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Въведение
ВНИМАНИЕ

Преглед на устройството

Вградена сателитна антена
Бутон зза включване

Â

Бутони
Ã

Micro-USB порт (под капачето)
 слот  за карта (под батериите)

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

Å

Отделение за батериите
Æ

Място за монтажно
Ç

D-пръстен за капака на батерията

Информация за батерията
ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

Температурният рейтинг на устройството може да надвишава 
използваемия обхват на някои батерии. Алкалните батерии 
могат да се разградят при високи температури.

Алкалните батерии губят значителна част от капацитета 
си, когато температурата пада. Използвайте литиеви 
батерии, при условия на ниска температура.

Удължаване на живота на батерията
Няколко неща, за да удължите живота на батериите.
• Намалете яркостта на фоновото осветление.
• Намалете времето за изчакване на фоновото 
     осветление.
• Намалете  яркостта  на  фенерчето  или  честотата  на 

светкавицата.
• Използвайте режима за икономия на 

батерията.
• Използвайте удължения режим на 

батерията.
• Изключете безжичната връзка.
•   Изкл. Bluetooth  технологията.
• Изключете GLONASS или GALILEO.

Въведение 1

Включване на режима за икономия на батерията
Можете да използвате режима, за да удължите живота на батерията.

Изберете Setup > Display > Battery Save > On.
В  този режим екранът  се  изкл.,  когато загасне  фоновото  осветл.
Можете  да  изберете  бутона  за вкл., за да вкл. екрана.

Включване на Expedition Mode
Можете да използвате удължения режима, за да удължите живота 
на батерията. В този режим екранът се изключва, устр. влиза в 
режим на ниска мощност и устр. събира по-малко точки от GPS.
1 Изберете Setup > Expedition Mode.
2  Изберете опция:

• За  да  активирате  подкани  за  режима,  когато 
изключите устройството, изберете Prompted.

• За да включите автоматично режима след две 
минути бездействие, изберете Auto.
• За да не се включва режима, изберете Never.

В удължения режим червеният светодиод до бутона за 
включване започва да мига от време на време.

Дългосрочно съхранение
Когато не планирате да използвате устройството в продължение 
на няколко месеца, извадете батериите. Съхраняваните данни не 
се губят, когато батериите се отстраняват.

Инсталиране на батериите
Устройството работи с две AA батерии (не са вкл. в комплекта). За 
най-добри резултати използвайте NiMH или литиеви батерии.
1 Завъртете  D-пръстена  обратно  на  часовниковата 

стрелка и издърпайте нагоре, за да свалите капака.
2 Поставете две AA батерии, спазвайки полярността.

3   Върнете капака на батерията и завъртете D-пръстена.

Инсталиране на NiMH батерия
Устройството работи с NiMH батерия (опция) или две 
батерии AA.
1 Завъртете  D-пръстена  обратно  на  часовниковата 

стрелка и издърпайте нагоре, за да свалите капака.
2 Подгответе батериите 

3 Поставете батерията, спазвайки полярността.
4 Леко натиснете батерията на мястото и.
5 Върнете капака на батерията и завъртете D-пръстена.
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Зареждане на батерията
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете напълно USB 
порта, капака и околното пространство, преди да го 
зареждате или свързвате с компютър.
Не използвайте устр. за зареждане на батерия, която не е 
предостав. от  Garmin . Опитът да заредите батерия, 
която не е предоставена от Garmin, може да повреди 
устройството и да анулира гаранцията.

Преди да можете да свържете правилния USB кабела към 
устройството, може да се наложи да отстраните 
допълнителните аксесоари за монтиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се зарежда, когато е извън 
одобрения температурен диапазон.
Можете да зареждате батерията чрез стандартен 
контакт или USB порт на компютъра.
1 Издърпайте капачето 

À

    от USB порта 

2 Включете малкия край на USB кабела в USB порта на 
вашето устройство.

3 Включете  големия  край  на  USB  кабела  в  AC  адаптер 
или USB порт на компютъра.

4 Ако е необх., включете AC адаптер в стандартен контакт.
Когато свържете устройството към източник на 
захранване, устройството се включва.

5 Заредете напълно батерията.

Включване на устройството
Задр. .

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

Настройване на подсветката
1 Избор  за да отворите страницата за състояние.
2 Изп.   и  за да регулирате яркостта.

СЪВЕТ: Можете да изберете NV, за да намалите интенз. 
на подсветка за съвм. с очилата за нощно виждане.

Бутони

FIND Изберете, за да отворите менюто за търсене.
MARK Изберете, за да запазите текущото си местоп. като точка.
QUIT Изберете, за да отмените или да се върнете.

Изберете, за да преминете през основните страници.
ENTER Изберете, за да изберете опции и потв. съобщенията.

Изберете, за да контролирате текущото записване на 
активността (от страниците на Карта, Компас и др.).

MENU Изберете,  за  да  отворите  менюто  с  опции  за 
страницата, която понастоящем е отворена.
Изберете два пъти, за да отворите главното меню.

PAGE          Изберете, за да преминете през основните страници.
Избор , , ,или  за опциите на менюто и да преместите  
курсора на картата.
Изберете за приближаване на картата.

Изберете за отдалечаване на картата.

Заключване на бутоните
Можете да закл. бутоните, за да предотвр. натискане на бутони.

Избор   > Lock Keys.

Придобиване на сателитни сигнали
Може да отнеме 30-60 сек., за да получите сателитни сигнали
1  Отидете на открито.
2 Ако е необходимо, включете устройството.
3 Изчакайте, докато устройството търси спътници.

Въпросителен знак мига, докато устройството 
определя местоположението ви.
В лентата на съст.   показва силата на сателитния 
сигнал. Когато баровете са пълни, устройството е 
получило сателитни сигнали.

Бордови компютър
Компютърът показва текущата ви скорост, средна скорост, 
километраж на пътуването и други полезни стат. данни. Можете да 
персон. разположението му, таблото за управл. и полетата с данни.

Настройки на компютъра
От бордовия компютъра изберете MENU.
Reset: Нулира  всички стойности. За точна информация нулирайте

 информацията за пътуването, преди да започнете пътуване.
Change Data Fields: Персонализира полетата за данни.
Change Dashboard: Променя темата и информацията,

 показана на таблото за управление.
NOTE: Вашите персонализирани настройки се 
запомнят от таблото за управление. Вашите 
настройки не се губят, когато променяте профили.

Insert Page: Вмъква допълнителна страница с полета за 
персонализиране на данни.

Remove  Page:  Премахва  допълнителна  страница  от 
полетата за персонализиране.

More Data: Добавя доп. полета за данни към бордовия компютър.
Less Data: Премахва полетата за данни от бордовия компютър. 
Restore Defaults: Възстановява компютъра за пътуване до 

фабричните настройки по подразбиране.

Алтиметър
По подразбиране алтиметърът показва надм. височина над 
изминатото разстояние. Можете да персонализирате 
настройките на алтиметъра. Можете да изберете която и да 
е точка, за да видите подробности за тази точка.

Настройки на алтиметъра
От алтиметъра изберете MENU.
Reset: Възстановява данните за алтиметъра, включително  

точки, тракове и пътувания.
Altimeter  Setup:  Достъп  до  допълнителни  настройки  на 

алтиметъра.
Adjust  Zoom  Ranges:  Регулира  диапазоните  на 

увеличение, показани на страницата на алтиметъра.

2                                                                                                                                                                                           Използване на главните страници



Change  Data  Fields:  Позволява  ви  да  персонализирате 
полетата за данни на алтиметъра.

Restore  Defaults:  Възстановява  алтиметъра  до 
фабричните настройки по подразбиране

Auto  Calibration:  Автоматично  калиброва  висотомера 
всеки път, когато устройството е включено.

Настройки на алтиметъра
От алтиметъра изберете MENU > Altimeter Setup.

Barometer Mode: Variable Elevation позволява на барометъра 
да измерва промените в надм. височина, докато се 
движите. Fixed Elevation предполага, че устройството е 
неподвижно на фиксирана височина, така че бар. налягане 
трябва да се променя само в зависимост от времето.

Pressure Trending: Задава как устройството записва 
данни за налягането. Save Always записва всички 
данни за налягането, които могат да ви помогнат.

Plot  Type:  Записва  измененията  в  продължение  на  период  от 
време или разстояние, записва бар. налягане за определен 
период от време или записва промени в налягането.

Calibrate Altimeter: Позволява ръчно калибриране на 
барометричния алтиметър.

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

височина или барометричното налягане.
2 От алтиметъра изберете MENU.
3 Изберете Altimeter Setup > Calibrate Altimeter.
4 Изберете Method за да изберете измерването,

за калибриране.
5 Въведете измерването.
6  Изберете Calibrate.

Навигиране
навигиране до дестинация
1 Изберете FIND.
2 Избери категория.
3 Изберете дестинация. 
4  Изберете Go.

Маршрутът ви се показва на картата.
5 Навигирайте с помощта на картата
    или компаса.

Навигиране с картата
1 Започнете да навигирате до дестинацията.

2 Изберете Map.
Синият триъгълник представлява вашето 
местоположение на картата. 

3 Извършете едно или повече действия:
• За да видите различни области, избер.  , , , или .
•   За да увел. и нам. мащаба, изберет.    и     .

Навигиране с компаса
Когато навигирате до дестинац.,  сочи към вашата 
дестинация, независимо от посоката, в която се движите.

1 Започнете  да  се  придвижвате  до 
дестинацията си.

2 Изберете Compass.
3 Зав. дока.   посочва към върха на компаса и

продължете  да  се  движите  в  тази  посока.

Спиране на навигацията
Изберете FIND > Stop Navigation.

Точки
Точките са местоположения, които записвате и съхранявате в 
устройството. Точките могат да отбележат къде сте, къде отивате 
или къде сте били. Можете да добавите подробности за 
местоположението, като име, височина и дълбочина.
Можете да добавите .gpx файл, който съдържа точки, като 
прехвърлите файла в GPX папката.

Създаване на точка
Можете да запазите текущото си местоположение като точка.
1  Изберете MARK.
2 Ако е необх., изберете поле, за да напр. промени в точката.
3 Изберете Save.

Навигиране до точка
1  Изберете FIND > Waypoints.
2 Изберете точка.
3  Изберете Go.

Редактиране на точка
1  Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Изберете елемент, който да редактирате, например името.
4 Въведете новата информация и изберете Done.

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

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

Създаване на маршрут
1 Изберете Route Planner > Create Route > Select First Point.
2 Изберете категория.
3 Изберете първата точка в маршрута.
4 Изберете Use.
5 Изберете Select Next Point да добавите допълнителни 

точки към маршрута.
6 Изберете QUIT за запазване на маршрута.

Навигиране по запазен маршрут
1  Изберете FIND > Routes.
2 Изберете маршрут.
3  Изберете Go.

3 Навигиране
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Навигиране 4

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 or Move Down.
• За да вмъкнете доп. точка в маршрута, изберете Insert.

Допълнителната точка се вмъква преди точката, 
която редактирате.

• За да прем. точката от маршрута, изберете Remove.
6  Изберете QUIT за запазване на маршрута.

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

Записи

Настройки на записите
Изберете Setup > Recording.

Устройството ви записва пътя като активност. Дейностите 
съдържат информация за точки по записания път, включително 
време, местоположение и височина за всяка точка.

Record Method: Задава начина на запис. Опцията Auto записва 
точки с променлива скорост, за да създаде оптимално 
представяне на пътя ви. Можете също така да записвате 
точки по определен интервал от време или разстояние.

Interval: Задава скоростта на запис. Точките на запис 
по-често създават по-подробен път, но попълват 
регистрационния дневник по-бързо.

Auto Pause: Задава устройството да спре да записва пътя 
ви, когато не се движите.

Auto Start:  Задава устройството да стартира автоматично 
нов запис, когато приключи предишното записване.

Advanced  Setup:  Позволява  ви  да  отваряте 
допълнителни настройки за запис.

Навигиране с Using TracBack
Докато записвате, можете да се върнете към началото на 
активността си. Това може да ви помогне при намирането на 
пътя обратно към лагера или пътеката.
1 Изберете Recording Controls.
2 Избор  за да превключите към раздела "Карта".
3 Изберете TracBack.

Картата показва маршрута ви с линия, начална точка и 
крайна точка.

4 Навигирайте с помощта на картата или компаса.

Допълнителни карти
Можете да използвате доп. карти с устр., като сател. изобр. 
на    BirdsEye,   BlueChart  g2,  и  City Navigator  подробни 
карти. Подробните 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 вашия дилър на Garmin.

Закупуване на допълнителни карти
1 Отворете стр. на устройството си на адрес www.garmin.bg.
2 Изберете Maps.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Намиране на адрес
Можете да използвате допълнителни карти на City 
Navigator за търсене на адреси.
1 Изберете FIND > Addresses.
2 Изберете Search Area, и избер. страна, региона или града.
3 Изберете Number, и въведете номера на къщата.
4  Изберете Street Name, и въведете улицата.

Свързани функции
Свързани функции са налице за устройството ви от серията 
GPSMAP 66, когато свързвате устройството към безжична 
мрежа или съвместим смартфон, използващ Bluetooth. Някои 
функции изискват да инсталирате приложението Garmin 
Connect Mobile или Garmin Explore ™ на вашия смартфон. 
Отидете на garmin.com / apps за повече информация.
Phone  notifications:  Показва  известия  и  съобщения  от 

телефона на вашето GPSMAP 66 устройство.
LiveTrack: Позволява на приятелите и семейството ви да 

следят действията ви в реално време. Можете да поканите 
последователи чрез имейл или социални мрежи, което им 
позволява да виждат данните ви на живо.

GroupTrack:  Позволява  ви  да  следите  връзките  си 
чрез LiveTrack директно на екрана и в реално време.

Activity uploads to Garmin Connect: Автоматично изпраща 
активността ви до профила ви в Garmin Connect, веднага 
щом приключите със записването на активността.

Connect  IQ™:  Позволява  ви  да  разширявате  функциите  на 
устройството си с уиджети, полета с данни и приложения.

Garmin Explore: Приложението Garmin Explore ви 
синхронизира и споделя точки, тракове и маршрути с 
вашето устройство.

Software Updates: Позволява ви да актуал. софтуера.
EPO Downloads: Позволява ви да изтеглите разширен 

прогнозен орбитен файл за бързо намиране на GPS 
сателити.

Live Geocache Data: Предоставя платени или без 
абонамент услуги, за да преглеждате данни от 
геокеш на живо www.geocaching.com.

Weather: Позволява ви да преглеждате текущите 
метеорологични условия и прогнози за времето. Можете 
също да преглеждате метеорологичните радари на картата.

Bluetooth  sensors:  Позволява  ви  да  свързвате 
Bluetooth  съвместими  сензори,  като  например 
монитор за сърдечен ритъм.
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Yes Yes
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Изисквания за свързаните функции
Някои функции изискват смартфон и конкретно приложение 
на вашия смартфон.

Функция Свързан със сдвоен 
смартфон с Garmin 
Connect Mobile App

Свързан    с 
Wi‑Fi  Мрежа

Качвания на дейности 
в Garmin Connect
Актуализ. на софтуера Да Да
EPO downloads Да Да
Live геокеш данни Да Да
Времето                        Да Да
Телефонни известия   Да* Не
Connect IQ Да Не
LiveTrack Да Не
GroupTrack Да Не
BirdsEye Direct Не Да
изображения

*Устройството получава телефонни известия директно от 
сдвоен iOS телефон и чрез приложението Garmin Connect 
Mobile на телефон с Android ™.

Connect IQ функции
Можете да добавите Connect IQ функциите на вашето 
устройство от Garmin и други доставчици, като използвате 
приложението Connect IQ Mobile. 
Data Fields: Позволява ви да изтегляте нови полета за 

данни, които предоставят данни от сензори, дейности и 
история по нови начини. 

Widgets:  Предоставя  информация  с  един  поглед, 
включително данни от сензори и известия.

Apps:  Добавете  интерактивни  функции  към 
устройството си, като например нови активности.

Уеб сайтът и мобилното приложение Garmin Explore ви 
позволяват да планирате пътувания и да използвате облак за 
съхранение на точки и маршрути. Те предлагат разширено 
планиране както онлайн, така и офлайн, което ви позволява да 
споделяте и синхронизирате данни със съвместимо Garmin 
устройство. Можете да използвате мобилното приложение, за да 
изтеглите карти за офлайн достъп.
Можете да изтеглите приложението Garmin Explore от магазина 
за приложения на вашия смартфон или на explore.garmin.com.

Използване на фенерчето
ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на фенерчето може да намали 
живота на батерията. Можете да намалите яркостта или 
честотата, за да удължите живота на батериите.
1 Изберете Flashlight > ENTER.
2 Ако е необходимо, използвайте плъзгача за 

за яркост, за да регулирате яркостта.
3 Ако е необходимо, изберете различен тип.

Свързани функции 5

0 Постоянен лъч.
1 до 9 Брой на миганията в секунда.
SOS            Мигане по спешност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Wi‑Fi, Bluetooth, и ANT+ 
връзките са изключени в SOS режим.

BirdsEye изображения
BirdsEye изображенията предлагат изображения на карти с 
висока разделителна способност, включително подробни 
сателитни изображения и топографски карти. Можете да 
изтегляте изобр. директно на вашето съвм. Garmin устройство.

Сваляне на BirdsEye изображения
Преди да можете да изтегляте BirdsEye изображения 
директно в устройството си, трябва да се свържете с 
безжична мрежа.
1 Изберете BirdsEye Direct > Download Imagery.
2  Изберете опция:

• За да изтеглите изобр.  за определено  местоположение  
или  област,  изберете Location, и изберете категория.
ЗАБЕЛЕЖКА: Мест. по подразб. за текущото ви местоп.

• За да редактирате името на изтеглените файлове с 
изображения, изберете Name.

• За да изберете качество на изображението - Detail.
• За да определите размера на областта, която да се 

показва в изтеглените файлове с изобр., изберете Radius,
 и въведете разстояние от избраното местоположение.

Предвиден размер на файла се показва за избраното 
качество и радиус на изображението. Трябва да имаte 
достатъчно свободно място за съхранение на файла.

3 Изберете Download.

Изчисляване на размера на дадена област
1 Изберете Area Calculation > Start.
2 Обиколете периметъра на района, който искате да изчислите. 
3  Изберете Calculate когато приключи.

Сателитна страница
Сателитната страница показва текущото ви местоположение, 
точността на GPS, сателитите и силата на сигнала.
Можете да изб. или    да преглеждате допълнителни 
спътници, например когато е активирана GPS + GLONASS 
или GPS + GALILEO.

GPS сателитни настройки
Изберете Satellite > MENU.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои настройки са налични, само когато е 
активирана функцията Use With GPS Off.
Use With GPS Off: Позволява ви да изключите GPS.
Use With GPS On: Позволява ви да включите GPS.
Track Up: Показва дали сателитите са показани с пръстени

ориентирани със север към горната част на екрана или 
ориентиран към текущия ви трак към горната част на екрана.

Single  Color:  Позволява  ви  да  изберете  дали  сателитната 
страница да се показва в многоцветни или единични цветове.

Set Location On Map: Позволява ви да маркирате текущото 
си местоположение на картата. Можете да използвате 
това местоположение, за да създадете маршрути или да 
търсите запазени местоположения.

AutoLocate Position: Изчислява GPS позицията ви с помощта на 
Garmin AutoLocate  функция.

Satellite Setup: Задава опциите за сателитната система.

http://garmin.com/apps
http://garmin.com/apps
http://www.geocaching.com/
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Персонализиране на устройството
Системни настройки
Изберете Setup > System.
Satellite: Задава опциите за сателитната система.

Text Language: Задава езика на текста на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Промяната на езика на текста не 
променя езика на въведените от потребителя данни 
или картови данни, като имена на улици.

Interface: Задава формата на серийния интерфейс.

RINEX Logging: Позволява на устройството да записва 
данни за независим обмен на данни от приемника 
(RINEX) в системен файл. RINEX е формат за обмен на 
данни от сурова сателитна навигационна система.

Battery  Type:  Позволява  ви  да  промените  типа  на 
батерията AA, която използвате.
NOTE: Тази настройка е деактивирана, когато е 
инсталирана NiMH батерията.

Сателитни настройки
Изберете Setup > System > Satellite.
Satellite System:  Настройва сателитната система на GPS, 

GPS  +  GLONASS  (руска  система),  GPS  +  GALILEO 
(европейска система) или Демо режим (изключен GPS).

WAAS/EGNOS: Активира системата да използва данни от 
WAAS / EGNOS (Европейска геостационарна 
навигационна система) (WAAS / EGNOS).

GPS и други сателитни системи
Настройката по подразбиране е GPS. Опциите GPS + 
GLONASS или GPS + GALILEO предлагат повишена 
производителност в предизвикателни среди и по-бързо 
придобиване на позиции. Използването на GPS и други 
сателити заедно може да намали живота на батерията.
Настройки на серийния интерфейс
Изберете Setup > System > Interface.
Garmin Spanner: Позволява ви да използвате USB порта на 

устр. с повечето програми за картографиране съвместими 
с NMEA 0183, като създадете виртуален сериен порт.

Garmin Serial: Задава устройството да използва 
собствен формат на Garmin, за да обменя данни за 
маршрути и тракове с компютър.

NMEA  In/Out:  Задава  устройството  да  използва 
стандартния NMEA 0183 изход и вход.

Text  Out:  Осигурява  прост  текстов  изход  ASCII  с 
информация за местоположението и скоростта.

MTP: Задава устройството да използва Media Transfer 
Protocol (MTP) за достъп до файловата система на 
устройството вместо режим за масово съхранение.

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

преди да се изключи фоновото осветление.
Battery Save: Удължава живота на батерията, като изключва 

екрана, когато изтече времето на фоновото осветление.
Appearance: Променя външния вид на фона на 

дисплея и маркирането на селекцията.

Screen  Capture:  Позволява  ви  да  запазите 
изображението на екрана на устройството.

Review Text Size: Променя размера на текста на екрана.
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Промяна на цветовия режим
1 Изберете Setup > Display > Appearance.
2 Изберете опция:

• За да позволите на устройството да показва 
автоматично дневни или нощни цветове, изберете 
Mode > Auto.

• За да използвате светъл фон, изберете Mode > Day.
• За да използвате тъмен фон, изберете Mode > Night.
• За да перс. цветовата схема за дневно време, изберете Day 

• За  да  персонализирате  цветовата  схема  за  нощно 
време, изберете Night Color.

Настройки за Bluetooth
Изберете Setup > Bluetooth.
Status:  Активира  безжичната  технология  Bluetooth  и 

показва текущото състояние на връзката.
Notifications: Показва или скрива известията за смартфона.
Forget Phone: Премахва свързаното устройство от списъка

 на сдвоените устройства. Тази опция е налице само 
след като дадено устройство е сдвоено.

Wi‑Fi настройки
Изберете Setup > Wi-Fi.
Wi-Fi: Активира безжичната настройка.
Add Network: Позволява ви да сканирате и да се свързвате с 

безжична връзка.

Настройки за маршрутизиране
Наличните настройки за маршрутизиране се 
различават в зависимост от избраната дейност.
Изберете Setup > Routing.
Activity:  Задава  дейност  за  маршрутизиране.  Устр.  изчислява 

маршрутите, оптимизирани за вида дейност, която вършите.
Calculation  Method:  Задава  начина,  по  който  се 

изчислява маршрутът ви.
Lock On Road: Заключва синия триъгълник, който представлява 

вашата позиция на картата, до най-близкия път. Това е 
най-полезно при шофиране или навигация по пътищата.

Off  Route  Recalculation:  Задава  предпочитания  за 
преизчисляване при напускане на активен маршрут.

Avoidance  Setup:  Задава  видовете  пътища,  терен  и 
транспортни методи, за избягване при навигация.

Route Transitions: Задава начина, по който устройството 
маршрутизира от една точка от маршрута към 
следващата. Тази настройка е налице само за някои 
дейности. Опцията Distance ви препраща към 
следващата точка на маршрута, когато сте в рамките на 
определено разстояние от текущата точка.
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Безжични сензори
Вашето устр. може да се използва с безжични ANT + или 
Bluetooth сензори. За повече информация относно съвм. и 
закупуване на опционални сензори, отидете на www.garmin.bg.
Сдвояване на безжичните ви сензори
Преди да можете да сдвоите, трябва да поставите 
пулсомера или да инсталирате датчика.
Сдвояването е свързването на безжични сензори, 
използващи ANT + или Bluetooth, например свързването 
на сензор за сърдечен ритъм с вашето устройство.
1 Дръжте устройството на разстояние до 3 м от сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Останете на 10 м от други сензори, 
докато сдвоявате.

Когато сензорът е сдвоен с вашето устройство, 
състоянието му се променя от Searching на Connected.

Фитнес настройки
Изберете Setup > Fitness.
Auto Lap: Задава устройството автоматично да маркира 

обиколката на определено разстояние.
Activity Type: Задава активност за туризъм, бягане, колоезд. 

и др. Това позволява на активността ви да се показва като 
правилния тип, когато я прехвърлите в Garmin Connect.

HR  Zones:  Задава  петте  зони  на  сърдечната  честота  и 
максималната ви сърдечна честота за фитнес дейности.

User: Задава информацията за потребителския ви профил. 
Устройството използва тази информация, за да изчисли 
точните данни за тренировки в Garmin Connect.

Маркиране на обиколки за разстояние
Може да изп. Auto Lap   за автоматично маркиране на 
обиколка на определено разстояние. Тази функция е полезна 
за сравняване на различните части на дадена дейност.
1 Изберете Setup > Fitness > Auto Lap.
2  Въведете стойност и изберете Done.

Морски настройки
Изберете Setup > Marine.
Marine Chart Mode: Задава типа графика, която устр. 

използва при показване на морски данни. Навигацията 
показва различни характеристики на картата в различни 
цветове, така че морските важни обекти са по-четивни. 
Риболовът (изисква морски карти) показва подробен 
изглед на контурите и дълб. и опростява представянето 
на картата за оптимална употреба при риболов.

Appearance:  Настройва  вида  на  морските  навигационни 
средства на картата.

Marine Alarm Setup: Задава аларми, когато превишавате 
определено drift разстояние, докато сте закотвени, 
когато се отклоните за определено разстояние и когато 
влезете във вода с определена дълбочина.

Настройване на морски аларми
1 Изберете Setup > Marine > Marine Alarm Setup.
2 Изберете тип аларма.
3 Изберете On.
4 Въведете разстояние и изберете Done.

Персонализиране на устройството 7

Настройки на формата за позиция

Изберете Setup > Position Format.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не би трябвало да променяте формата на 
позицията или координатната система на картата, освен ако не 
използвате карта, която определя различен формат на позицията.

Position Format: Задава формат на позицията, в който се
 показва четене на местоположение.

Map  Datum:  Задава  координатната  система,  на  която  е 
структурирана картата.

Map Spheroid: Показва координатната система, която устройството 
използва. Основната координатна система е WGS 84.

Промяна на мерните единици
Можете да перс. мерни единици за разстояние и скорост, надм. 
височина, дълбочина, температура, налягане и вертикална скорост.
1 Изберете Setup > Units.
2 Изберете тип на измерване.
3  Изберете единица мярка.

Възстановяване на данни и настройки
1  Изберете Setup > Reset.
2 Изберете опция:

• За  да  нулирате  данни,  специфични  за  пътуване,  като 
разстояние и средни стойности, изберете Reset Trip Data.

• За  да  изтриете  всички  запаметени  точки, 
изберете Delete All Waypoints.

• За  да  изчистите  данните,  записани  от  началото  на 
текущата си дейност, изберете Clear Current Activity.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството продължава да записва 
нови данни за текущата дейност.

2 Изберете Setup > Sensors.
3  Изберете вида на сензора.
4  Изберете Search For New.

• За да възст. само настр. за текущия  профил  до фабричните 
стойности по подразбиране, изберете Reset Profile Settings.

• За  да  възст.  всички  настройки  и  профили  на  устр.  до 
фабричните им стойности, изберете Reset All Settings.
ЗАБЕЛЕЖКА: Възст. на всички настройки изчиства цялата 
активност на geocaching от устр. То не премахва вашите 
запазени потребителски данни, като например тракове и точки.

• За да премахнете всички запазени потр. данни и да възст. 
всички настройки на устр. до фабричните, изберете Delete All.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтриването на всички настройки 
премахва вашите лични данни, история и запазени 
потребителски данни, включително записи и точки.

Възст. на настройките по подразбиране нза страници
1  Отворете страница, за която ще възстановите настройките.
2 Изберете MENU > Restore Defaults.

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


Message.

SOS

За да извлечете максимума от вашето устройство, трябва 
да го активирате. Активирането на устройството ви 
позволява да използвате inReach функции, включително 
съобщения, SOS и LiveTrack.
Съобщения
GPSMAP 66i изпраща и получава текстови съобщения чрез 
сателитната мрежа на Iridium. Можете да изпращате 
съобщения до телефонен номер, имейл адрес или друго 
устройство с inReach технология. Всяко съобщение, което 
изпращате, включва подробности за местоположението ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително зададено съобщение включва 
предварително определен текст с предварително определени 
получатели, които настройвате на Garmin Explore ™.

Изпращане на предварително зададено съобщение
Предварително зададените съобщения са съобщения, които сте 
създали в explore.garmin.com. Предварително зададените 
съобщения имат предварително определен текст и получатели.
1 От Messages страницата, изберете Send Preset.
2  Изберете предв. зададено съобщение и натиснете ENTER.
3  Изберете ENTER , за да изпратите съобщението.

Изпращане на текстово съобщение
1 От Messages страницата, изберете New Message.
2 Изберете опция:

• За  да  започнете  с  предварително  написано 
съобщение, изберете Send Quick Text.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте и редактирате 
бързи текстови съобщения на Garmin Explore.

• За да нап. перс. съобщение, изберете Type Message.
3  Изберете  получатели  от  списъка  с  контакти  или 

въведете информацията за контакт на получателя.
4 След като приключите съобщението, изберете Send 

Използване на клавишни комбинации
• За да изберете опция за авт. довършване, изберете FIND.
• За да преминете през клавиатурата, изберете MARK.
• За да промените харак., изберете PAGE веднъж, а за да 

големи букви PAGE два пъти.
• За    backspace,   изберете .
• За интервал, изберете  .

Отговор на съобщение
1 От Messages страницата, изберете разговор.
2 Изберете Reply.
3 Изберете опция:

• За да напишете перс. съобщение, изберете Type Message.
• За да започнете с предварително написано съобщение, 

изберете Send Quick Text и изберете съобщение.
4 Когато завършите съобщението,  изберете  Send 

Message.

Проверяване за съобщение
Когато изпращате съобщение, устройството следи за отговор 
за 10 минути. Устройството проверява за нови съобщения на 
всеки час. Когато използвате LiveTrack, устройството 
проверява за съобщения на всеки интервал за следене.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашето устройство трябва да има изглед 
към сателити докато проверява за съобщения. 
Можете да наложите проверка за съобщения, като ръчно 
проверите за съобщения, изпратите съобщение или 
изпратите точка. По време на проверка вашето устройство 
се свързва със спътници и получава съобщения, чакащи да 
бъдат изпратени до вашето устройство.

От главното меню изберете inReach Utilities > Mail 
Check > Check Mailbox.

Преглед на детайли за съобщението
1  Изберете Messages.
2 Изберете разговор.
3 Изберете съобщение.
4 Изберете раздела с информация.

Включване на координати в съобщение
Ако изпращате съобщение до получател, който може да няма 
достъп до интернет, можете да включите координатите на 
местоположението си в съобщението. Например, ако вашият 
получател има по-стар модел мобилен телефон, който не 
поддържа карти или е извън зона за покритие на мобилни данни.
1 От  Messages  страницата  изберете  New  Message  > 

Send Location.
2 Въведете един или повече получатели.
3 Ако е необходимо въведете съобщение.
4  Изберете Send Message.

Изтриване на съобщение
1 От Messages страницата, изберете разговор.
2 Изберете MENU > Delete Thread.

По време на спешен случай, можете да се свържете с GEOS 
International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) 
за помощ. Натискането на SOS бутон изпраща съобщение 
до координатния център, а те известяват спешните групи за 
за ситуацията. Можете да комуникирате с координатния 
център докато чакате помощта да пристигне. Трябва да 
използвате SOS функцията в реален случай на опасност.

Иницииране на SOS Rescue
Докато сте в SOS режим, устр.не може да бъде изключено.
1 Повдигнете капака       от SOS бутона .

2 Задръжте SOS бутона.
3 Изчакайте SOS обратното броене.

4 Отговорете  на  съобщението  за  потвърждение  от 
службата за спешна реакция.

Устройството  изпраща  съобщение  до  сслужбата  за 
спешна реакция с детайли за вашата локация.

Вашият  отговор  позволява  на  службата  да  разбере, 
че сте в състояние да коренспондирате с тях . 

За първите 10 минути от спасението ви всяка минута се 
изпраща актуализирано място до службата за спешна 
помощ. За да се спести енергия от батерията след 
първите 10 минути, актуализирано местоположение се 
изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 
минути, когато е неподвижно.

inReach функции(само за 66i)



® 95, 98, Me, 
Windows NT® ®

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте химически почистващи средства и разтворители 
които могат да повредят пластм. компоненти и покрития.
Устройството е водоустойчиво с IEC стандарт 60529 IPX7. То 
може да издържи на случайно потапяне в 1 метър вода за 30 
минути. Продължителното потапяне може да доведе до 
повреда на устр. След потапяне, уверете се, че сте избърсали 
и изсушили устр. преди да го използвате или зареждате.
Изплакнете основно устройството с прясна вода след 
излагане на хлорирана или солена вода.

Почистване на устройството
1 Избършете уреда с кърпа, напоена с мек

почистващ разтвор.
2 Изсушете.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

Управление на данни
ЗАБ. Устройството не е съвместимо с Windows

,  и Mac  OS  10.3  и  по-стари.

Видове файлове
Ръчното устройство поддържа следните типове файлове:
• Файлове от Garmin Explore.
• GPX маршрут, трак и файлове с точки.
• GPX геокеш файлове.

• JPEG файлове със снимки.
• GPI потр. POI файлове от Garmin POI Loader. Отидете на 

www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT файлове за експортиране в Garmin Connect.

Инсталиране на карта с памет

ВНИМАНИЕ
Не използвайте остър предмет, за да премахнете батериите.

Можете да инсталирате microSD карта в устройството за 
допълнително хранилища или предварително заредени карти.
1 Завъртете  D-пръстена  обратно  на  часовниковата 

стрелка и издърпайте нагоре, за да свалите капака.
2 Извадете батериите.
3  Плъзнете държача 

À

 до  и повдигнете.
4 Поставете картата с памет с контакти обърнати надолу.

5 Затворете държача.
6 Плъзнете държача  за да го заключите.
7  Сменете батериите и капака.

Свързване на устройството към компютъра
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете напълно USB 
порта, капака и околното пространство, преди да ги 
зареждате или свързвате с компютър.

устройството.

1 Издърпайте капака от USB порта.
2 Включете малкия край на USB кабела в USB порта на
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3 Включете големия край на USB кабела в  USB порта 
на компютъра.
Вашето устройство и карта с памет (по желание) се 
появяват като в My Computer на компютри с Windows и 
Mac компютри.

Прехвърляне на файлове в устройството ви
1  Свържете устройството към компютъра.

На компютрите с Windows устройството се показва като сменяемо
 устройство или преносимо устройство и картата с памет може да 
се появи като второ сменяемо устройство. На компютри с Mac 
устройството и картата с памет се появяват като обем.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои компютри с множество мрежови устройства 
може да не показват правилно устройствата. Вижте документ. на 
вашата операционна система, за повече инфо.

2 На компютъра си отворете браузъра за файлове.
3 Изберете файл.
4 Изберете Edit > Copy.
5 Отворете портативното устройство, обема за устройството или

Изберете Edit > Paste.

картата памет.
6 Прегледайте папката.
7

Файлът се показва в списъка с файлове в паметта на 
устройството или на картата с памет.

Изтриване на файлове
ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не знаете целта на даден файл, не го изтривайте. 
Паметта на устройството ви съдържа важни системни 
файлове, които не трябва да се изтриват.

1 Отворете Garmin обема.
2 Ако е необходимо, отворете папка или обем.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete клавиша на клавиатурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате компютър Apple, трябва да изпразн. 
папката "Кошче", за да премахнете напълно файловете.

Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра като  устройство или
обем, трябва безопасно да изключите устройството си от 
компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако вашето устройство 
е свързано към вашия компютър с Windows като преносимо 
устройство, не е необходимо безопасно да изключвате устройството.
1 Направете следното:

• За компютри с Windows изберете Safely Remove Hardware 
в системната област и изберете устройството си.

• За компютри Apple изберете устройството и изберете 
File > Eject.

2 Изключете кабела от компютъра.

Спецификации
Вид  батерия Две  AA  батерии  (1,5  V  или  по-ниски 

алкална,  NiMH  или  литиеви)  или  по 
избор NiMH батерия

Живот на батерията До 16 ч. 
До 170 часа. в удължен режим

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7*
Диапазон  на  работната 
температура
Диапазон на темп. на 
зареждане

От -20° до 45°C

От 0° до 40°C

http://www.garmin.com/products/poiloader


2.4 GHz @ 14.9 dBm nominal
Безоп. разст. от компаса 17.5 cm 
Безжична честота 
/ протокол

*Устройството издържа случайно излагане на вода до 1 m за
 период до 30 минути. За повече информация отидете на 
www.garmin.com/waterrating.

Преглед на E-label Regulatory и 
Compliance Information
Етикетът за това устр. се предоставя по електронен път. 
Електронният етикет може да съдържа регулаторна 
информация, например идентиф. номера, предоставени от 
FCC или регионални маркировки за съответствие, както и 
приложима информация за продукта и лицензирането.
1 Изберете Setup.
2  Изберете About.

Получаване на повече информация
Повече информация за този продукт можете да намерите 
на уеб сайта на Garmin.
• Отидете  на  support.garmin.com  за  допълнителни 

ръководства, статии и актуализации на софтуера.
• Отиете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия 

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