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Sākot darbu

Sākot darbu

Pārskats par ierīci

‹ BRĪDINĀJUMS
Skat. Svarīgu drošības un produktu
informāciju, kas pievienota produkta
iepakojumam, lai saņemtu papildus
informāciju par produktu.

➋

➊
➍

➌

➎

Izmantojot ierīci pirmo reizi,
veiciet sekojošus uzdevumus, lai
uzstādītu ierīci un apgūtu galvenās
funkcijas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ievietojiet baterijas (7.lpp.).
Ieslēdziet ierīci (8.lpp.).
Uztveriet satelīta signālu (8.lpp.).
Reģistrējiet savu ierīci (8.lpp.).
Atzīmējiet norādi (9.lpp.).
Izveidojiet maršrutu (12.lpp.).
Ierakstiet trasi (14.lpp.).
Navigējiet uz galamērķi (16.lpp.).
Kalibrējiet kompasu (17.lpp.).

eTrex lietošanas rokasgrāmata

eTrex OM for Europe.indd 5

➊ Tālummaiņas pogas
➋ Atpakaļ atgriešanās poga
➌ Thumb Stick™
➍ Izvēlnes poga
➎

/Fona apgaismojuma poga
5
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Sākot darbu

➐
➑

➏

➒

➏ Mini-USB ports (zem aizsargvāciņa)
➐ Baterijas vāks
➑ Baterijas vāka aizslēgs
➒ Uzstādīšanas stiprinājums

6
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eTrex pogu izmantošana

• Pavelciet Thumb Stick kursorsviru uz augšu, uz leju,
pa kreisi, pa labi, lai izgaismotu izvēlni,
opcijas vai pārvietotos pa karti.
• Nospiediet uz kursorsviras centra. lai
izvēlētos izgaismoto parametru.
• Nospiediet back, lai pavirzītos vienu soli
atpakaļ izvēlnes struktūrā.
• Nospiediet menu , lai parādītu biežāk
izmantoto funkciju sarakstu atvērtajai
lapai. Nospiediet menu divas reizies,
lai piekļūtu galvenajai izvēlnei no
jebkuras lapas.
• Nospiediet ▲ un ▼, lai mainītu kartes
tālummaiņu.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Sākot darbu

Baterijas informācija

2. Ievietojiet baterijas, ņemot vērā to polaritātes

‹ BRĪDINĀJUMS
Šīs ierīces temperatūras diapazons
(-4°F līdz 158°F vai -20 līdz 70°C) var
pārsniegt dažu bateriju izmantošanas
robežas. Sārmu baterijas pie augstām
temperatūrām var tikt sabojātas.
IEVĒROJIET
Sārmu baterijas, pazeminoties temperatūrai,
zaudē lielu daļu savas kapacitātes.
Tādēļ izmantojiet litija baterijas, ja
3.
lietojat ierīci pie
sasalšanas temperatūras.
4.
AA bateriju ievietošana'
5.
Ierīce darbojas ar divām AAtipa baterijām.
Izmantojiet sārmu, NiMH vai litija
6.
baterijas. Izmantojiet NiMH vai litija
baterijas labāku rezultātu sasniegšanai.

Uzlieciet bateriju vāku, pagrieziet
D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.
.
Izvēlieties Setup > System > Battery
Type.
Izvēlieties Alkaline, Lithium vai
Rechargeable NiMH.

1. Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņrādītāju virzienam un pavelciet, lai
noņemtu vāku.
eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Sākot darbu

Ierīces ieslēgšana vai
izslēgšana
Turiet

.

Satelīta signāls

Kad ierīce ir ieslēgta, tā sāk uztvert
satelīta signālu. Lai uztvertu signālu,
skatam uz debesīm jābūt bez
šķēršļiem. Ja GPS josla uz fona apgaismojuma
lapas (40.lpp.) deg zaļā krāsā, ierīce ir
uztvērusi satelīta signālu. Laiks un datums tiek
uzstādīti automātiski, vadoties pēc
GPS pozīcijas.
Lai saņemtu papildus informāciju par GPS, apmeklējiet
http://www.garmin.com/aboutGPS.

Ierīces reģistrēšana

• Apmeklējiet http://my.garmin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju.

8
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Norādes, maršruti un trases

Norādes, maršruti
un trases
Norādes

Norādes (waypoints) ir lokācijas, kuras
Jūs ierakstāt un saglabājat savā ierīcē.
Norāžu izveidošana
Jūs varat saglabāt savu pašreizējo
atrašanās vietu kā norādi.
1. Izvēlieties Mark Waypoint.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Lai saglabātu norādi bez
izmaiņām, izvēlieties Done.
• Lai veiktu izmaiņas norādē,
izvēlieties rediģējamo parametru
un nospiediet Done.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Norādes meklēšana
1. Izvēlieties Where To? > Waypoints.
2. Izvēlieties norādi.
Norādes rediģēšana
Lai rediģētu norādi, tai vispirms
jābūt izveidotai.
1.
2.
3.
4.
5.

Izvēlieties Waypoint Manager.
Izvēlieties norādi.
Izvēlieties rediģējamo parametru.
.
Izvēlieties Done.

Norādes dzēšana
1. Izvēlieties Waypoint Manager.
2. Izvēlieties norādi.
3. Izvēlieties menu > Delete > Yes.
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Norādes, maršruti un trases

Norādes atrašanās vietas
precizitātes palielināšana
Waypoint averaging funkcijas izmantošana ļauj palielināt norādes lokācijas precizitāti, savācot vairākus norādes lokācijas
piemērus.
1.
2.
3.
4.
5.

Izvēlieties Waypoint Averaging.
Izvēlieties kādu norādi.
Virzieties uz izvēlēto lokāciju.
Izvēlieties Start.
sasniedz 100%, izvēlieties Save.
Labāku rezultātu sasniegšanai katrai
norādei savāciet 4-8 datu nolases,
uzgaidot vismaz 90 minūtes starp
katru nolasi.

10
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Sight ‘N Go izmantošana

Sight ‘N Go funkcija ir pieejama uz
eTrex 30 ierīcēm.

Nomērķējiet ierīci uz kādu objektu tālumā,
uztveriet virzienu un tad navigējiet uz
izvēlēto objektu.
1.
Sight ‘N Go.
2. Pavērsiet ierīci pret kādu objektu
vai arī tā atrašanās vietas virzienā.
3.
Lock Direction > Project
Waypoint.
4. Izvēlieties mērvienību.
5. Ievadiet attālumu līdz objektam,
tad izvēlieties Done > Save.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Norādes, maršruti un trases

Where To? izvēlne

Izmantojiet Where To? izvēlni, lai
atrastu galamērķi, uz kuru navigēt.
Ne visas Where To? kategorijas ir
pieejamas visos reģionos un kartēs.
Papildus kartes
Izmantojiet papildus kartes uz
eTrex 20 un eTrex 30, piemēram,
BirdsEye™ satelīta attēlus,
BlueChart® g2, TOPO un City
Navigator® detalizētas kartes. Detalizētas
kartes var saturēt papildus intereses
punktus, piemēram, restorānus vai jūras
pakalpojumus. Lai saņemtu papildus
informāciju, skat.http://buy.garmin.com
vai sazinieties ar savu Garmin dīleri.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Lokācijas meklēšana pēc nosaukuma
Atkarībā no kartes, kas ielādēta uz Jūsu ierīces,
ir iespējams meklēt pilsētas,
ģeogrāfiskos punktus un dažādus interešu punktus
(POIs), piemēram, restorānus, viesnīcas un
auto servisus.
1.
Where To?.
2. Izvēlieties kategoriju.
3. Izvēlieties menu > Spell Search.
4. Ievadiet visu vai daļu no nosaukuma un
izvēlieties Done.
Atrašanās vietas meklēšana blakus
citai lokācijai
1. Izvēlieties Where To? > menu >
Search Near.
2. Izvēlieties kādu no opcijām.
3. Nepieciešamības gadījumā izvēlieties lokāciju.

11
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Norādes, maršruti un trases

Adreses meklēšana
Izmantojiet papildus City Navigator
kartes, lai meklētu adreses.
1. Izvēlieties Where To? > Addresses.
2. Ja nepieciešams, ievadiet valsti
vai štatu.
3. Ievadiet pilsētas vai pasta indeksu.
: Ne visas kartes piedāvā
pasta indeksa meklēšanu.
4. Izvēlieties pilsētu.
5. Ievadiet mājas numuru.
6. Ievadiet ielas nosaukumu.

Maršruti

Maršruts ir norāžu secīgs kopums, kas
noved pie galamērķa.

12
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Maršruta izveidošana
1. Izvēlieties Route Planner > Create
Route > Select First Point.
2. Izvēlieties kategoriju.
3. Izvēlieties maršruta pirmo punktu.
4. Izvēlieties Use > Select Next Point.
5. Atkārtojiet 2.–4. soli, līdz maršruts ir
sastādīts.
6.
back, lai saglabātu maršrutu.
Maršruta nosaukuma rediģēšana
1. Izvēlieties Route Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
3. Izvēlieties Change Name.
4. Ievadiet jaunu nosaukumu.
5. Izvēlieties Done.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Norādes, maršruti un trases

Maršruta rediģēšana
Maršruta aplūkošana kartē
1. Izvēlieties Route Planner.
1.
Route Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
2.
3.
Edit Route.
3.
View Map.
4.
Maršruta dzēšana
5.
1.
Route Planner.
• Lai aplūkotu punktu uz kartes,
2.
izvēlieties Review.
3.
Delete Route.
• Lai mainītu punktu kārtību
maršrutā, izvēlieties Move Down Aktīvā maršruta aplūkošana
1. Virzoties pa maršrutu, izvēlieties
vai Move Up.
Active Route.
•
2.
, izvēlieties Insert.
aplūkotu detaļas.
Papildus punkts tiek ievietots pirms
Maršruta apgriešana
punkta, kuru rediģējat,
1.
Route Planner.
• Lai dzēstu punktu no maršruta,
2.
izvēlieties Remove.
Reverse Route.
6.
back lai saglabātu maršrutu. 3.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Norādes, maršruti un trases

Trases

Trase ir Jūsu izvēlētā ceļa ieraksts.
Trases reģistrs satur informāciju par
punktiem uz ierakstītās trases,
ieskaitot laiku, lokāciju un pacēlumu
katram no trases punktiem.

• Lai ierakstītu trasi pie noteiktā
laikā, izvēlieties Time.
5.
Record Interval.
6. Pabeidziet darbību:
•
biežāk vai retāk.
!: Most Often intervāla izmantošana
nodrošina detalizētu informāciju par
trasi, taču daudz ātrāk aizpilda
ierīces atmiņu.
•
vēlieties
Done.
Kustoties ar ieslēgtu ierīci, tiek izveidots
trases reģistrs.

Trases reģistra veidošana
1. Izvēlieties Setup > Tracks > Track
Log.
2.
Record, Do Not Show vai
Record, Show On Map.
Ja Jūs izvēlaties Record, Show On
Map, līnija uz kartes norāda Jūsu
trasi.
3.
Record Method.
4.
• Lai ierakstītu trases ar dažādiem
lielumiem, radot optimālu priekšstatu
par trasēm, izvēlieties
Auto.
• Lai ierakstītu trasi pie konkrētas
distances, izvēlieties Distance.
14
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Norādes, maršruti un trases

Pašreizējās trases saglabāšana
Trase, kas tiek ierakstīta pašlaik, tiek
saukta par pašreizējo trasi.

Trases pacēluma diagrammas
aplūkošana
1.
Track Manager.
2.
1. Izvēlieties Track Manager > Current
Track.
3.
Elevation Plot.
2.
Saglabāto trašu arhivēšana
•
Save Track.
Arhivējiet saglabātās trases, lai taupītu
atmiņas vietu.
•
Save Portion un
izvēlieties daļu.
1.
Track Manager.
Trases informācijas aplūkošana 2.
1.
Track Manager.
3.
Archive.
2.
Pašreizējās trases dzēšana
3.
View Map.
Izvēlieties Setup > Reset > Clear
Trases sākums un beigas tiek
Current Track > Yes.
atzīmēti ar karodziņiem.
Trases dzēšana
4.
menu > Review Track.
1.
Track Manager.
Tiek piedāvāta informācija par
2.
trasi.
3.
Delete > Yes.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Navigācija

Navigācija
Jūs varat virzīties pa maršrutu, trasi,
uz kādu norādi, slēpni vai uz
jebkuru uz ierīces saglabātu lokāciju.
Jūs varat izmantot karti (16.lpp.) vai
kompasu (17.lpp.), lai virzītos uz savu
galamērķi.

Navigācija uz
galamērķi

Virzieties uz galamērķi, izmantojiet
karti vai kompasu.
1. Izvēlieties Where To?.
2.
.
3.
4.
Go.
Kartes lapa atveras ar maršrutu, kas
marķēts ar sarkanu līniju.
5. Virzieties, izmantojot karti (16.lpp.)
vai kompasu (17.lpp.).
16
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Navigācijas apturēšana
Izvēlieties Where To? > Stop
Navigation.

Karte

norāda uz Jūsu atrašanās vietu uz kartes.
Jums virzoties, kustas līdzi. Kad Jūs navigējat
uz galamērķi, maršruts tiek
apzīmēts ar sarkanu līniju uz
kartes.

Lai pielāgotu kartes iestatījumus, skat.
31.lpp. Lai pielāgotu kartes mērinstrumentu
paneli un datu laukus, skat.28.lpp.
Kartes pārlūkošana
1.
Map.
2.
• Izmantojiet Thumb Stick kursorsviru, lai pārvietotu
karti un aplūkotu dažādas zonas.
•
un ▼, lai regulētu kartes tālummaiņu.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Navigācija

• Izvēlieties lokāciju uz kartes;
josla ekrāna augšējā daļā
rāda informāciju par
izvēlēto lokāciju

Kompass

eTrex 30 ierīce ir aprīkota ar 3-asu
elektronisko kompasu.

Izmantojiet bearing pointer vai
Navigācija pa brauciena maršrutu course pointer rādītāju, lai virzītos uz
Navigācija oa brauciena maršrutu ir
savu galamērķi.
pieejama tikai uz eTrex 20 un eTrex 30.
PDGRPV: Ja ierīce izmanto
Pirms kartes izmantošanas Jums ir jāie- automašīnas profilu, kompass rāda
gādājas un jāielādē City Navigator kartes. GPS norādi, nevis magnētisko
Ja Jūs plānojat izmantot auto stiprināšanas norādi.
aksesuāru ar savu ierīci, iegādājieties un
uzstādiet stiprinājumu arī savā
Kompasa kalibrēšana
automašīnā.
,(9Ɯ52-,(7
1. Izvēlieties Profile Change >
Veiciet elektroniskā kompasa kalibrēšanu
Automotive.
ārpus telpām. Lai uzlabotu rādītāja precizitāti,
nestāviet blakus objektiem, kas ietekmē
2. Izmantojiet karti, lai navigētu uz
magnētiskos laukus, piemēram, automašīnām,
savu galamērķi.
ēkām vai augstsprieguma līnijām.
3. Sekojiet pagriezieniem uz teksta
joslas kartes augšējā daļā.

eTrex lietošanas rokasJrāmata

eTrex OM for Europe.indd 17

17

10/4/2011 10:10:49 AM

Navigācija

Kalibrējiet kompasu pēc garu attālumu
veikšanas, pēc krasām temperatūras
svārstībām vai nomainot baterijas.
1. Izvēlieties Compass > menu >
Calibrate Compass > Start.
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Par Course Pointer norādi
Course pointer norāde noderēs, ja
Jūs navigējat pa ūdeni vai vietās, kur
nav nopietnu šķēršļu.

➍
➋
➌

➊

Navigācija ar Bearing
Pointer norādi
Virzoties uz galamērķi , bultiņa
norāda galamērķa virzienā, neatkarīgi no
Course pointer norāde ➊ ir saistīta ar
virziena, kādā braucat.
Jūsu izvēlētā kursa līniju ➋ , kas
1. Uzsāciet navigāciju uz galamērķi
ved uz galamērķi. Kursa līnija līdz Jūsu
(16.lpp.).
galamērķim baltās uz Jūsu sākotnējo
2. Izvēlieties Compass.
starta punktu.
3. Griezieties, līdz bultiņa norāda uz Dreifējot no ieplānotā kursa uz
kompasa augšējo daļu, un turpiniet
galamērķi, kursa novirzes
virzīties izvēlētā galamērķa
indikators ➌ (CDI) nodrošina norādes
virzienā.
par novirzīšanos (pa labi vai pa kreisi)
no kursa.
Mērogs ➍ attiecas uz attālumu
18
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Navigācija

starp punktiem uz kursa novirzes
indikatora.
Navigācija ar Course Pointer norādi

Pirms navigēšanas ar course pointer
norādi, nomainiet
norādes iestatījumu uz Course (CDI)
(34.lpp.).

Diagrammas tipa nomainīšana
Pacēluma diagrammu ir iespējams mainīt,
lai uzrādītu spiedienu un pacēlumu
noteiktā laikā vai distancē.
1. Izvēlieties Elevation Plot > menu >
Change Plot Type.
2.

1. Uzsāciet navigāciju uz galamērķi
Diagrammas punkta detalizētas
(16.lpp.).
informācijas aplūkošana
2. Izvēlieties Compass.
Izvēlieties atsevišķu punktu uz diagrammas.
3. Izmantojiet course pointer norādi, lai
Diagrammas augšējā daļā parādās detalizēta
navigētu uz galamērķi (18.lpp.).
informācija par punktu.

Pacēluma diagramma

Pacēlumu diagramma ir pieejama uz
eTrex 30 ierīces.

Pacēluma diagrammas atiestate
Izvēlieties Elevation Plot > menu >
Reset > Clear Current Track >
Yes.

Kā noklusējuma parametrs, pacēluma
diagramma rāda pacēlumu pagājušajā laikā.
Lai pielāgotu pacēluma diagrammu,
skat.34.lpp.
Izvēlieties Elevation Plot.
eTrex OLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Navigācija

Barometriskā altimetra
kalibrēšana
Barometrisko altimetru ir iespējams
kalibrēt manuāli, ja Jūs zināt
pareizu pacēlumu vai pareizu
barometrisko spiedienu.

Brauciena datu atiestate
Lai saņemtu pēc iespējas precīzāku informāciju,
veiciet brauciena informācijas atiestati, pirms uzsākat braukt.
Izvēlieties Trip Computer > menu >
Reset > Reset Trip Data > Yes.
Visas brauciena datora vērtības tiek
uzstādītas uz nulles.

1. Apmeklējiet lokāciju, kur pacēlums
vai barometriskais spiediens ir zināms.
2. Izvēlieties Elevation Plot > menu >
Calibrate Altimeter.
3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Brauciena kontroles dators

Brauciena kontroles dators rāda pašreizējo
ātrumu, vidējo ātrumu, maksimālo ātrumu,
brauciena odometru un cita veida
noderīgu statistiku.
Lai pielāgotu brauciena kontroles datoru
savām vajadzībām, skat. 28.lpp.

20
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Slēpņošana

Slēpņi (Geocaches)

Slēpņu saraksta filtrēšanas
saraksts
Slēpnis, jeb geokešs, ir apslēpts "dārgums".
Slēpņošana ir apslēpto "dārgumu"
meklēšana, izmantojot koordinātas,
kuras tiešsaistē ievietojuši "dārgumu"
slēpēji.

Slēpņu saraksta filtrēšana ir atkarīga no
dažādiem faktoriem, piemēram,
grūtības pakāpes.

1. Izvēlieties Geocaches > menu > Apply
Filter > Quick Filter.
Slēpņu lejupielāde
2.
.
1. Pievienojiet savu ierīci datoram
3.
(44.lpp.).
• Lai izmantotu filtru
2.
.OpenCaching.com.
slēpņu sarakstam, izvēlietiest Search.
3.
• Lai saglabātu filtru, izvēlieties back.
4. Ieejiet savā kontā.
Slēpņu filtra izveidošana un
5. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai
saglabāšana
atrastu un lejupielādētu slēpņus uz
Izveidojiet un saglabājiet savus slēpņu
savas ierīces.
filtrus, vadoties pēc īpašiem izvēlētiem
faktoriem. Pēc filtra uzstādīšanas
izmantojiet to slēpņu sarakstam.
1.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Setup > Geocaches > Filter
Setup > Create Filter.
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Slēpņošana

2. Izvēlieties filtrējamos paramterus.
Navigācija uz slēpni
3.
1.
Geocaches.
• Lai izmantotu filtru, slēpņu
2.
sarakstā, izvēlietiesSearch.
3.
Go.
• Lai saglabātu filtru, izvēlieties back.4. Navigācija, izmantojot karti (16.lpp.)
Kad filtrs ir saglabāts, tam tiek auto- vai kompasu (17.lpp.).
mātiski piešķirts nosaukums. Savam
filtram varēsiet piekļūt no
Mēģinājuma ierakstīšana
slēpņu saraksta.
Kad esat mēģinājis atrast kādu slēpni,
Jūs varat ierakstīt savus rezultātus.
Pielāgotā slēpņu filtra
rediģēšana
1.
Geocaches > menu > Log
1.
Setup > Geocaches > Filter
Attempt.
Setup.
2.
Found, Did Not Find vai
2.
.
Needs Repair.
3.
3.
• Lai uzsāktu navigāciju uz tuvumā
esošu slēpni, izvēlieties
Find Next Closest.
• Lai pabeigtu ierakstu, izvēlieties Done.

22
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Slēpņošana

• Lai ievadītu komentāru par kāda
slēpņa meklēšanu vai pašu par
pašu slēpni, izvēlieties Add
Comment, ievadiet komentāru un
izvēlieties Done.

chirp meklēšanas aktivizēšana
1. Izvēlieties Setup > Geocaches.
2. Izvēlieties chirp™ Searching > On.

Slēpņa meklēšana ar
chirp sensorierīces palīdzību
1.
Geocaches > menu > Show
chirp™
™
chirp
Details.
chirp programmēšana un meklēšana ir
2.
pieejama uz eTrex 30 ierīces.
(22.lpp.).
Chirp ir neliels Garmin aksesuārs, kuru
Nonākot 33 pēdu (10
Jūs varat ieprogrammēt un atstāt
attālumā no slēpņa, kas satur
slēpnī. geocache. Tikai chirp sensorierīces
īpašnieks var to ieprogrammēt, taču jebkurš chirp sensorierīci, parādās detalizēta
informācija.
šo sensorierīci var atrast slēpnī. Papildus
informāciju par chirp sensorierīces prog- 3. Ja šāda funkcija ir pieejama, izvēlieties Go,
lai navigētu uz nākošo slēpņa pakāpi.
rammēšanu skat. chirp lietošanas
rokasgrāmatā: http://www.garmin.com.
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Aplikācijas

Aplikācijas
Datu apmaiņa

eTrex 30 veic datu apmaiņu
bezvadu režīmā.

Tuvuma brīdinājuma uzstādīšana
Tuvuma brīdinājums atskan, kad Jūs atrodaties
konkrētās lokācijas noteiktajā
diapazonā.

1.
Proximity Alarms.
Create Alarm.
Jūsu ierīce var nosūtīt un saņemt datus, 2.
ja tā ir pievienota citai savietojamai
3.
kategoriju.
ierīcei. Jūs varat apmainīties ar norādēm, 4.
slēpņiem, maršrutiem un trasēm.
5.
Use.
Datu pārsūtīšana un saņemšana 6. Ievadiet rādiusu.
bezvadu režīmā
7.
Done.
Pirms datu apmaiņas veikšanas bezvadu
Ievadot tuvuma brīdinājuma zonu, ierīce nopīkst
režīmā Jums jāatrodas ne tālāk par 10
pēdām (3 m) no savietojamas Garmin ierīces. (eTrex 20/30).
1. Izvēlieties Share Wirelessly.
2. Izvēlieties Send or Receive.
3.

24

eTrex OM for Europe.indd 24

eTrex lietošanas rokasgrāmata

10/4/2011 10:10:50 AM

Aplikācijas

Laukuma izmēra
aprēķināšana

Kalendāta un almanaha
aplūkošana

1. Izvēlieties Area Calculation > Start. Jūs varat aplūkot arī ierīces aktivitātes, piemēram,
kad tika saglabāta norāde, almanaha informāciju
2. Apejiet apkārt pa perimetru
par sauli un mēnesi, kā arī vislabāko laiku
laukumam, kuru vēlaties aprēķināt.
tādām aktivitātēm kā medības un makšķerēšana.
3. Kad tas pabeigts, izvēlieties Calculate.
1.
Kalkulatora izmantošana
• Lai aplūkotu ierīces aktivitātes
Šī ierīce ir aprīkota ar standarta kalkulatoru
konkrētās dienās, izvēlieties Calendar.
un grādu kalkulatoru.
• Lai aplūkotu informāciju par saules un
mēness lēkta un rietēšanas laiku,
1.
Calculator.
izvēlieties Sun and
2. Pabeidziet darbību:
Moon.
• Izmantojiet standarta kalkulatoru.
• Lai aplūkotu labākās prognozes medībām
•
menu > Scientific, lai
un makšķerēšanai, izvēlieties
izmantotu zinātniskās kalkulatora
Hunt and Fish.
funkcijas.
2. Ja nepieciešams, izvēlieties ▲ vai ▼, lai aplūkotu
•
menu > Degrees, lai
citu mēnesi.
aprēķinātu grādus.
3.
.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Aplikācijas

Modinātāja uzstādīšana

Ja šobrīd neizmantojat ierīci, Jūs varat
uzstādīt, lai tā ieslēdzas
kādā konkrētā laikā.
1.
2.

Satelīta lapa

Satelīta lapa norāda uz Jūsu pašreizējo
atrašanās vietu, GPS precizitāti, satelīta
lokācijām un signāla spēku.

Alarm Clock.

Satelīta skatījuma nomainīšana
1.
Satellite > menu.
uzstādītu laiku, tad izvēlieties Done. 2. Ja nepieciešams, izvēlietiesTrack Up,
3.
Turn Alarm On.
lai nomainītu satelītu skatījumu, orientējot to
uz Jūsu pašreizējo trasi, uz ekrāna
4.
augšējo daļu.
Modinātāja signāls atskan izvēlētajā laikā.
3.
Ja nepieciešams, izvēlieties Multicolor,
Ja modinātājā uzstādītajā laikā ierīce ir
lai
satelītam skatījumā, kā arī satelīta signāla
izslēgta, tā ieslēdzas un atskan modinātāja
spēka joslai piešķirtu kādu
signāls.
konkrētu krāsu
(eTrex 20/30).

Hronometra atvēršana
Izvēlieties Stopwatch.

26
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GPS ierīces izslēgšana
Izvēlieties Satellite > menu > Use
With GPS Off.
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Aplikācijas

Lokācijas simulēšana
Pirms lokācijas simulēšanas funkcijas izmantošanas
izslēdziet GPS (26.lpp.).
Satellite > menu > Use
With GPS Off.
2.
menu > Set Location On
Map.
3.
.
4.
Use.
1.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

Ierīces pielāgošana
savām vajadzībām
Galvenās izvēlnes
pielāgošana

Izvēlieties menu > Change Item
Order lai nomainītu parametru
kārtību galvenajā izvēlnē.

Konkrētu lapu
pielāgošana

Kartes datu lauku aktivizēšana
1. Izvēlieties Map > menu > Setup Map
> Data Fields.
2.
stilu.
Datu lauku mainīšana
Pirms Jūs maināt kartes datu laukus,
tie vispirms jāaktivizē (28.lpp.).
1.

Map > menu > Change
Data Fields.

2.
Datu lauki rāda informāciju par Jūsu
3.
atrašanās vietu vai citus konkrētus datus.
Datu lauku aprakstus skat.
Instrumentu josla (Dashboard) ir pielāgotu
47.lpp.
datu grupa, ko var izmantot kādam konkrētam
back, lai saglabātu izmaiņas.
vai vispārējam uzdevumam, piem., slēpņošanai.4.
Jūs varat pielāgot savām vajadzībām datu
laukus, kartes instrumentu joslas, kompasu,
brauciena kontroles datoru.

28
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

Instrumentu joslas pielāgošana
1. Atveriet lapu, kurai vēlaties pielāgot
instrumentu joslu.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Kartē izvēlieties menu >
Setup Map > Data Fields >
Dashboard.
• No kompasa vai brauciena
kontroles datora izvēlieties
menu > Change Dashboard.
3. Izvēlieties instrumentu joslu.

mērvienības, izmaiņas tiek
automātiski saglabātas kā
daļa no profila.
Profila izvēle
1. Izvēlieties Profile Change.
2.
Pielāgota profila izveidošana
Pielāgojiet savus iestatījumus un datu
laukus katrai konkrētajai aktivitātei
vai braucienam.

1. Pielāgojiet iestatījumus pēc savām vajadzībām
(28.lpp.).
Profili
2. Pielāgojiet datu laukus pēc savām vajadzībām
Profils ir iestatījumu kopums, kas
(28.lpp.).
optimizē ierīci, vadoties pēc tā, kā Jūs
to izmantojat. Piemēram, Jūsu
3.
Setup > Profiles.
iestatījumi un lapu skatījumi var atšķirties
4.
Create Profile > OK.
gadījumā, kad izmantojat ierīci
slēpņošanai vai navigācijai uz
ūdens.
Izmantojot profilu un mainot iestatījumus,
piemēram, datu laukus vai
eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

Profila nosaukuma rediģēšana
1. Izvēlieties Setup > Profiles.
2.
3.
Edit Name.
4.
.
5.
Done.
Profila dzēšana
1.
Setup > Profiles.
2.
3.
Delete > Yes.

Sistēmas iestatījumi
Izvēlieties Setup > System.

• GPS—uzstāda GPS uz Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay
Service), vai Demo Mode (GPS
izslēgts). Informāciju par WAAS
skat. http://www.garmin.com/
GPS/waas.html.
30
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• Valoda—uzstāda ierīces
teksta valoda.
!: Teksta valodas nomainīšana
nemaina lietotāja ievadīto datu
vai kartes datu, piemēram,
ielu nosaukumu valodu.
• Baterijas tips—ļauj izvēlēties Jūsu
izmantoto AA bateriju tipu.

Displeja iestatījumi
Izvēlieties Setup > Display.

• Backlight Timeout—regulē laika
ilgumu, pirms fona apgaismojums
izslēdzas.
: Lai noregulētu fona apgaismojuma
spilgtumu, skat. 40.lpp.
• Colors (eTrex 20/30)—uzstāda krāsas,
kas nodrošina dienas vai nakts
režīmu.
◦◦ Mode—uzstāda gaišu fona apgaismojumu
(Day) vai tumšu fona apgaismojumu
eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

(Night), vai arī automātiski
Ierīces toņu uzstādīšana
pārslēdzas starp abiem režīmiem, Pielāgojiet īpašus toņus ziņojumiem,
vadoties pēc saules lēkta un
taustiņiem, brīdinājumiem un modinātājam.
rieta laiku attiecīgajā
1. Izvēlieties Setup > Tones.
lokācijā (Auto).
◦◦ Day Background Color—uzstāda 2.
fona apgaismojuma attēlu, kas tiek
Kartes iestatījumi
izmantots dienas režīmā.
◦◦ Day Highlight Color—uzstāda Izvēlieties Setup > Map.
krāsu parametru izvēlei dienas
• Orientation—regulē, kā karte
režīmā.
tiek attēlota lapā.
◦◦ Night Background Color—
◦◦ North Up—rāda ziemeļus
uzstāda fona iestatījuma attēlu
lapas augšējā daļā.
izmantošanai nakts režīmā.
◦◦ Track Up—rāda Jūsu pašreizējo
◦◦ Night Highlight Color—uzstāda
brauciena virzienu uz lapas
krāsu parametru izvēlei nakts
augšējo daļu.
režīmā.
◦◦ Automotive Mode—rāda auto
• Screen Capture—ļauj izmantot ekrāna
perspektīvu ar brauciena
notveršanas funkciju uz ierīces.
virzienu augšējā daļā.
• Guidance Text—ļauj izvēlēties, kad uz kartes
parādīt teksta norādes.
eTrex lietošanas rokasgrāmata

eTrex OM for Europe.indd 31

31

10/4/2011 10:10:50 AM

Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

• Data Fields—izvēlieties kartes
• Map Information—ļauj aktivizēt vai
datu lauku skaitu un
izslēgt kartes, kas ielādētas uz
izmēru.
ierīces. Lai iegādātos papildus kartes,
skat. 11.lpp.
• Advanced Map Setup—uzstāda
tālummaiņas pakāpes, teksta izmēru,
Trases iestatījumi
kā arī kartes detaļu pakāpi.
Izvēlieties Setup > Tracks.
◦◦ Auto Zoom—Automātiski
izvēlas atbilstošu tālummaiņas
• Track Log—ieslēdz vai izslēdz trases
pakāpi optimālai lietošanai uz
ierakstu.
kartes. Izvēloties Off , tālummaiņa • Record Method—izvēlas trases ieraksta
jāregulē manuāli.
metodi. Auto ieraksta trases ar dažādu
◦◦ Zoom Levels—izvēlieties tālumātrumu, lai izveidotu optimālu izvēlētās
maiņas pakāpi kartes informācijai.
trases attēlojumu.
◦◦ Text Size—izvēlieties teksta izmēru• Recording Interval—izvēlas trases
kartes vienībām.
žurnāla ieraksta ātrumu. Biežāki ieraksta
◦◦ Detail—izvēlieties detaļu daudzumu, punkti piedāvā detalizētāku trases atveidojumu,
taču daudz ātrāk aizpilda trases
kas tiek parādīts uz kartes.
Jo detalizētāka informācija tiek pie- žurnālu.
prasīta, jo lēnāk karte reaģē.
◦◦ Shaded Relief—sniedz uz kartes detalizētu
informāciju par reljefu (ja pieejama karte)
vai izslēdz ēnojumu.
32
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

• Auto Archive—izvēlas automātisku
arhivēšanas metodi, lai
organizētu trases. Trases tiek
saglabātas un dzēstas automātiski,
vadoties pēc lietotāja iestatījumiem.
• Color (eTrex 20/30)—maina trases
līnijas krāsu uz kartes.

Mērvienību mainīšana

Pielāgojiet distances, ātruma,
pacēlumu un spiediena mērvienības
savām vajadzībām.
1. Izvēlieties Setup > Units.
2.
3.
mērvienību.

Laika iestatījumi

Izvēlieties Setup > Time.
• Time Format—piedāvā izvēlēties
12 stundu vai 24 stundu laika
formātu.
• Time Zone—ļauj izvēlēties
laika zonu savai ierīcei. Izvēlieties
Automatic lai automātiski uzstādītu
laika zonu, balstoties uz
GPS pozīciju.

Pozīcijas formāta iestatījumi
!: Nemainiet pozīcijas formātu vai kartes
datu koordinācijas sistēmu,
ja vien neizmantojat karti vai tabulu,
kas nosaka atšķirīgu pozīcijas
formātu.
Izvēlieties Setup > Position Format.
• Position Format—iestata pozīcijas
formātu, kurā tiek nolasīta dotā
pozīcija.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

• Map Datum—uzstāda koordinātu
sistēmu, uz kuras pamata
veidota kartes struktūra.
• Map Spheroid—rāda koordinātu
sistēmu, ko izmanto ierīce.
Noklusējuma koordinātu
sistēma ir WGS 84.

Kursa iestatījumi

Šī funkcija ir pieejama uz
eTrex 30 ierīces.
Izvēlieties Setup > Heading.
• Display—uzstāda virziena
kursu uz kompasa.
• North Reference—uzstāda ziemeļu
norādi uz kompasa.
• Go To Line (Pointer)—ļauj izvēlēties
veidu, kā parādās kurss.
◦◦ Bearing (Small or Large)—
uzstāda virzienu uz galamērķi.
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◦◦ Course (CDI)—Kursa novirzes
indikators norāda uz Jūsu
saikni ar kursa līniju, kas
ved uz galamērķi.
• Compass—pārslēdzas no
elektroniskā kompasa uz GPS
kompasu, kad braucat ar lielāku
ātrumu uzstādītajam laika
periodam (Auto), vai arī izslēdz
kompasu.
• Calibrate Compass— 17.lpp.

Altimetra iestatījumi
Šī funkcija ir pieejama uz
eTrex 30 ierīcies.

Izvēlieties Setup > Altimeter.
• Auto Calibration—ļauj altimetram
kalibrēt sevi ikreiz, kad
ieslēdzat ierīci.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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• Barometra režīms
◦◦ Variable Elevation—liek
barometram mērīt pecēluma
izmaiņas, kamēr Jūs atrodaties
kustībā.
◦◦ Fixed Elevation—pieņem, ka
šī ir stacionāra ierīce fiksētā
pacēlumā. Tādēļ barometra
spiediens mainīsies tikai
laikapstākļu ietekmē.
• 6SLHGLHQDWHQGHQFHV
◦◦ Save When Power On—
Ieraksta spiediena datus tikai,
kad ierīce ir ieslēgta. Izmantojiet
šo funkciju, kad novērojat
spiediena frontes.
◦◦ Save Always—ieraksta spiediena
datus ik pēc 15 minūtēm, pat ja
ierīce ir izslēgta.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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• Plot Type
◦◦ Elevation/Time—ieraksta
pacēluma izmaiņas noteiktā
laika periodā.
◦◦ Elevation/Distance—ieraksta
pacēluma izmaiņas noteiktā
distancē.
◦◦ Barometric Pressure—ieraksta
barometrisko spiedienu noteiktā
laika periodā.
◦◦ Ambient Pressure—ieraksta
apkārtējās vides spiediena izmaiņas
noteiktā laika periodā.
• AltimetrDNDOLEUƝãDQD— 20.lpp.

Slēpņošanas iestatījumi
Izvēlieties Setup > Geocaches.

• Geocache List—ļauj sakārtot slēpņu
sarakstu pēc nosaukumiem vai kodiem.
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

• Found Geocaches—ļauj
rediģēt atrasto slēpņu skaitu.
Piereģistrējot atradumu, šis
skaits automātiski pieaug.
( 22.lpp.).
• Filter Setup— 21.lpp.
• chirp™ Searching— 23.lpp.
• Program chirp™—ieprogrammē
chirp sensorierīci. Skat. chirp
Owner’s Manual :
http://www.garmin.com.

Izvēlieties Setup > Routing.

• Guidance Method—ļauj izvēlēties
metodi Jūsu izvēlētā maršruta
aprēķināšanai.
◦◦ Off Road—aprēķina detalizētu maršrutu
no viena punkta līdz otram.
◦◦ On Road For Time (nepieciešamas
maršrutējamas kartes)—aprēķina maršrutus
pa ceļiem, kur nepieciešams minimāls
braukšanas laiks.
◦◦ On Road For Distance
(nepieciešamas maršrutējamas kartes)Maršruta iestatījumi
aprēķina maršrutus pa ceļiem ar
Ierīce aprēķina maršrutus, optimāli
īsāku distanci.
pielāgojot tos Jūsu izvēlētajam aktivitātes
veidam. Maršruta iestatījumu pieejamība • Calculate Routes for—ļauj izvēlēties
transportēšanas metodi, lai optimizētu
ir atkarīga no izvēlētās aktivitātes.
savu maršrutu.
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

• Lock On Road—noslēdz
Jūras kartes iestatījumi
pozīcijas ikonu, kas attēlo
Šī funkcija ir pieejama uz
Jūsu atrašanās vietu uz kartes,
eTrex 20 un eTrex 30 ierīcēm.
uz tuvākā ceļa.
Izvēlieties Setup > Marine.
• Off Road Transitions—funkcija
pieejama tikai dažām aktivitātēm.
• Marine Chart Mode—ļauj izvēlēties
navigācijas karti vai zvejošanas karti:
◦◦ Auto—automātiski aizved Jūs
◦: Nautical—rāda dažādas kartes
uz tuvāko punktu.
funkcijas dažādās krāsās, lai jūras
◦◦ Manual—ļauj izvēlēties nākošo
intereses punkti (POIs) būtu labāk
maršruta punktu.
saprotami. Navigācijas karte
◦◦ Distance—aizved Jūs pie nākošā
atspoguļo papīra kartes
maršruta punkta, kad atrodaties
zīmējuma shēmu.
konkrētā attālumā no
◦◦ Fishing—(nepieciešamas jūras
pašreizējā punkta.
kartes) rāda detalizētu apakšējās
• Avoidance Setup—(funkcija pieejama
kontūras pārskatu un dziļuma zondēšanas
tikai dažām metodēm) ļauj izvēlēties
datus. Prezentē karti vienkāršotā
ceļa veidu, no kura vēlaties
formā optimālai lietošanai
izvairīties.
makšķerēšanas laikā.
• Appearance—ļauj uzstādīt
jūras navigācijas rīku parādīšanos
uz kartes.
eTrex OLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

• -ǌUDVWUDXNVPHVX]VWƗGƯãDQD
◦◦ Anchor Drag Alarm—trauksmes
signāls atskan, ja pārsniedzat
noteikto dreifēšanas distanci,
kad laiva noenkurota.
◦◦ Off Course Alarm—trauksmes
signāls atskan, kad novirzāties no
kursa noteiktā attālumā.
◦◦ Deep Water/Shallow Water—
trauksmes signāls atskan, kad
ieejat noteikta dziļuma ūdeņos.

Fitness

Jūras trauksmes iestatīšana
1. Izvēlieties Setup > Marine > Marine
Alarm Setup.
2.
3.
On.
Ja nepieciešams, ievadiet distanci, tad
izvēlieties Done.

Konkrētu iestatījumu noklusējuma
vērtību atjaunošana
1.
Setup.
2.
3.
menu > Restore Defaults.

38
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Lai saņemtu papildus informāciju par
fitnesa aksesuāriem, skat. 46.lpp.

Datu atiestate

Ierīcei ir iespējams atiestatīt brauciena datus,
dzēst visas norādes, dzēst pašreizējo
trasi vai atjaunot noklusējuma vērtības.
1.
2.

Setup > Reset.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana savām vajadzībām

Konkrētu lapas iestatījumu
atjaunošana
Atjaunojiet kartes, kompasa vai
brauciena kontroles datora iestatījumus.

Lapu secības
mainīšana

Pirms maināt lapu secības kārtību,
1. Atveriet lapu, kurai vēlaties atjaunot pievienojiet lapas attiecīgajā secībā
(39.lpp.).
iestatījumus.
2. Izvēlieties menu > Restore Defaults. 1.
Setup > Page Sequence.
2.
Visu noklusējuma iestatījumu
atjaunošana
3.
Move.
Jūs varat atiestatīt visas vērtības uz to
4.
sākotnējiem iestatījumiem.
Lapas pievienošana
Izvēlieties Setup > Reset > Reset All
1.
Setup > Page Sequence.
Settings > Yes.
2.
Add Page.
3. Izvēlieties pievienojamo lapu.
Lapas dzēšana
1.
Setup > Page Sequence.
2. Izvēlieties lapu.
3. Izvēlieties Remove.

eTrex OLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Informācija par ierīci

Informācija par ierīci Programmatūras atjaunināšana
Ekrāna regulēšana

: Fona apgaismojuma spilgtums var
būt ierobežots, kad atlikušais
bateriju uzlādes līmenis ir zems.

Pirms atjaunināt programmatūru,
pievienojiet ierīci savam datoram (44.lpp.).
1.

/products/webupdater.

.garmin.com

2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.
Intensīva ekrāna fona apgaismojuma
izmantošana var ievērojami samazināt
!: Atjauninot programmatūru, Jūsu dati
bateriju darbības laiku.
1. Kamēr ierīce ir ieslēgta, nospiediet . vai iestatījumi netiek dzēsti.
2.
Thumb Stick kursorsviru pa
Ierīces informācijas
kreisi un pa labi, lai regulētu spilgtumu.
aplūkošana
3. Pavelciet Thumb Stick kursorsviru uz
Aplūkojiet ierīces ID, programmatūras
augšu un uz leju, lai regulētu kontrasta
versiju un licences līgumu.
pakāpi (tikai eTrex 10 ierīcei).
Izvēlieties Setup > About.
Fona apgaismojuma taimauta
regulēšana
Samaziniet fona apgaismojuma taimautu,
lai palielinātu bateriju jaudu.
Izvēlieties Setup > Display >
Backlight Timeout.
40
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Informācija par ierīci

Specifikācijas
Ūdens
izturība

izturīga plastmasa,
ūdensizturība atbilst
IEC 60529 IPX7
Baterijas tips 2 AA baterijas,
(sārmu, NiMH, litija
vai uzlādētas NiMH)
Baterijas mūžs līdz 25 stundām
Darbības
No -4°F līdz 158°F
temperatūras (-20°C līdz 70°C)
amplitūda

Par baterijām
‹ BRĪDINĀJUMS
Ierīces darbībai pieņemama temperatūra
(41.lpp.) var pārsniegt dažu bateriju
izmantošanas temperatūru. Sārmu baterijas var neizturēt augstas temperatūras.
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai
izņemtu baterijas.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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‹ UZMANĪBU!
Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas
departmentu, lai pareizi atbīvotos no izlietotajām
baterijām.
IEVĒROJIET!
Sārmu baterijas zaudē ievērojamu
daļu no savas kapacitātes, samazinoties
temperatūrai. Šī iemesla dēļ izmantojiet litija
baterijas ierīces darbināšanai pie sasalšanas
temperatūras.
%DWHULMXPǌåDSDJDULQƗãDQD
Veiciet visus pasākumus, lai paildzinātu
bateriju kalpošanas laiku.
•

nepieciešams.
• Samaziniet fona apgaismojuma intensitāti
(40.lpp.).
• Samaziniet fona apgaismojuma taimauta
laiku (40.lpp.).
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Informācija par ierīci

,OJWHUPLƼDX]JODEƗãDQD
Ja neplānojat izmantot ierīci vairāku
mēnešu garumā, izņemiet baterijas.
Mainot baterijas, saglabātie dati
netiek zaudēti.

3. Rūpīgi noslaukiet ekrānu.
,HPƝUNãDQDǌGHQƯ

IEVĒROJIET!
Ierīce ir ūdensizturīga un atbilst IEC
standartam 60529 IPX7. Tā spēj izturēt
iemērkšanu 1metra dziļumā uz
,HUƯFHVDSNRSH
30 minūtēm. Tomēr ilgāka atrašanās
,(9Ɯ52-,(7
ūdenī var radīt nopietnus ierīces bojājumus.
Izvairieties no ķīmiskajiem tīrītājiem un Pēc iemērkšanas vienmēr rūpīgi
šķīdinātājiem, kas var sabojāt plastmasu. nosusiniet ierīci, pirms to atkal izmantojat
vai lādējat.
Ierīces tīrīšana
1. Samitriniet tīru drāniņu ar vieglu
Ekstrēmas temperatūras
margājamo līdzekli.
IEVĒROJIET!
2. Noslaukiet ierīci ar mitru
Neglabājiet ierīci vietās, kur tā ilgstoši
drāniņu.
tiek pakļauta pārmērīgi augstu vai zemu
3. Rūpīgi nosusiniet ierīci.
temperatūru ietekmei, jo tā var būt par
iemeslu nopietniem ierīces bojājumiem.
(NUƗQDWƯUƯãDQD
1. amitriniet mīkstu, tīru drāniņu ar
ūdeni, izopropila spirtu vai lēcu
tīrīšanas šķīdumu.
2. Noslaukiet ekrānu ar drāniņu.
42
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DatXSƗUYDOGƯED

: Šī ierīce nav savietojama ar
Windows® 95, 98, Me vai NT. Tāpat
tā nav savietojama ar Mac® OS 10.3
vai iepriekšējām versijām.
FDiOXWLSL
Ierīce atbalsta šādus failu tipus:
• Failus no BaseCamp™ vai
HomePort™
Skat. http://www.garmin.com.
• GPI pielāgotos POI failus no
Garmin POI Loader
• GPX slēpņu failus

microSD kartes instalēšana
eTrex 20 un eTrex 30 ierīces var izmantot
microSD kartes papildus atmiņas nodrošināšanai.
Tāpat dažas kartes ir pieejamas
jau iepriekš ielādētas uz atmiņas kertēm.
Apmeklējiet: http://buy.garmin.com, lai
saņemtu informāciju.
1. Pagrieziet D-gredzenu pretēji pulksteņrādītāja
virzienam un pavelciet, lai noņemtu vāku.
2.
.
3. Paslidiniet kartes turētāju ➊ uz ierīces
apakšējo daļu, paceliet uz augšu, kā tas
norādīts bateriju
nodalījumā.

➊

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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4. Ievietojiet microSD karti ➋ ierīcē
ar zeltītajiem kontaktiem uz
leju.
5. Aizveriet kartes turētāju.
6. Paslidiniet kartes turētāju virzienā
uz ierīces augšu, lai to slēgtu.
7. Nomainiet baterijas (7.lpp.).
8. Uzlieciet bateriju nodalījuma vāku un
pagrieziet gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.
Ierīces pievienošana
datoram
IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi
noslaukiet mini-USB portu, aizsargvāku
un apkārt esošo laukumu, pirms lādējat
vai pievienojat datoru.
1. Pievienojiet USB kabeli datora USB
portam.
2. Noņemiet aizsargvāku no ➊
mini-USB porta ➋.
44
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➊
➋
3. Ievietojiet mazāko USB kaleļa
galu mini-USB portā.
Jūsu ierīce un atmiņas karte
(papildus) parādās kā 'removable
drives' My Computer sadaļā uz Windows
datoriem un kā 'mounted volumes' uz
Mac datoriem.
Failu pārsūtīšana uz Jūsu
datoru
Pirms nosūtāt failus, pievienojiet
ierīci savam datoram
(44.lpp.).
1. Pārlūkojiet datora failus.
2. Izvēlieties failu.
3. Izvēlieties Edit > Copy.

eTrex lietošanas rokasgrāmata
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4. Atveriet “Garmin” vai atmiņas kartes 3. Izvēlieties failus.
drive/volume.
4. Nospiediet Delete pogu uz
5. Izvēlieties Edit > Paste.
klaviatūras.
Padoms: Ievietojiet slēpņu failus
USB kabeļa atvienošana
Garmin\GPX folderī.
1. Pabeidziet darbību:
• Windows datoriem: uzklikšķiniet
Failu dzēšana
uz izņemšanas ikonas
sistēmas
IEVĒROJIET!
ikonjoslā.
Ja nezināt faila mērķi, neizdzēsiet to.
•
sējuma ikonu
uz Trash vietni. .
Ierīces atmiņa satur svarīgus sistēmas
2. Atvienojiet ierīci no datora.
failus, kurus nedrīkst izdzēst. Īpašu
piesardzību ievērojiet ar mapēm, kuru
nosaukums ir “Garmin.”
Pirms failu dzēšanas pievienojiet
ierīci pie sava datora.
(44.lpp.).
1.

volume.
2. Ja nepieciešams, atveriet mapi (folder)
vai sējumu (volume).
eTrex lietošanas rokasgrāmata
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Pielikums

3LHOLNXPV
3DSLOGXVDNVHVXƗUL

Papildus aksesuāri, piemēram, stiprinājumi, kartes, fitnesa aksesuāri un
rezerves daļas ir pieejamas :
http://buy.garmin.com vai arī pie Jūsu
Garmin dīlera.
3DSLOGXVNDUWHV
Jūs varat iegādāties papildus kartes,
piemēram, BirdsEye satelītu attēlus,
Garmin pielāgotās kartes, Inland Lakes,
TOPO, BlueChart g2 un City
Navigator kartes.
3DSLOGXVILWQHVDDNVHVXƗUL
Fitnesa aksesuāri ir pieejami
izmantošanai ar eTrex 30 ierīci.
Pirms izmantojat fitnesa
aksesuāru ar savu ierīci,
uzinstalējiet aksesuāru, atbisltoši
akseusāram pievienotajām instrukcijām.
46
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Izmantojiet papildus fitnesa aksesuārus,
ieskaitot sirds darbības monitoru un
kadences sensoru, kopā ar savu ierīci.
Šie aksesuāri izmanto ANT+™ bezvadu
tehnloģiju, lai nosūtītu datus uz ierīci.
3DSLOGXVILWQHVDDNVHVXƗUX
L]PDQWRãDQD

1. Novietojiet ierīci 10 pēdu vai
3 m rādiusā no ANT+ aksesuāriem.
2. Izvēlieties Setup > Fitness.
3.
Heart Rate Monitor vai
Bike Cadence Sensor.
4.
Search for New.
5. Pielāgojiet datu laukus, lai aplūkotu
sirds darbības vai kadences datus
(28.lpp.).

eTrex lietošanas rokasgrāmtas
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3DGRPL ANT+ DNVHVXƗUXSƗURãDQDL
DUVDYX Garmin LHUƯFL

aNVHVXƗUDSDWMDDWURGLHWLHVWXYXPƗ
FLWLHPDNVHVXƗULHP.

• 3ƗUOLHFLQLHWLHVNDANT+ aNVHVXƗULLU
VDYLHWRMDPLDU Garmin
DatXODXNXRSFLMDV
LHUƯFL
1HYLVLGDWXODXNLLUSLHHMDPLX]YLVLHP
• 3LUPV ANT+ DNVHVXƗUD
modeƺLHP.
SƗURãDQDVaU Garmin LHUƯFL
DatXODXNV
$SUDNVWV
QRHMLHWQRVWQRFLWLHP$17
DNVHVXƗULHP33 SƝGXYDL10 mDWWƗOXPƗ Accuracy of Kļūdas robežas Jūsu
GPS
precīzai atrašanās
• 1RYLHWRMLHW Garmin LHUƯFL
vietai. Piemēram,
10SƝGXYDL 3 mDWWƗOXPƗQRANT+
Jūsu GPS lokācijas
aNVHVXƗUD.
precizitāte ir
+/- 12 pēdas.
•
Garmin LHUƯFHautomƗWLVNL
Ambient
Nekalibrēts apkārtējās
vides
DWSD]ƯVW ANT+ aNVHVXƗUXLNUHL]NDG pressure
spiediens.
WDVWLHNDNWLYL]ƝWVâLVSURFHVVQRWLHN
Ascent Vidējā vertikālā
automƗWLVNLLHVOƝG]RW
kāpuma distance.
Garmin LHUƯFL-DDNVHVXƗULLUDNWLYL]ƝWL average
XQSDUHL]LIXQNFLRQƝãLVSURFHVV
Ascent Maksimālais kāpuma
Maximum
rādītājs pēdās vai
DL]ƼHPYLHQGDåDVVHNXQGHV
metros minūtē.
.
Ascent-Total Kopējā veiktā pacē• .DGDNVHVXƗULVDSƗURWL*Drmin
luma distance.
LHUƯFHVDƼHPGDWXVWLNDLQR-ǌVX
eTrex lietošanas rokasgrāmata
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DatX ODXNV
Barometer

$SUDNVWV
Kalibrēts pašreizējais
spiediens.
Battery Level Atlikusī baterijas
jauda
Bearing
Virziens no Jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz galamērķi.
Cadence
Klaņa apgriezienu vai
(cadence
soļu skaits
accessory
minūtē.
required)
Course
Virziens no Jūsu
sākuma lokācijas
uz galamēŗki.
Descent Vidējā vertikālā
Average
kāpuma distance.
Descent Maksimālais krituma
Maximum
rādītājs pēdās vai
metros minūtē.
Descent - Total Kopējā veiktā krituma
distance.
Distance to
Distance līdz Jūsu
Destination
galamērķim.
48
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DatXODXNV
Distance to
Next
Elevation
Elevation Maximum
Elevation Minimum
ETA at
Destination
ETA at Next

Glide Ratio

$SUDNVWV
Atlikusī distance līdz
nākošajai norādei
maršruta laikā.
Jūsu pašreizējās lokācijas atrašanās virs vai
zem jūras līmeņa.
Augstākais sasniegtais
pacēlums.
Zemākais sasniegtais
pacēlums.
Aprēķinātais diennakts
laiks, kad Jūs sasniegsiet savu galamērķi.
Aprēķinātais diennakts
laiks, kad Jūs sasniegsiet nākošo maršruta
norādi.
Veiktās horizontālās
distances attiecība
pret vertikālo
distanci.
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Pielikums

DatXODXNV
$SUDNVWV
Glide Ratio to "Slīdēšanas koeficients,"
Dest.
kas nepieciešams, lai
nonāktu no Jūsu pašreizējās pozīcijas un
pacēluma līdz mērķa
pacēlumam.
GPS Signal
GPS sināla
Strength
spēks.
Heading
Virziens, kurā Jūs
kustieties.
Heart Rate
Jūsu sirds darbība (heart rate
sitienu skaits minūtē
monitor
(bpm).
required)
Location
Rāda pašreizējo
(lat/lon)
pozīciju noklusējuma
pozicionēšanas formātā,
neatkarīgi no izvēlētā
iestatījuma.
Location
Rāda pašreizējo pozī(selected)
ciju izvēlētajā
pozicionēšanas
formātā.
eTrex OLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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DatXODXNV
Odometer
Off Course

Pointer

Speed

Speed Maximum
Speed Moving Avg.

$SUDNVWV
Veiktās distances
aprēķins visiem
braucieniem.
Distance pa kreisi vai
pa labi, ko esat
novirzījies no
oriģinālā
maršruta.
Datu lauka bultiņa
rāda nākošās norādes
vai pagrieziena
virzienā.
Pašreizējais ātrums,
ar kādu kustieties
kopš pēdējās atiestates
veikšanas.
Maksimālais ātrums,
kas sasniegts kopš
pēdējās atiestates.
Vidējais ierīces ātrums
kustības laikā kopš
pēdējās atiestates
veikšanas.
49

10/4/2011 10:10:52 AM

Pielikums

Datu lauks
Speed Overall Avg.
Sunrise
Sunset
Time of Day

Time to
Destination
Time to Next

To Course

Apraksts
Jūsu vidējais ātrums
kopš pēdējās atiestates.
Saullēkta laiks,
pamatojoties uz Jūsu
GPS pozīciju.
Saulrieta laiks,
pamatojoties uz Jūsu
GPS pozīciju.
Pašreizējais diennakts
laiks, vadoties pēc
Jūsu laika iestatījumiem
(formāta, laika zonas
un vasaras laika).
Prognozējamais laiks,
kas nepieciešams, lai
sasniegtu galamērķi.
Prognozējamais laiks,
kas nepieciešams, lai
sasniegtu nākošo
maršruta norādi.
Virziens, kurā
Jums jākustas, lai
atgrieztos pie maršruta
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Datu lauks
Apraksts
Trip Odometer Veiktās distances
aprēķins kopš pēdējās
atiestates.
Trip Time Laika aprēķins
Moving
kopš pēdējās atiestates.
Trip Time Laiks, kas pavadīts bez
Stopped
kustības kopš pēdējās
atiestates.
Veiktās distances
Trip Time aprēķins kopš pēdējās
Total
atiestates.
Leņķa atšķirība
Turn
(grādos) starp
virzienu uz
Jūsu galamērķi un Jūsu
pašreizējo kursu. L
nozīmē kreiso pagriezienu. R nozīmē labo
pagriezienu.
Velocity Made Ātrums, ar kuru Jūs
Good
tuvojaties galamērķim
pa maršrutu.
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Pielikums

Datu lauks
Apraksts
Vert. Speed to Jūsu pacēlumu un
Dest.
kritumu ātruma aprēķins
attiecībā uz
iepriekš noteiktu
augstumu.
Vertical Speed Augstuma pieauguma
vai samazināšnās temps.
Waypoint at
Pēdējais punkts
Dest.
maršrutā uz Jūsu
galamērķi.
Waypoint at
Nākošais punkts Jūsu
Next
maršrutā.
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Pielikums

Traucējummeklēšana
Problēma
Risinājums
1. Izņemiet baterijas.
Ierīce nereaģē uz
komandām. Kā veikt 2. Ielieciet baterijas.
!: Šo darbību rezultātā Jūsu datu un iestatījumi netiks dzēsti.
ierīces atiestati?
Vēlos atiestatīt visus Izvēlieties Setup > Reset > Reset All Settings.
pielāgotos iestatījumus
atpakaļ uz rūpnīcas
noklusējuma vērtībām.
Manai ierīcei neizdodas 1. Iznesiet ierīci ārpus ēkas un garāžas, tālāk no
augstceltnēm un kokiem.
uztvert satelīta
2. Ieslēdziet ierīci.
signālu.
3. Palieciet stāvot uz vietas uz dažām minūtēm.
Baterijas nedarbojas Lai uzzinātu, kā pagarināt baterijas kalpošanas laiku,
pietiekami ilgi.
skat.41. lpp.
Kā var zināt, ka ierīce Uz ierīces parādās simbols ar ierīci, kas pievienota
atrodas USB lielapjoma datoram.
atmiņas režīmā.
Uz datora jāparādās jaunam izņemama diskdzinim
My Computer sadaļā uz Windows datoriem vai
'mounted volume' uz Mac datoriem.
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Pielikums

Risinājums
Iespējams, esat ielādējis bojātu failu.
1. Atvienojiet ierīci no datora.
2. Izslēdziet ierīci.
3. Turiet , kamēr pievienojat ierīci
datoram.
4. Turpiniet turēt vēl 30 sekundes vai līdz ierīce
aktivizē lielapjoma atmiņas režīmu.
Es neredzu diskdziņu Ja Jums datorā jau ir vairāki tīkla dziņi,
sarakstā nevienu
Windows sistēmai var rasties problēmas piešķirt
izņemamu diskdzini. burtus Jūsu Garmin diskdziņiem. Skat. savas operētājsistēmas Help failu, lai uzzinātu, kā piešķirt burtus.
Man nepieciešamas re- Skat.: http://buy.garmin.com vai sazinieties ar savu Garmin
zerves daļas/aksesuāri. dīleri.
Es vēlos iegādāties
Skat. : http://buy.garmin.com vai sazinieties ar savu
ārējo GPS antenu.
Garmin dīleri.

Problēma
Mana ierīce ir pievienota datoram, taču
tā neaktivizē lielapjoma atmiņas
režīmu.
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Index

Index
A
AA batteries
selecting the type 30
accessories 46, 53
fitness 46
acquiring satellite
signals 52
active route 13
addresses 12
advanced map setup 32
alarms
clock 26
marine 38
proximity 24
tones for 31
almanac
hunting and fishing 25
sunrise and sunset 25
altimeter
calibrating 20
plot type 35
settings 34
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ANT+ accessories 46
area calculation 25
automotive mode 31
auto mounts 17
auto zoom 32
B
backlight
timeout 40
barometer 19
BaseCamp 43
batteries 30, 48
about 41
information 7, 41
installing 7
life 41
long term storage 42
maximizing life 41
selecting the type 7
storage 7
warnings 7
BirdsEye satellite
imagery 11
BlueChart g2 maps 11

C
calculator 25
calendar 25
calibrating
altimeter 20
compass 18
caring for the device 42
long-term storage 42
chirp 23
City Navigator maps 17
compass 17
calibrating 18
navigating 18
restore 39
setup options 34
connecting
to another device 24
USB cable 44
wireless accessories 46
course pointer 19
creating
routes 12
waypoints 9
customizing
data fields 28
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Index

device settings 30–39
profiles 29
D
data fields 28
options 47
deleting
files 45
profiles 30
routes 13
tracks 15
waypoints 9
display
backlight timeout 30
screen capture 30
settings 30
downloading
geocaches 21
software 40
driving routes 37
E
editing
profiles 30
routes 12
waypoints 9
eTrex Owner’s Manual
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elevation plot 19, 20
barometric altimeter 20
of a track 15
F
file types 43
finding
addresses 12
near your location 11
fishing times 25
fitness options 46
G
geocaches 21, 35
downloading 21
filter list 21
logging attempt 22
navigating to 22
settings 35
GPS signals 8, 26, 30, 47,
49, 52
turning off 26
H
heading settings 34
HomePort 43

hunting times 25
K
keys 5, 6
L
language 30
locking ring 6
M
main menu
customizing 28
map 16, 17
additional 11
datum 34
detail 32
information 32
optional 46
restore 39
setup 32
viewing routes 13
marine settings 37–38
measuring area 25
memory card 43
microSD card 43
moon phase 25
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Index

myGarmin 8
N
navigating 16
driving routes 17
to a geocache 22
to waypoints 9
with bearing pointer 18
with course pointer 19
north up 31
O
orientation, map 31
P
pages 39
adding 39
removing 39
position format 33
power key 8
profiles 29
changing 29
creating 29
selecting 29
proximity alarms 24
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R
recording tracks 14, 32
registering your device 8
resetting
all settings 52
data 38
device 52
elevation plot 20
restoring default settings
39
routes 12–13
active route 13
avoidance 37
creating 12
deleting 13
editing 13
navigating 13
settings 36
S
satellite signals 8, 26, 47,
49, 52
system settings 30
turning off GPS 26, 27

saving
tracks 15
sharing data 24
Sight N’ Go 10
software
updating 40
version 40
stopwatch 26
storing the device 42
sunrise and sunset times
25, 50
system settings 30
T
text size, maps 32
time
alarms 26
data fields 50
settings 33
sunrise and sunset
25, 50
zone 33
tones 31
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Index

tracks 14–16
archiving 15
clearing current 15
deleting 15
profiles 15
recording 14, 32
saving 15
setup 32
viewing 15
track up 31
transferring files 44
using USB 44
wirelessly 24
trip computer 20
restore 39
troubleshooting 52

W
waypoints 9–10
averaging 10
creating 9
deleting 9
editing 9
navigating to 16
WebUpdater 40
Where To? 11
Z
zooming 32

U
unit ID 40
units of measure 33
updating software 40
USB cable 52
connecting 44
disconnecting 45
eTrex Owner’s Manual
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Šī eTrex angļu rokasgrāmatas latviešu valodas versija (Garmin partijas numurs 190-01198-00, B izd.) tiek
nodrošināta Jūsu ērtībām. Ja nepieiešams, skat. jaunāko angļu val. rokasgrāmatas versiju, lai saņemtu papildus informāciju
par eTrex ierīces darbību un izmantošanu.
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU VALODAS ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI UN
ATSAUC JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT NO ŠĪS ROKASGRĀMATAS.
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