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 WARNING

Въведение 

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

Първи стъпки
Когато използвате устройството си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и 
да се запознаете с основните функции. 
1 Инсталирайте батериите.

2 Натисн.и задр.,     за да включите устройството. 
3 Хванете сателити.

4 Калибрирайте компаса.

5 Маркирайте пътна точка.

6  Навигирайте до дестинация.



®

Преглед на устройството

GNSS антена

Бутон за включване 

Бутони 

Micro-USB порт (под капачето) 

Сериен порт (под капачето) 

слот за карта (под батериите)microSD

Отделение за батерии

Монтажно за аксесоари

D-пръстен на капака на батерията



Инсталиране на батерии 
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда, избършете добре и подсушете устройството и отделението за батерии, 
преди да инсталирате батериите или да включите устройството. 
Устройството работи с две батерии тип АА (не са включени). Използвайте литиеви батерии с номинално 
напрежение 1,5 V за най-добри резултати. Не използвайте литиеви батерии с по-високо напрежение. 
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовниковата стрелка и издърпайте нагоре, за да свалите капака.

2  Поставете две батерии тип АА, като спазвате полярността. 

3 Поставете обратно капака на батерията и завъртете D-пръстена по часовниковата стрелка. 



®

Свързване на устройството към външно захранване 
ЗАБЕЛЕЖКА 

За да предотвратите корозия, изсушете добре USB порта, серийния порт, капачето и околността, 
преди да свържете към компютър или външен кабел. 
Преди да можете да свържете устройството към външно захранване с помощта на USB кабел, трябва 
да промените настройката на серийния интерфейс на Garmin Spanner.
1 Повдигнете капака .

2 Изберете опция: 
• За да свържете към съвместим 5 V AC захранващ адаптер (продава се отделно), свържете малкия край на 

включ. USB кабел към USB порта       на устройството. 
0183, свържете 12 V сериен кабел/захранващ кабел за данни (продава се отделно) към• За да се свър. с NMEA 

сер. порт     на устройств.
Допълнителни аксесоари се предлагат на www.garmin.bg .

http://buy.garmin.com


   

Бутони 

Натиснете, за да отворите менюто за търсене. 
FIND                  Задръжте, за да маркирате текущото местоположение, като местоположение на човек
                          зад борда (MOB) и да активирате навигацията.

QUIT

MARK Натиснете, за да запазите текущото си местоположение като пътна точка.

Натиснете, за да отмените или да се върнете към предишното меню или страница. 
Натиснете, за да преминете през главните страници. 

Натиснете, за да изберете опции и да потвърдите съобщенията. ENTER Натиснете, за да контролирате текущия запис на дейност (от главните страници). 

Натиснете, за да отворите менюто с опции за страницата, която е отворена в момента. MENU Натиснете  два  пъти,  за  да  отворите  главното меню (от  която и  да  е  страница). 

PAGE                Натиснете, за да преминете през главните страници. 

Натиснете, за да изберете опции от менюто и да преместите курсора на картата. 

Натиснете, за да приближите картата.

Натиснете, за да отдалечите картата. 

Включване на устройството 
Натисн. и задр. .

Заключване на бутоните
Можете да заключите клавиатурата, за да предотвратите неволно натискане на бутони. 
1 Натисн.  за да отворите страницата за състоянието. 
2  Изберете Lock Keys.

Включване на подсветката 
Натиснете произволен бутон, за да включите подсветката. 



Регулиране на подсветката 
1 Натис.    , за да отворите страницата за състоянието . 
2 Изп.      и          за регулиране на яркостта. 

СЪВЕТ: Можете да изберете NV, за да намалите интензитета на подсв. за съвмест. с очила за нощно виждане.

Придобиване на сателитни сигнали 
Може да отнеме от 30 до 60 секунди за получаване на сателитни сигнали. 
1   Излезте на открито.
2 Ако е необходимо, включете устройството.
3 Изчакайте, докато устройството търси сателити. 

 мига, докато устройството определя вашето GNSS местоположение.  
в лентата на състоянието показва силата на сателитния сигнал. 

Когато устройството получи сателитни сигнали, то автоматично започва да записва пътя ви като дейност. 

Използване на главните страници 
Информацията, необходима за работа с това устройство, се намира на страниците на главното меню, 
картата, компаса и бордовия компютър. 

Натиснете PAGE или QUIT, за да преминете през главните страници. 
Страницата, показана в средата, се отваря автоматично. 

Отваряне на главното меню
Главното меню ви дава достъп до инструменти и екрани за настройка за точки, дейности, маршрути и 
др.

От която и да е страница натиснете MENU два пъти. 

Карта
е вашето местопол. на картата. Докато пътувате,      се движи и показва пътя ви. В зависимост от вашето ниво на 

увеличение, имената на точките и символите може да се появят на картата. Можете да увеличите картата, за да 
видите повече подробности. Когато навиг. до дестинация, вашият маршрут е маркиран с цветна линия на картата. 
Навигиране с картата 
1 Започнете да навигирате до дестинация. 
2Натиснете PAGE, за да превъртите до страницата на картата. 

Син триъгълник представлява вашето местоположение на картата. Докато пътувате, синият 
триъгълник се движи и показва пътя ви. 

3 Изпълнете едно или повече действия:
• За различни области на картата, натисн.   ,   ,     или    . 
• За да увел. или нам. картата, натисн.       и         . 
• За да видите повече информация за пътна точка на картата (представена с икона) или друго местоположение,

преместете курсора на картата до местоположението и натиснете ENTER. 



Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin. 
• Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации. 
• Отидете на buy.garmin.com или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно

допълнителните аксесоари и резервни части. 
Закрепване на каишката
1 Поставете примката на каишката през слота в устройството. 

2 Прокарайте другия край на каишката през примката и го издърпайте здраво. 
3 Ако е необходимо, прикрепете каишката към облеклото или раницата си, за да го завържете по време на дейност.
 Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предотвратите корозия, изсушете добре USB порта, серийния порт, капачето и околността, 
преди да свържете към компютър или външен кабел. 
Закрепете плътно капачето, за да предотвратите повреда на USB порта или серийния порт. 
Устр. е водоустойчиво по IEC стандарт 60529 IPX6 (само устройството) и IPX7. Издържа на случайно потапяне в 1 
метър вода за 30 минути и е защитено срещу мощни водни струи. Продълж. потапяне може да причини повреда на 
устр. След потапяне избър. и изсушите, преди да използвате или свържете устр. към компютър или външен кабел. 

Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на среда с хлорирана или солена вода. 
Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители, слънцезащитни продукти и репеленти за 
насекоми, които могат да увредят пластмасовите компоненти и покрития. 
Не съхранявайте устройството на места, където може да се получи продължително излагане на 
екстремни температури, тъй като това може да причини трайни повреди. 
Избягвайте екстремни удари и грубо третиране, защото това може да влоши живота на продукта. 

Почистване на устройството 
1 Избършете устройството с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор. 
2  Избършете
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно. 

http://support.garmin.com
http://buy.garmin.com
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Спецификации
Две батерии AA (1,5 V или по-ниско алкални, NiMH или литиеви) или NiMH Тип батерии батерии

Живот на батерията До 19 ч. 

Воден рейтинг IEC 60529 IPX6 (unit level only) and IPX7
Работната температура От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)

Компас-безопасно разст.     17.5 cm (7 in.)

Преглед на E-label Regulatory и Compliance Information
Етикетът за това устройство се предоставя в електронен вид. Електронният етикет може да предоставя 
регулаторна информация, като идентификационни номера, предоставени от FCC или регионални 
маркировки за съответствие, както и приложима информация за продукти и лицензи. 
1  Натиснете MENU два пъти, за да отворите главното меню. 
2  Изберете Setup.

3   Изберете About.

Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m за до 30 минути и е защитено от мощни водни струи. За повече информация посетете 
www.garmin.com/waterrating. 

http://www.garmin.com/waterrating
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