.
9 Сменете шестте винта, за да фиксирате задният капак.
След като инсталирате новата батерия, заредете каишката напълно.

Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт на 
интернет страницата на Garmin.
• Отидете на www.garmin.com/alpha.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Вижте ръководството на каишката на кучето за повече

информация.
• Отидете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия

 дилър на Garmin за информация за допълнителните 
аксесоари и резервни части.

Регистриране на уреда
Помогнете ни за по-добра поддръжка като се регистрате 
още днес.
• Отидете на garmin.com/express .
• Дръжте  касовата  бележка,  фактурата  или  фотокопие, 

на сигурно място.
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www.garmin.com/support
1800 235 822 +43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54 0800 770 4960

1-866-429-9296 +385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465 + 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699 (+52) 001-855-792-7671

0800 427 652 0800 0233937

+47 815 69 555 00800 4412 454
+44 2380 662 915

+35 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800 +34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 870 850 1242

+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk 
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020
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