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 WARNING

Type.

Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Общ преглед на устройството

Бутони за мащаб. Натиснете, за да увел. или нам. мащаба.Бутон 

Назад. Нат., за да се върнете към предишното меню.

Thumb Stick™контролер. Преместете, за да превъртите или
маркирате елемент. Натиснете, за да изберете елемент.
Бутон за меню. Натиснете, за да отворите менюто. Натиснете 
два пъти, за да се върнете към основното меню. 

 Натиснете, за да регул. подсветката. Задр. за да изключите.

Mini-USB порт (под капака).

Капак на батерията.

Ринг за заключване на капака на батерията.

Монтажна планка.

Информация за батерията

Температурният режим на устройството може да надвиши
 използваемия диапазон на някои батерии. Алкалните 
батерии могат да се разрушат при високи температури.

ЗАБЕЛЕЖКА
Алкалните батерии губят значителна част от капацитета 
си при ниски температури. Използвайте литиеви батерии, 
когато работите с устройството при ниски температури.

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

стрелка и дръпнете нагоре, за да свалите капака.
2 Поставете две AA батерии, спазвайки поляритета.

3 Поставете обратно капака и завъртете D-пръстена.
Избор на тип батерия
1 От главното меню изберете Setup > System > Battery 

2 Изберете Alkaline, Lithium, или Rechargeable NiMH.
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Увеличаване на живота на батерията
Можете да напр. няколко неща, за да удъл. живота на батериите.
• Намалете яркостта на подсветката.

• Намалете времето на подсветката.
• Използвайте режим за пестене на батерията.

• Намалете скоростта на изчертаване на картата.
• Изключете GLONASS или GALILEO.

Включване на режим за пестене на батерията
Можете да използвате режим на пестене на батерията.

Изберете Setup > Display > Battery Save > On.
В режим за пестене екрана се изключва, когато времето на подсв. е 
изтекло. Можете да изб.    да вкл. екрана и можете да изберете 
два пъти,      за да видите страницата със състоянието.

Дългосрочно съхранение
Когато не планирате да използвате устройството няколко 
месеца, извадете батериите. Съхранените данни не се 
губят при премахване на батериите.

Включване на устройството
Задр. .

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

 мига, докато устройството определя местоположението ви.     
 показва силата на сателитния сигнал.

Включване на  подсветката
Изберете който и да е бутон, за да включите осветлението.
Подсветката  се  включва  автоматично,  когато  се 
показват предупреждения и съобщения.

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

От всяка страница изберете меню два пъти.

     Точки, маршрути и следи
Накъде? Меню
Можете да използвате Накъде? меню, за да намерите 
дестинация, към която да се придвижите. Не всички Накъде? 
категориите са налични във всички области и карти.

Намиране на местоположение близо до друго място
1  Изберете Where To? > menu > Search Near.
2 Изберете опция.
3  Изберете местоположение.

Точки
Точките са местата, които записвате и съхранявате в 
устройството. Точките могат да маркират къде се 
намирате, къде отивате или къде сте били. Можете да 
добавите подробности за местоположението, като име, 
надморска височина и дълбочина.



Можете да добавите .gpx файл, който съдържа точки, като 
прехвърлите файла в папката GPX.

Създаване на точка
Можете да запазите текущото си местопол. като точка.
1 Изберете Mark Waypoint.
2 Ако е необх., изберете поле, за да промените точката.
3  Изберете Done.

Проектиране на точка
Можете да създадете ново местоп., като проектирате 
разстоянието от маркирано място до ново място.
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Изберете menu > Project Waypoint.
4 Въведете посока и изберете Done.
5  Изберете единица мярка.
6 Въведете разстоянието и изберете Done.
7  Изберете Save.
Придвижване към точка
1 Изберете Where To? > Waypoints.
2 Изберете точка.
3  Изберете Go.

Намиране на местоположение по име
1 Изберете Where To? > Waypoints > menu > Spell Search.
2 Въведете името или част от името.
3  Изберете Go.

Редактиране на точка
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Изберете елемент за редактиране, като например името.
4  Въведете новата информация и изберете Go.

Изтриване на точка
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Изберете menu > Delete.

Осредняване на точки
Можете да подобрите местоп. на точка за повече точност. При 
осредняване, устр. взема няколко показания на едно и също 
място и използва средната стойност, за по-голяма точност.
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Изберете menu > Average Location.
4 Преместете се до местоположението на точка.
5 Изберете Start.
6 Следвайте инструкциите на екрана.
7 Когато лентата достигне 100%, изберете Save.За 
най-добри резултати съберете четири до осем проби за 
точката, като изчаквате поне 90 минути между пробите.

Маршрути
Маршрутът е поредица от точки или места, които водят до 
крайната ви дестинация.

Създаване на маршрут
1 Изберете Route Planner > Create Route > Select First Point.
2 Избери категория.

3 Изберете първата точка от маршрута.
4 Изберете Use.
5 Изберете Select Next Point , за да добавите допълнителни 

точки към маршрута.
6 Изберете back , за да запаметите маршрута.

Разглеждане на маршрут на картата
1  Изберете Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете View Map.

Придвижване по запаметения маршрут
1 Изберете Where To? > Routes.
2 Изберете маршрут.
3  Изберете Go.

Преглед на активния маршрут
1 Докато навигирате по маршрут, изберете Active Route.
2 Изберете точка от маршрута, за да видите доп. подробности.

Редактиране на името на маршрута
1  Изберете Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Change Name.
4  Въведете новото име.

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

• За да видите точката на картата, изберете Review.
• За  да  промените  реда  на  точките  по  маршрута,  изберете 

Move Up или Move Down.
• За да добавите доп. точки към маршрута, изберете Insert.

• За да премахнете точката от маршрута, изберете Remove.
6  Изберете back , за да запаметите маршрута.

Допълнителната точка се поставя преди точката, 
която редактирате.

Изтриване на маршрут
1 Изберете Route Planner.

Обръщане на маршрут
Можете да превключвате началната и крайната точка на вашия 
маршрут, за да навигирате по маршрута в обратна посока.

2 Изберете маршрут.
3 Изберете Delete Route.

1 Изберете Route Planner.
2  Изберете маршрут.
3 Изберете Reverse Route.

Спиране на навигацията
Изберете Where To? > Stop Navigation.

2 Точки, маршрути и следи

Следи
Следата е запис на пътя ви. Регистърът на следата съдържа 
информация за точките по записания път, включително време, 
местоположение и височина за всяка точка. По подразбиране устр. 
създава дневник, докато се движите с включено устройство.

Регистър на следи
1 От главното меню изберете Setup > Tracks > Track Log.



Elevation Plot.

®

2 Изберете Record, Do Not Show or Record, Show On Map.
Ако изберете Record, Show On Map, ред на картата 
показва следата ви.

3 Изберете Record Method.
4  Изберете опция:

• За да записвате следа с променлива скорост, която 
създава оптимално представяне, изберете Auto.

• За следа с определено разстояние, изберете Distance.
•   За следа с определено време, изберете Time.

5 Изберете Recording Interval.
6  Направете следното:

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на интервала най-често дава
 най-подробната информация, но запълва паметта.
• Ако сте избрали Distance или Time за Record Method, 

въведете стойност.
Когато се движите с включено устр., се създава дневник.

Преглед на текущата следа
1 Изберете Track Manager > Current Track.
2 Изберете опция:

• За да покажете текущата следа на картата - View Map.
•   За да се покаже графиката на надморската височина -

Запазване на текущата следа
1 Изберете Track Manager > Current Track.
2 Изберете опция:

• Изберете Save Track , за да запазите цялата следа.
•   Изберете Save Portion, и изберете част.

Навигиране по записана следа
1 Изберете Where To? > Tracks.
2 Изберете записана следа.
3  Изберете Go.

Изчистване на текущата следа
Изберете Track Manager > Current Track > Clear 
Current Track.

Изтриване на следа
1 Изберете Track Manager.
2 Изберете следа.
3  Изберете Delete.

Настройки на следи
Изберете Setup > Tracks.
Track Log: Включва или изключва записа на следа.
Record Method: Задава метод за запис на следа. 

Auto записва следа с променлива скорост, за да 
създаде оптимално представяне на вашите следи.

Recording Interval: Задава скоростта на записване. Точките 
за запис по-често създават по-детайлна следа, но 
по-бързо запълват дневника.

Clear Current Track: Изчиства текущата памет.
Advanced Setup > Auto Archive: Задава метод за 

автоматичен архив за организиране на следите ви. 
Следите се запазват и изчистват автоматично.

Advanced  Setup  >  Color:  Променя  цвета  на  следата  на 
картата.

Закупуване на допълнителни карти
1 Отворете страницата с продукта си на адрес garmin.bg.

Навигиране 3

2 Кликнете върху раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Намиране на адрес
Можете да използв. City Navigator  карти  за  търсене 
на адреси.
1 Изберете Where To? > Addresses.
2 Изберете държавата или града, ако е необходимо.
3  Въведете града или пощенския код.

Не всички карти осигуряват търсене на пощенски код.
4  Изберете града.
5 Въведете номера на къщата.
6 Въведете улицата.

Навигиране
Можете да навигирате по маршрут, следа, точка, геокеш или всяко 
запаметено място в устройството. Можете да използвате картата 
или компаса, за да се придвижите до местоназначението си.

Навигиране до местоназначение
1 Изберете Where To?.
2 Избери категория.
3 Ако е необходимо, изберете menu > Spell Search и въведете

име на дестинация или част от името.
4  Изберете дестинация.
5 Изберете Go.

Вашият маршрут се появява като лента на картата.
6 Навигирайте с помощта на картата 

или компаса.

Навигиране с Sight 'N Go
Можете да насочите устройството към даден обект в далечината, 
да се заключите в посоката и да навигирате до обекта.
Sight 'N Go е наличен само в eTrex 32x устройства.
1  Изберете Sight 'N Go.
2 Насочете устройството към обект.
3 Изберете Lock Direction > Set Course.
4 Навигирайте с компаса.

Настройки на посоката
Можете да персонализирате настройките на компаса.
Изберете Setup > Heading.
Display: Задава типа на посоката, показано на

компаса.
North  Reference:  Задава  север,  използван  в 

компаса.
Go To Line/Pointer: Задава поведението на 

показалеца, който се появява на картата. Курсът 
показва връзката ви с линията на курса, водеща 
към дестинацията.

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

Карта
представлява мест. ви на картата. Докато пътув.   , се 

движи и оставяте следа. На картата се появяват имена 
и символи на междинни точки. Когато навигирате към 
дестинация, маршрутът ви е маркиран с цветна линия 
на картата.
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Информация за устройството
Актуализации на продукта
На вашия компютър, инсталирайте Garmin Express ™ 
(www.garmin.com / express). На вашия смартфон 
инсталирайте приложението Garmin Connect ™.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройствата Garmin:
•   Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Качване на данни в Garmin Connect
• Регистрация на продукт

Настройка на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.
2 Отидете на garmin.com/express.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Регистриране на устройството
Помогнете ни да ви подкрепим по-добре, като попълните нашата 
онлайн регистрация днес. Съхранявайте оригиналната разписка 
за продажба или фотокопие на сигурно място.
1 Отидете на garmin.com/express.
2 Влезте в профила си в Garmin.

Център за поддръжка на Garmin
Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, 
като например ръководства за продукти, често задавани 
въпроси, видеоклипове и поддръжка на клиенти.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители и 
репеленти за насекоми, които могат да повредят покритията.
Не съхранявайте устройството при продължително 
излагане на екстремни температури, тъй като то може да 
доведе до трайно увреждане.
Устройството е водоустойчиво на IEC стандарт 60529 IPX7. 
Може да издържи случайно потапяне в 1 метър вода за 30 
минути. Продължителното потапяне може да причини 
повреда на устройството. След потапяне подсушете 
устройството, преди да го използвате или зареждате.
Изплакнете старателно устройството с прясна вода след 
излагане на хлорирана или солена вода.

Почистване на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на 
електрическите контакти, когато са свързани към зарядно устройство.  
Корозията може да предотврати зарежд. и прехв. на данни.

1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек 
почистващ разтвор.

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

Рестартиране на устройството
Ако устройството спре да отговаря, може да се наложи да го 
рестартирате. Това не изтрива никакви данни или настройки.
1 Извадете батериите.
2  Поставете отново батериите.

Възстановяване на всички стандартни настройки
Можете  да  върнете  всички  настройки  обратно  към 

фабричните настройки по подразбиране.
Изберете Setup > Reset > Reset All Settings > Yes.

Информация за устройството 4
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