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Ievads 
 BRĪDINĀJUMS 

Skat.  Svarīgu informāciju par produktu un  
drošību,  kas pieejama produkta iepakojumā,  
lai saņemtu brīdinājumus un  citu svarīgu  
informāciju. 

Sākot darbu 
Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet sekojošus 
uzdevumus, lai uzstādītu ierīci un  
apgūtu pamatfunkcijas.  
1  Uzinstalējiet baterijas  (3.lpp.). 
2  Ieslēdziet ierīci  (5.lpp.). 
3   Piereģistrējiet ierīci  (11.lpp.). 
4   Uztveriet satelīta signālu (5.lpp.). 
5   Izvēlieties  , lai aplūkotu statusa lapu  

(9.lpp.). 
6  Atzīmējiet norādi  (6.lpp.). 
7 Navigējiet uz savu galamērķi (8.lpp.). 

Pārskats par ierīci 

À

 Kameras lēcas (tikai 650 un  650t)  
Á

 Jaudas poga 
Â

Baterijas vāka  D-veida gredzens 

Ã

  Lietotāja poga  (11.lpp.) 
Ä

microSD™ kartes slots(zem baterijas vāka) 
Å

Mini-USB ports  (zem aizsargvāka) 

Baterijas informācija 
 BRĪDINĀJUMS 

Ierīces izmantošanas temperatūras 
diapazons var pārsniegt bateriju 
izmantošanas  temperatūru. Sārmu 
baterijas var eksplodēt pie augstām 
temperatūrām. 
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Neizmantojiet asus priekšmetus, lai 
izņemtu baterijas.  

 UZMANĪBU 
Sazinieties ar vietējo atkritumu 
apsaimniekotāju, lai pareizi 
atbrīvotos  no baterijām. 

IEVĒROJIET! 
Sārmu baterijas zaudē ievērojamu savu 
veiktspējas daudzumu pie zemām 
temperatūrām. Izmantojiet litija 
baterijas, ja lietojat ierīci lielā aukstumā.  

 NiMH baterijas 
 Šī ierīce darbojas ar papildus  
NiMH baterijām (tikai uz  650 un 650t ) 

vai divām  AA baterijām (4.lpp). 
1Pagrieziet D-gredzenu pretēji  

pulksteņrādītāja virzienam, pavelciet, lai 
noņemtu vāku.  2 Atrodiet bateriju 

À

 , 
kas tiek komplektēta ar šo produktu.  

3  Ievietojiet bateriju, ievērojot 
polaritātes.  . 

4  Maigi iespiediet bateriju savā 
vietā. 

5  Uzlieciet bateriju vāku un pagrieziet   D-
gredzenu pulksteņrādītāja virzienā. 
Baterijas lādēšana 

IEVĒROJIET 
Lai pasargātu no korozijas, rūpīgi noslaukiet 
mini-USB portu, aizsargvāciņu un apkārtējo 
laukumu, pirms lādējat ierīci vai pievienojat  
to datoram.  
Nemēģiniet izmantot ierīci, lai lādētu  
bateriju, kas nav  Garmin® nodrošināta.               
Tādējādi Jūs varat sabojāt ierīci un  
padarīt  garantiju neizmantojamu.  
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Pirms pievienojat USB kabeļa taisno 
savienotāju savai ierīcei, iespējams,  
Jums jānoņem papildus uzstādītie 
aksesuāri. 
!: Baterija netiks uzlādēta, ja ārējās 
 temperatūras robežas nebūs  no 32  
līdz 122°F (0 līdz  50°C). 
Lādējiet bateriju, izmantojot standarta 
sienas kontaktligzdu vai USB portu, kas  
atrodas uz datora. 
1 Noņemiet aizargvāciņu

À

 no 
mini-USB porta

Á

. 

2  Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu 
 mini-USB portā. 

3  Ievietojiet kabeļa USB galu 
AC adapterā vai datora USB portā.  

4  Ievietojiet AC adapteru standarta  
sienas kontaktligzdā. 

Pievienojot ierīci barošanas avotam,   
ierīce ieslēdzas. 

5   Pilnībā uzlādējiet bateriju. 
AA bateriju ievietošana 
Papildus NiMH baterijas akumulatoram 
Jūs varat izmantot arī divas  sārmu, NiMH, 
vai litija baterijas. Tas noder, ja esat ceļā   
un nevarat uzlādēt NiMH akumulatoru.  

   

Izmanotjiet  NiMH vai litija baterijas, lai  
  
  

iegūtu labākus rezultātus. 
  

!:Standarta sārmu baterijas nav ieteicamas 
izmantošanai ar  Oregon 650 modeļiem, 
lietojot kameras funkciju. 

  

1  Pagrieziet  D-veida grezenu pretēji pulks- 
teņrādītāja virzienam, noņemiet vāku.  

  

2  Ievietojiet divas AA tipa baterijas,   
ievērojot polaritātes. 
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3    Uzlieciet bateriju vāku un pagrieziet 
 D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.  

4  Turiet  .  
5  Izvēlieties Setup > System > AA Battery 

Type. 
6   Izvēlieties Alkaline, Lithium vai 

Rechargeable NiMH. 

 Ierīces ieslēgšana 
Turiet  .  

Satelīta signāla uztveršana un  
trases ierakstīšana 
Pirms izmantojat  GPS navigācijas 
funkcijas, piem., trases ierakstīšanu,  
uztveriet satelīta signālu. Ierīcei nepie- 
ciešams brīvs skats uz debesīm, lai  
tā varētu uztvert satelīta signālu. 
Papildus informāciju par GPS,skat. 
www.garmin.com/aboutGPS. 
1  Turiet .  
2   Nogaidiet, līdz ierīce atrod  

satelītus. 
Kad    iedegas zaļā krāsā, ierīce 
ir uztvērusi satelīta signālus. Laiks   
un datums tiek uzstādīti automātiski,  
atkarībā no  GPS pozīcijas.  

3Staigājiet, lai tiktu ierakstīta trase 
(7.lpp.). 

4  Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties Map, lai aplūkotu trasi  

uz kartes. 
• Izvēlieties Compass, lai aplūkotu  

kompasu un pielāgotu  datu 
laukus. 

• Izvēlieties Trip Computer, lai  
aplūkotu pašreizējo ātrumu,  
distanci, u.c. statistiku. 

Galvenā izvēlne  
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À

Statusa josla 

Á

       Pašreizējais laiks un datums 
Â

Aplikācijas ikonas 
Ã

Aplikāciju atvilktne 

Skārienekrāna izmantošana 
• Pieskarieties ekrānam, lai izvēlētos opciju. 
•  Pavelciet un pārslidiniet pirkstu pār 

ekrānu, lai ritinātu ekrānu.  
•  Satuviniet divus pirkstus, lai   

samazinātu. 
•  Attāliniet divus pirkstus, lai palielinātu.  
•   Veiciet katru skārienekrāna izvēli kā  

atsevišķu dabību.  
•  Izvēlieties  , lai saglabātu izmaiņas un  

aizvērtu lapu.  
• Izvēlieties    , lai aizvērtu lapu un atgriez- 

tos pie iepriekšējās lapas.  
• Izvēlieties  , lai atgrieztos pie iepriekšējās  

lapas.  
•Turiet    , lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes. 
• Izvēlieties     , lai skat. konkrētus izvēl- 

nes parametrus aplūkojamajai lapai.  

Norādes 
Norādes ir lokācijas, kas tiek ierakstītas 
un saglabātas uz ierīces.  

Norāžu izveidošana 
Saglabājiet savu pašreizējo lokāciju kā 
norādi. 
1 Izvēlieties lietotāja pogu. 

Lietotāja pogas noklusējuma funkcija 
apzīmē norādi. 

2 Ja nepieciešams, izvēlieties lauku, lai 
veiktu izmaiņas norādēs.  

3 Izvēlieties  Save. 

Uz kurieni ? Izvēlne 
Izmantojiet Where To? izvēlni, lai meklētu 
navigācijas galamērķi. Ne visas Where 
To? kategorijas ir pieejamas visās 
zonās un kartēs. 

Lokācijas meklēšana pēc nosaukuma    
1 IzvēlietiesWhere To? > Waypoints > 

> Spell Search. 
2  Ievadiet visu nosaukumu vai daļu no tā.  
3 Izvēlieties  .  
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 Lokācijas meklēšana pie citas 
lokācijas 
1  Izvēlieties  Where To? >  > Search 

Near. 
2 Izvēlieties kādu opciju.  
3 Izvēlieties kādu lokāciju. 

Trases 
Trase ir Jūsu veiktā ceļa ieraksts. Trases 
žurnāls  satur informāciju par punktiem  
maršruta laikā, ieskaitot laiku,  
lokāciju un katra punkta  
pacēlumu. 

 Trases žurnāla ierakstīšana 
 Izvēlieties Current Track > .  
  Izvēlieties          , lai nopauzētu trasi. 
Pauzes laikā trases žurnāls netiek   
ierakstīts. 

Trases žurnāla pielāgošana 
Pielāgojiet veidu, kā ierīce  parāda un  
ieraksta trases. 
1 Izvēlieties  Current Track > .  
2 Izvēlieties kādu opciju :  

•Lai mainītu trases līnijas krāsu  
kartē, izvēlieties  Color. 

•Lai parādītu līniju, kas apzīmē trasi,  
uz kartes, izvēlieties Show 
On Map. 

3 Izvēlieties   > Setup Tracks > Record 
Method. 

4 Izvēlieties  opciju :  
•  Lai ierakstītu trases ar atšķirīgu ātrumu,  

kas rada optimālu priekšstatu 
par Jūsu trasēm,  
izvēlieties Auto. 

• Lai ierakstītu konkrētu trases distanci, 
izvēlieties Distance. 

• Lai ierakstītu trasi konkrētā laikā,  
izvēlieties Time. 

5 Izvēlieties  Interval. 
6 Veiciet kādu no darbībām: 

•  Ja esat izvēlējies Auto kā 
Record Method, izvēlieties opciju, 
lai biežāk vai retāk ierakstītu trases.   
!: Izmantojot Most Often(biežāk) 
intervālu, tiek nodrošināta detalizēta  
informācija, bet ierīces atmiņa tiek  
aizpildīta ātrāk. 

•Izvēloties  Distance vai Time 
kā Record Method, ievadiet 
vērtību un izvēlieties .  
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Navigācija ar  TracBack® 
Navigācijas laikā dodieties atpakaļ pie 
trases sākuma. Tas var noderēt, mek- 
lējot ceļu atpakaļ uz nometni vai 
sākumpunktu.  
1 Izvēlieties Track Manager > Current 

Track >  > TracBack. 
Kartē  maršrutu norāda ar sārtu 
 līniju, kas ved no sākumpunkta  
līdz beigām. 

2  Navigējiet, izmantojot karti vai 
kompasu. 

Navigācijas pārtraukšana 
Uz kartes vai kompasa izvēlieties 
> Stop Navigation. 

Navigācija uz galamērķi 
1 Izvēlieties  Where To?. 
2 Izvēlieties kategoriju .  
3 Izvēlieties galamērķi.  
4 Izvēlieties  Go. 

Karte atver maršrutu, kas  
apzīmēts ar sārtu līniju. 

5 Navigējiet, izmantojot karti (8.lpp.) vai 
kompasu (8.lpp.). 

Navigācija ar karti 
1 Uzsāciet navigāciju uz galamērķi 

(8.lpp.). 
2 Izvēlieties  Map. 

Zils trijstūris norāda uz Jūsu atrašanās  
vietu uz kartes. Jums pārvietojoties,   
pārvietojas arī zilais trijstūris, ierakstot  
trases žurnālu. Jūs varat mainīt trases  
žurnāla atveidojumu uz kartes 
(7.lpp.). 

3 Veiciet vienu vai vairākas darbības :  
•Pavelciet karti, lai aplūkotu dažādas 

zonas. 
•Izvēlieties   un     , lai pietuvinātu  

vai attālinātu karti.  
•Izvēlieties lokāciju uz kartes 

(apzīmēta ar adaiņu) un izvēlieties 
informācijas joslu ekrāna augšējā  
daļā, lai aplūkotu informāciju par 
izvēlēto lokāciju.  

Navigācija ar kompasu 
Navigējot uz galamērķi,  norāda uz 
Jūsu galamērķi, neatkarīgi no virziena,  
kurā dodaties. 
1Navigējiet uz galamērķi 

( 8.lpp.). 
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2 Izvēlieties Compass. 
3Griezieties, līdz    norāda uz kompasa  

augšpusi, un turpiniet kustēties sava  
galamērķa virzienā. 

Kameras un fotogrāfijas 
Jūs varat arī fotografēt ar Oregon 650 
un 650t ierīcēm. Uzņemot fotogrāfiju, 
ģeogrāfiskā lokācija tiek automātiski sa- 
glabāta foto informācijā. Jūs varat navigēt  
uz šo lokāciju. 

Fotogrāfijas uzņemšana 
1 Izvēlieties  Camera. 
2 Pagrieziet ierīci horizontālā vai vertikālā 

stāvoklī, lai mainītu fotogrāfijas  
virzienu. 

3 Ja nepieciešams, izvēlieties  , lai  
ieslēgtu zibspuldzi. 
Jūs varat izvēlēties Auto ,lai izmantotu  
zibspuldzi tikai, ja kamera nosaka, ka  
vide ir vāji apgaismota. 

4 Ja nepieciešams, izmantojiet divus pirkstus  
uz skārienekrāna, lai pietuvinātu vai  
attālinātu (6.lpp.). 

5 Turiet    , lai  fokusētos. Turiet ierīci  
miera stāvoklī. 

Uz ekrāna parādās balts rāmis. 
Ierīce fokusējas uz objektu rāmī.  
Kad ierīce ir nofokusējusies, rāmis 
iedegas zaļā krāsā.  

6  Atlaidiet       , lai nofotografētu.  

Slēpņu lejupielādēšana 
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot  

 USB kabeli. 
2  Skat. www.opencaching.com. 
3  Ja nepieciešams, izveidojiet kontu. 
4  Piereģistrējieties .  
5  Sekojiet ekrāna instrukcijām, atrodiet un  

lejupielādējiet slēpņus (geocaches) uz 
savas ierīces.  

Ierīces pielāgošana 
Regulējiet fona spilgtumu 
 Pārmērīga ekrāna apgaismojuma izmantošana 

    

var ievērojami samazināt baterijas mūžu.    
    

Regulējiet fona apgaismojumu, lai maksimāli   
    

pagarinātu baterijas darbības laiku.   
    

!: Ja baterijai ir zems uzlādes līmenis, fona 
apgaismojuma izmantošana var būt ierobežota.    

    

1Izvēlieties  .  
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2  Izmantojiet slīdni, lai regulētu fona  
apgaismojuma līmeni. 

Ja fona apgaismojums ir intensīvs, ierīce 
var sasilt. 

Galvenās izvēlnes pielāgošana 
•  Turiet jebkuru ikonu galvenajā izvēlnē 

vai aplikāciju atviltnē, un pārvelciet to 
uz jaunu lokāciju.  

•  Atveriet aplikāciju atvilktni un pārvelciet 
ikonu uz galveno izvēlni.  

•  Izvēlieties Setup > Main Menu 
un sekojiet ekrāna instrukcijām. 

Skārienekrāna nobloķēšana 
Slēdziet ekrānu, lai pasargātu ierīci  
no nejaušiem pieskārieniem. 

Izvēlieties  > .  
Skārienekrāna atbloķēšana 

Izvēlieties > .  

Ekrāna rotēšana 
Rotējiet ierīci, lai aplūkotu 
horizontālo (landscape) vai verti- 
kālo (portrait) režīmu.  

Profili 
Profili ir iestatījumu apkopojums, kas  
optimizē ierīces  darbību, atkarībā no  
izmantošanas veida. Piem.,  iestatījumi un  
skatījumi atšķiras, ierīci izmantojat medī-  
bām vai slēpņošanai.     

Izmantojot kādu profilu un mainot iesta- 
  

tījumus, piemēram, datu laukus vai  
  

mērvienības, izmaiņas tiek saglabātas  
  

 automātiski, kā daļa no profila. 
  

Profila izvēle  
  

Kad maināt aktivitātes, Jūs varat mainīt  
  

ierīces  uzstādījumus, mainot profilu.   

1 Izvēlieties  Profile Change. 
2 Izvēlieties profilu. 
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Pielāgota profila izmantošana 
Pielāgojiet iestatījumus un datu laukus  
kādai  konkrētai aktivitātei vai ceļojumam.  
1Izvēlieties Setup > Profiles > Create 

New Profile > OK. 
2Pielāgojiet savus iestatījumus un datu 

laukus. 

Pogu pielāgošana 
 Konfigurējiet jaudas pogu un lietotāja pogu 
kā īsinājumikonu uz izvēlni, iestatījumu 
vai aplikāciju. 
1Izvēlieties Setup > System > Configure 

Keys. 
2 Izvēlieties Power Key or User Key. 
3 Izvēlieties Single Tap, Double Tap vai 

Hold. 
4  Izvēlieties opciju. 

Traucējummeklēšana 
Ierīces atiestate 
Ja ierīce pārstāj reaģēt uz komandām,  
atiestatiet to. Tādējādi netiek dzēsti  
lietotāja dati vai iestatījumi.  
1  Izņemiet baterijas. 
2  Ievietojiet baterijas. 

Ierīces reģistrēšana 
Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt un  
veiciet tiešsaistes reģistrāciju jau šodien.  
•  Skat.  http://my.garmin.com. 
•  Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai  

kopiju.  

Papildus informācijas saņemšana 
Papildus informācija par šo produktu  
pieejama  Garmin tīmekļa vietnē. 
•  Skat. www.garmin.com/outdoor.  
•  Skat.  www.garmin.com  

/learningcenter. 
•  Skat.  http://buy.garmin.com vai  

sazinieties ar  Garmin dīleri, lai 
saņemtu informāciju par papildus akse- 

  

suāru un remontdaļu iegādi.  
  

Lietošanas rokasgrāmata 

Saņemiet jaunāko lietošanas rokagrāmatu  
  
  

tīmeklī. 
  
  

1   Skat. www.garmin.com/support.  
2  Izvēlieties  Manuals. 
3  Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai  

izvēlētos produktu. 
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www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020

0808 238 0000
+44 870 850 1242 1-866-429-9296 +43 (0) 820 220 230

+32 2 672 52 54 +45 4810 5050 +358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+49 (0)180 6 427646 + 39 02 36 699699 0800 - 023 3937
035 - 539 3727 + 47 815 69 555

00800 4412 454 
+44 2380 662 915 + 35 1214 447 460 + 34 93 275 44 97 + 46 7744 52020  

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street 

Olathe, Kansas 66062, USA 
Garmin (Europe) Ltd. 

Liberty House, Hounsdown Business Park 
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 

Garmin Corporation 
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. 
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 

Garmin®,  Garmin logo, Oregon® unTracBack® ir 
Garmin Ltd. vai tā filiāļu  preču zīmes, kas reģistrētas ASV 
un citās valstīs. Šīs preču zīmes ir aizliegts lietot bez iepriekšējas atļaujas  

                                                                              saņemšanas no Garmin. 
  

 Bluetooth® nosaukumus un logo pieder Bluetooth 
SIG, Inc. un jebkādu to lietošanu Garmin vajadzībām nosaka licence.   

  

microSD™ un  microSDHC logo ir SD-3C, 
LLC preču zīmes. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem   

  

lietotājiem. 

© 2013 Garmin Ltd. vai tā filiāles

Šī Oregon 600 sērijas angļu rokasgrāmatas latviešu val. 
versija  (Garmin produkta numurs 190-01552-01,izd. B) 
tiek piedāvāta tikai Jūsu ērtībām.  Nepieciešamības 
gadījumā skat. jaunāko angļu val. rokasgrāmatu par 
Oregon 600 sēriju.  
  GARMIN NAV ATBILDĪGS PAR ŠĪS LATVIEŠU 
VALODAS ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI UN 
ATSAUC JEBKĀDAS IZRIETOŠAS SAISTĪBAS.  
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