montana 600. sērijas
OLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
™

SDUHG]ƝWDVHNRMRãLHPPRGHƺLHP 600, 650, 650t

Montana 600 OM for Europe.indd 1

7/25/2011 8:45:05 AM

© 2011 Garmin Ltd. vai tā filiāles
Visas tiesības patur autors. Tādējādi, saskaņā ar autortiesību likumu, neviena šīs rokagrāmatas lapa nav atveidojama,
kopējama, pārsūtāma, izplatāma, lejupielādējama vai uzglabājama jebkādā atmiņas ierīcē bez iepriekšējas rakstiskas
saskaņošanas ar Garmin. Garmin patur tiesības veikt izmaiņas un uzlabojumus savos produktos, kā arī mainīt saturu,
iepriekš nevienu nebrīdinot par šādu izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu. Apmeklējiet: www.garmin.com, lai saņemtu
atjauninājumus un papildus informāciju par šo produktu.
Garmin®,Garmin logo, BlueChart®, City Navigator® un TracBack® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes,
kas reģistrētas ASV vai citās valstīs. ANT™, ANT+™, BaseCamp™, chirp™, HomePort™ un
Montana™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez īpašas atļaujas
saņemšanas no Garmin.
Windows® ir reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme ASV un citās valstīs.
Mac® ir reģistrēta Apple Computer, Inc. preču zīme. microSD™ ir SD-3C, LLC preču zīme. Citas
preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Modelis: 01102524

Montana 600 OM for Europe.indd 2

7/25/2011 8:45:05 AM

Saturs
Sākot darbu������������������������1

Ierīces apskats...1
Baterijas informācija������������������������2
Ierīces ieslēgšana/izslēgšana���������4
Satelīta signāls.�����������������������������4
Ierīces reģistrēšana.......����������������5
Par galveno izvēlni....��������������������5
Skārienekrāna izmantošana.������������������5
Ekrāna rotēšana.....�����������������������6
Fona apgaismojuma ieslēgšana��������������� 6
Skaļuma regulēšana.���������������������7
Profili...7

Norādes, maršruti un
trases��������������������.������������������8

Saturs

Navigācija.�����������������������������16

Navigācija uz galamērķi.....���������16
Karte���������������������������������������������17
Kompass�������������������������������������19
Pacēluma diagramma.������������������������������21
Brauciena kontroles ierīce.������������������������������22

Kamera un fotogrāfijas���������23

Fotogrāfiju uzņemšana.�����������������������������23
Fotogrāfiju aplūkošana����������������������������23

Slēpņošana����������������������������25

Slēpņu lejupielāde...........������������25
Slēpņu saraksta fltrēšana..����������25
Navigācija uz slēpni..........�����������26
Mēģinājuma ierakstīšana26
chirp™�������������������������������������������27

Lietojumprogrammas�����������28

Norādes...��������������������������������������8
Sight ‘N Go izmantošana��������������������������9
Uz kurieni? izvēlne�������������������������10
Maršruti����������������������������������������� 11
Trases������������������������������������������13
Piedzīvojumi����������������������������������15

3D skatījuma izmantošana..�����������������������28
Par datu apmaiņu...���������������������28
Tuvošanās brīdinājums....������������29
Laukuma izmēra aprēķināšana���29
Kalkulatora izmantošana��������������������29

Montana 600VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD

i

Montana 600 OM for Europe.indd 1

7/25/2011 8:45:06 AM

Saturs

Kalendāra un almanahu
izmantošana 30
Modinātāja iestatīšana��������������������������30
Hronometra atvēršana...���������������31
Satelīta lapa..������������������������������31

Altimetra iestatījumi������������������������40
Slēpņošanas iestatījumi�������������������41
Maršruta iestatījumi��������������������������42
Jūras karšu iestatījumi43
Fitness�����������������������������������������44
Ierīces pielāgošana...........�32 Datu atiestate..�����������������������������44
Galvenās izvēlnes un Application Informācija par ierīci�������������45
Drawer��������������32 Programmatūras atjaunināšana.����������������� 45
Īsinājumikonu izveidošana�����������������������32 Ierīces informācijas aplūkošana���������45
Konkrētu lapu pielāgošana..��������33 Specifikācijas.������������������������������45
Pielāgotu profilu izveidošana�����������34 Par baterijām..........����������������������46
Sistēmas iestatījumi34 Ierīces apkope...........�������������������47
Displeja iestatījumi���������������������������35 Datu pārvaldība.....�����������������������48
Izskata iestatījumi.....�������������������36 Pielikums�������������������������������52
Ierīces toņu iestatīšana..�������������37 Papildus aksesuāri....�������������������52
Karšu iestatījumi�������������������������������37 Datu lauku opcijas.�����������������������54
Kameras iestatījumi��������������������������38 Traucējummeklēšana���������������������������59
Trašu iestatījumi���������������������������� 38
Mērvienību mainīšana..............���39 Index��������������������������������������61
Laika iestatījumi�������������������������������39
Pozīcijas formāta iestatījumi�������������39
Kursa iestatījumi.�������������������������40
ii

Montana 600 OM for Europe.indd 2

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata

7/25/2011 8:45:06 AM

Sākot darbu

Sākot darbu

Pārskats par ierīci

 BRĪDINĀJUMS
Skat. 6YDUƯJXGURãƯEDVXQSURGXNWD
LQIRUPƗFLMX kas pieejama produkta
iepakojumā, lai iepazītos ar brīdinājumiem un citu svarīgu informāciju.

➋

Ievietojiet baterijas (2.lpp.).
4.lpp.).
Piereģistrējiet ierīci (5.lpp.).
Uztveriet satelīta signālu(4.lpp.).
Kalibrējiet kompasu (19.lpp.).
Atzīmējiet norādi (8.lpp.).
(11.lpp.).
Ierakstiet trasi (13.lpp.).
Navigējiet uz mērķi (16.lpp.).
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➌
➍

Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet šos
uzdevumus, lai uzstādītu ierīci un
iepazītos ar galvenajām
funkcijām.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

➊

➎

➐

➏
➑

➊ Kameras objektīvi (tikai 650 un 650t)
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑

Jaudas poga
microSD™ kartes slots (zem bateriju
vāciņa) (49.lpp.)
Auto stiprinājuma jaudas savienotājs
Stereo austiņu spraudkontakts(18.lpp.)
Mini-USB ports (zem aizsargvāciņa)
Baterijas vāciņa D-veida gredzens
MCX ports ārējai GPS
antenai (zem aizsargvāciņa)
1
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Sākot darbu

Informācija par bateriju
 BRĪDINĀJUMS
Šis produkts satur litija jonu bateriju.
Lai izvairītos no savainošanās riska un
nesabojātu produktu, ko varētu radīt
bateriju pakļaušana pārmērīgam karstumam, uzglabājiet ierīci vietā, kur tā neatrodas tiešā saules staru iedarbībā.

Šīs ierīces darbībai nepieciešama litija
jonu bateriju paka vai trīs AA tipa
baterijas. Lai uzzinātu, kā paildzināt
baterijas mūžu un citu svarīgu
informāciju, skat.46.lpp.

Litija jonu
bateriju komplekta ievietošana
1. Pagrieziet D-veida gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un pavelciet, lai noceltu vāciņu.
Ierīce izmantošanas temperatūra (45.lpp.)
var pārsniegt dažu bateriju izmantošanas 2. Ievietojiet bateriju➊ , kas pievienota produkta
iepakojumā.
temperatūras amplitūdu. Sārmu baterijas
var tikt bojātas pie augstām temperatūrām.

➊

,(9Ɯ52-,(7
Palielinoties temperatūrai, sārmu baterijas
zaudē ievērojamu kapacitātes daudzumu.
Tādēļ, lietojot bateriju pie temperatūras,
3. Novietojiet baterijas metāla kontaktus
kas zemāka par 0, izmantojiet litija
tieši pretī baterijas nodalījuma metāla
baterijas.
kontaktiem.

2
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Sākot darbu

4. Ievietojiet bateriju tai paredzētajā
2. Noņemiet aizsargvāciņu ➊
nodalījumā; sākumā - kontaktus.
no mini-USB porta ➋.
5. Maigi ielieciet bateriju vietā.
6. Uzlieciet bateriju vāku un pagrieziet
➊ ➋
D-veida gredzenu pulksteņrādītāja virzienā.
Litija jonu bateriju komplekta
lādēšana

3. Ievietojiet mazāko AC lādētāja
galu mini-USB portā.
,(9Ɯ52-,(7
4.
Pilnībā uzlādējiet ierīci.
Lai pasargātu no korozijas, rūpīgi noslauLādēšanas laikā ierīce var nedaudz
kiet mini-USB portu, aizsargvāciņu
sasilt.
un apkārt esošo laukumu, pirms
lādējat ierīci vai pievienojat datoru.
Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi,
pilnībā uzlādējiet bateriju. Tukšas
baterijas uzlādēšanai nepieciešamas
4½ stundas. Ierīce netiek lādēta, ja
āra temperatūra ir robežās no 32°F
līdz 113°F (0°C līdz 45°C).
1. Ievietojiet AC lādētāju standarta
sienas kontaktligzdā..

Montana 600 sēijas lietošanas rokasgrāmata
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Litija jonu bateriju komplekta
izņemšana

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus objektus bateriju
izņemšanai.
1. Noņemiet bateriju vāku.
2. Paceliet uz augšu to baterijas pusi, kas
atrodas tuvāk pogai .

3

7/25/2011 8:45:08 AM

Sākot darbu

6.
Alkaline, Lithium vai
AA tipa bateriju ievietošana
Rechargeable NiMH.
Litija jonu bateriju komplekta vietā Jūs
varat izmantot sārmu, NiMH vai litija
baterijas. Īpaši noderīgi tas ir situācijās, Ierīces izslēgšana vai
kad atrodaties ceļā un nevarat
ieslēgšana
uzlādēt litija jonu bateriju komplektu.
Turiet (1.lpp.).
Izmantojiet NiMH vai litija baterijas labāku
rezultātu iegūšanai.
Satelīta signāls

1. Pagrieziet D-veida gredzenu pretēji
pulksteņrādītāja virzienam,noņemiet vāku.
2.
AA tipa baterijas, ievērojot pareizās polaritātes.

Kad ierīce ir ieslēgta, tā sāk uztvert
satelīta signālu. Lai ierīce uztvertu
satelīta signālu, skatu uz debesīm nedrīkst
aizšķērsot citi objekti. Kad
joslas deg zaļā krāsā, ierīce ir uztvērusi
satelīta signālu. Laiks un datums tiek uzstādīts
automātiski, pamatojoties uz Jūsu
GPS pozīciju. Lai noregulētu laika
iestatījumus, skat.39.lpp.

3. Uzlieciet bateriju vāku un pagrieziet Lai saņemtu papildus informāciju par GPS, skat.
D-gredzenu pulksteņrādītāja virzienā. www.garmin.com/aboutGPS.
4.
(1.lpp.).
5. Izvēlieties > Setup > System > AA 
Battery Type.
4
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Sākot darbu

Ierīces reģistrēšana

•
.garmin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu
vai kopiju.

Par galveno izvēlni

➊
➋

➌
➍
➊ Statusa josla
➋ Pareizs laiks un datums
➌ Lietojumprogrammu ikonas

Skārienekrāna izmantošana

• Izvēlieties , lai atvērtu 'lietojumprogrammu
atvilktni'.
•
, lai atvērtu lapu un atgrieztos
pie iepriekšējās lapas.
•
, lai atgrieztos pie iepriekšējās
lapas.
•
, lai saglabātu izmaiņas un aizvērtu
lapu.
•
un
, lai ritinātu datus.
•
, lai atvērtu izvēlni.
•
, lai meklētu pēc nosaukuma.
Ekrāna bloķēšana
Nobloķējiet ekrānu, lai pasargātu ekrānu no
nevēlamiem pieskārieniem.
1. Nospiediet.
2.

.

➍ Lietojumprogrammu 'atvilktne', kur

atrodas citas ikonas.

Montana 600VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Sākot darbu

Ekrāna atbloķēšana
1.
.
2. Izvēlieties.

Ekrāna rotēšana

Lai bloķētu ekrāna virzienu, skat
36.lpp.
Pagrieziet ierīci, lai aplūkotu ekrānu
horizontālā (ainavas) vai vertikālā
(portreta) režīmā.

Fona apgaismojuma ieslēgšana

Ja ierīce netiek kādu brīdi izmantota, fona apgaismojums izslēdzas. Lai mainītu fona apgaismojuma
taimautu, skat. 7.lpp.
Pieskarieties ekrānam.
Fona apgaismojumu aktivizē arī brīdinājumi un
ziņojumi.
Fona apgaismojuma spilgtuma
regulēšana
!:Fona apgaismojuma spilgtumu var
ierobežot, kad bateriju uzlādes līmenis
ir zems.
Intensīva fona apgaismojuma izmantošana
var ievērojami samazināt bateriju kalpošanas
laiku. Lai maksimāli izmantotu bateriju jaudu,
regulējiet fona apgaismojumu.
1. Kad ierīce ir ieslēgta, nospiediet
.
2. Izmantojiet fona apgaismojuma slīdjoslu,
lai regulētu spilgtuma līmeni.

6
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Ja fona apgaismojuma iestatījuma līmenis Profili
ir augsts, ierīce var sasilt.
Profils ir iestatījumu apkopojums, kas
optimizē Jūsu ierīces darbību, vadoties
Fona apgaismojuma
pēc tā, kā to izmantojat. Piemēram,
regulēšana
iestatījumi un skatījumi var būt atšķirīgi
Palieliniet fona apgaismojuma taimautu,
atkarībā no tā, vai izmantojat ierīci
lai maksimizētu bateriju jaudu.
slēpņošanai vai navigācijai uz
ūdens.
Izvēlieties > Setup > Display >
Backlight Timeout.
Ja izmantojat profilu un maināt
iestatījumus, piemēram, datu laukus
Skaļuma regulēšana
vai mērvienības, izmaiņas tiek
Ja izmantojat austiņas vai auto stiprinā- saglabātas automātiski kā daļa no
jumu, jūs varat regulēt skaļumu.
profila.
1.
.
Profila izvēle
2. Izmantojiet skaļuma slīdjoslu, lai
1. Izvēlieties > Profile Change.
regulētu skaļuma līmeni.
2.
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Norādes, maršruti un trases

Norādes, maršruti un
trases

Norādes

Norādes ir Jūsu ierakstītas un uz ierīces
saglabātas lokācijas.
Norāžu izveidošana
Jūsu pašreizējo lokāciju ir iespējams
saglabāt kā norādi.
1.
2.

Mark Waypoint.
• Lai saglabātu norādi bez izmaiņām, izvēlieties Save.
• Lai veiktu izmaiņas norādēs,
izvēlieties Edit, veiciet
izmaiņas attiecīgajā norādē un
izvēlieties Save.

8

Montana 600 OM for Europe.indd 8

Norādes meklēšana
1.
Where To? > Waypoints.
2.
Norādes rediģēšana
Pirms norādes rediģēšanas, Jums vispirms
jāizveido pati norāde.
1.
> Waypoint Manager.
2.
3.
4. Ievadiet jaunu informāciju .
5.
.
Norādes dzēšana
1.
> Waypoint Manager.
2.
3.
> Delete.
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Norāžu lokācijas precizitātes
palielināšana
Norāžu vidējošana (Averaging) ļauj Jums
palielināt norāžu lokācijas precizitāti,
savācot dažādus piemērus no
norādes lokācijas.
1.
2.
3.
4.
5.

Norāžu veidošana
1.
> Sight ‘N Go.
2. Pavērsiet ierīci pret kādu objektu vai arī
tā lokācijas virzienā.
3.
Lock Direction > Project
Waypoint.
> Waypoint Averaging. 4.
5.
izvēlieties
.
Start.
6.
Save.
Kad piemēru ticamības statusa josla
Sight ‘N Go izmantošana
sasniedz 100%, izvēlieties Save.
Pavērsiet
ierīci pret kādu tālumā esošu
Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, saobjektu,
nobloķējiet
virzienu, tad
vāciet četrus līdz astoņus piemērus,
navigējiet
pie
šī
objekta.
nogaidot vismaz 90 minūtes pirms
katra jauna piemēra radīšanas.
1.
> Sight ‘N Go.
2. Pavērsiet ierīci pret objektu.
3.
Lock Direction > Set
Course.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Uz kurieni? izvēlne

Lokācijas meklēšana pēc nosaukuma
Izmantojiet Uz kurieni?(Where To?) iz- Atkarībā no ierīcē ielādētajām kartēm,
vēlni, lai atrastu galamērķi un virzītos uz ierīce spēj meklēt pilsētas, ģeogrāfisko
to. Ne visos reģionos un kartēs ir pieeja- punktus un dažādus interešu punktus,
piemēram, restorānus, viesnīcas vai
mas visas Uz kurieni? kategorijas.
auto servisus.
Papildus kartes
1.
Where To?.
Izmantojiet papildus kartes, kas pieejamas
2.
.
uz ierīces, piem., BirdsEye™ satelīta
3.
.
attēlus, BlueChart® g2 un City
Navigator® detalilzētas kartes. Detalizē- 4.
tas kartes var saturēt papildus interešu
5.
.
punkuts, piem., restorānus vai jūras
pakalpojumus. Lai saņemtu papildus in- Lokācijas meklēšana blakus
formāciju, skat. :http://buy.garmin.com citai lokācijai
vai sazinieties ar Garmin dīleri.
1.
Where To? > > Search
Near.
2.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju.

10
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Norādes, maršruti un trases

Adreses meklēšana
Izmantojiet papildus City Navigator®
kartes, lai meklētu adreses.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Where To? > Addresses.
nepieciešams.
Ievadiet pilsētas vai pasta kodu.
: Ne visas kartes nodrošina pasta
koda meklēšanu.
.
Ievadiet mājas numuru.
Ievadiet ielas nosaukumu.

Maršruti

Maršruts ir norāžu secīgs kopums, kas
noved līdz galamērķim.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Maršruta veidošana
1.
> Route Planner >
Create Route > Select First Point.
2.
.
3.
4.
Use > Select Next Point.
5. Atkārtojiet 2.līdz 4.soli, līdz maršruts
ir pabeigts.
6. Izvēlieties , lai saglabātu maršrutu.
Maršruta nosaukuma rediģēšana
1. Izvēlieties > Route Planner.
2.
3.
Change Name.
4. Ievadiet jaunu nosaukumu.
5.
.
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Maršruta rediģēšana
1. Izvēlieties > Route Planner.
2. Izvēlieties maršrutu.
3. Izvēlieties Edit Route.
4.
5. Izvēlieties kād no opcijām:
• Lai aplūkotu punktu uz kartes,
izvēlieties Review.
• Lai mainītu maršruta punktu
secību, izvēlieties Move Down
vai Move Up.
• Lai pievienotu papildus maršruta
punktus, izvēlieties Insert.
Papildus punkts tiek ievietots
pirms rediģējamā punkta.
• Lai dzēstu maršruta punktu,
izvēlieties Remove.
6. Izvēlieties
, lai saglabātu maršrutu.

12
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Maršruta aplūkošana kartē
1.
> Route Planner.
2.
.
3.
View Map.
Maršruta dzēšana
1.
> Route Planner.
2.
3.
Delete Route.
Aktīvā maršruta aplūkošana
1. Navigējot maršrutu, izvēlieties
> Active Route.
2.
papildus detaļas.
Maršruta apgriešana
1.
> Route Planner.
2.
3.
Reverse Route.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Norādes, maršruti un trases

Trases

Trase ir Jūsu ceļa ieraksts.
Trases ieraksts satur informāciju par
ceļā ierakstītajiem punktiem,
ieskaitot katra punkta laiku, lokāciju
un pacēlumu.

• Lai ierakstītu trasi, vadoties pēc konkrētas
distances, izvēlieties Distance.
• Lai ierakstītu trasi vadoties pēc konkrēta
laika, izvēlieties Time.
5.
Interval.
6. Veiciet sekojošas darbības:
• Izvēlieties attiecīgo opciju, lai ierakstītu
trasi biežāk vai retāk.
: Most Often intervāla izmantošana
nodrošina detalizētu informāciju,
taču ātrāk aizpilda ierīces
atmiņu.
• Ievadiet laiku vai distanci, tad
izvēlieties .
Trases ieraksts tiek veikts, kamēr
atrodieties kustībā ar ieslēgtu ierīci.

Trases ieraksta veikšana
1.
> 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 uz Jūsu
trasi.
3.
Record Method.
4.
• Lai ierakstītu trases ar dažādu tempu,
kas rada optimālu trases atveidojumu,
izvēlieties Auto.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Norādes, maršruti un trases

Pašreizējās trases saglabāšana
Trasi, kas dotajā brīdī tiek ierakstīta,
sauc par pašreizējo trasi.
> Track Manager >
Current Track.
2. Izvēlieties saglabājamo parametru:
•
Save Track.
•
Save Portion, tad izvēlieties daļu.
1.

Trases informācijas aplūkošana
1.
> Track Manager.
2.
3.
View Map.
Trases sākums un beigas tiek
marķēti ar karodziņiem.
4. Izvēlieties informācijas joslu
ekrāna augšējā daļā.
Informācija par trasi ir redzama
sarakstā.

14
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Trases pacēluma diagrammas
aplūkošana
1.
> Track Manager.
2.
3.
Elevation Plot.
Trases lokācijas saglabāšana
1.
> Track Manager.
2.
3.
View Map.
4.
5.
augšējā daļā.
6.
.
7.
OK.
Trases krāsas mainīšana
1.
> Track Manager.
2.
3.
Set Color.
4.
Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD

7/25/2011 8:45:14 AM

Norādes, maršruti un trases

Saglabātas trases arhivēšana
Piedzīvojumi
Arhivējiet saglabātās trases un saglabājiet Sagrupējiet parametrus ar kopīgām īpašībām
tās ierīces atmiņā.
kā piedzīvojumus.Piemēram, izveidojiet sava
pēdējā pārgājiena piedzīvojumu.
1.
> Track Manager.
Piedzīvojums var saturēt ceļojuma trases
2. Izvēlieties saglabāto trasi.
ierakstu, ceļojuma fotogrāfijas un slēpņus,
3.
Archive.
ko meklējāt. Jūs varat izmantot
BaseCamp, lai izveidotu un pārvaldītu savus
Pašreizējās trases dzēšana
Izvēlieties > Setup > Reset > Clearpiedzīvojumus.
Current Track > Yes.
Piedzīvojuma izveidošana
1.
> Setup > Adventures >
Trases dzēšana
Create Adventure.
1.
> Track Manager.
2.
Add Item.
2.
3.
3.
Delete > Yes.
4.
Use.
5. Atkārtojiet 2.–4. soli.
Piedzīvojumu aplūkošana un
rediģēšana
1.
> Adventures.
2.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties. .
Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Navigācija

NavigƗFLMD

Trac%DFNDNWLYL]ƝãDQD
Jūs varat navigēt atpakaļ uz trases
Navigējiet maršrutu, trasi, vai arī uz kādu sākumu. Tas palīdzēs Jums atrast ceļu
ierīcē saglabātu norādi, slēpni, fotogrāfiju atpakaļ uz nometni vai trases
vai lokāciju.
sākumu.
Izmantojiet karti vai kompasu, lai
1.
> Track Manager >
navigētu uz galamērķi.
Current Track > View Map.
2.
TracBack.
NavigƗFLMDX]
Atveroties
kartes lapai, ir redzams ar
JDODPƝUƷL
sarkanu
līniju
iezīmēts maršruts.
Navigējiet uz galamērķi, izmantojot
3.
Navigējiet,
izmantojot
karti (17.lpp.)
karti vai kompasu.
vai kompasu (19.lpp.).
1.
Where To?.
&LOYƝNVSƗUERUXORNƗFLMDVDW]ƯPƝãDQD
2.
.
XQQDYLJƗFLMDX]ãRYLHWX
3. Izvēlieties galamērķi.
Jūs varat saglabāt "Cilvēks pār bortu" (MOB)
4.
Go.
lokācju un automātiski uzsākt navigāciju
Atveras kartes lapa ar maršrutu, kas uz šo vietu.
marķēts ar sarkanu līniju.
5. Navigējiet, izmantojot karti (17.lpp.) 1.
> Man Overboard >
vai komapsu (19.lpp.).
Start.

16
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Navigācija

Atveroties kartes lapai. Jūs redzēsiet
.DUWHVSƗUOǌNRãDQD
maršrutu, kas apzīmēts ar sakanu līniju.1.
Map.
2. Navigējiet izmantojot karti (17.lpp.) 2.
vai kompasu (19.lpp.).
• Pavelciet karti, lai aplūkotu
dažādas zonas.
NavigƗFLMDVSƗUWUDXNãDQD
Izvēlieties Where To? > Stop
•
+ un - , lai mainītu kartes
Navigation.
tālummaiņu.
•
.DUWH
izvēlieties informācijas joslu
Šī pozīcijas ikona apzīmē Jūsu
ekrāna augšdaļā, lai aplūkotu
atrašanās vietu uz kartes. Jums pārvietojoties,
informāciju par atsevišķām lokācijā
pārvietojas arī pozīcijas ikona. Navigējot
(kas atzīmētas ar kniepadatas simbolu).
uz galamērķi, Jūsu maršruts uz kartes
tiek apzīmēts ar sarkanu līniju.
Lai saņemtu informāciju par kartes iestatījumu
pielāgošanu, skat. 37.lpp. Lai saņemtu papildus
informāciju par kartes instrumentu joslas un datu
lauku pielāgošanu, skat. 33.lpp.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Navigācija

NavigƗFLMDSDEUDXFLHQDPDUãUXWX

Automašīnas profils tiek izvēlēts
automātiski.
• Ja Jūs neizmantojat ar ierīci komplektēto
stiprinājumu, izvēlieties
>
Profile Change > Automotive.

 ,(9Ɯ52-,(7
Klausoties lielā skaļumā ierīci vai austiņas, Jūs varat neatgriezeniski sabojāt vai
pat zaudēt dzirdi.
Ierobežojiet laiku, kad klausāties kaut ko 2.
stiprinājumu, pievienojiet austiņas vai
skaļi. Ja novērojat zvanīšanu ausīs vai
audio line-out kabeli stereo austiņu
arī citu runa izklausās pieklusināta,
spraudkontaktam
pārtrauciet klausīties ierīci/austiņas
un pārbaudiet dzirdi.
3. Izmantojiet karti, lai navigētu uz
galamērķi.
Pirms kartes izmantošanas Jums jāiegā4. Klausieties balss norādījumus.
dājas un jāielādē City Navigator
kartes. Ja plānojat izmantot ar ierīci auto
!: Ja nekas nav pievienots austiņu
stprinājuma aksesuāru, iegādājieties un
spraudkontaktam, balss norādes tiks
uzstādiet automašīnas stipirnājumu savam
aizstātas ar audio skaņām.
transportlīdzeklim.
5. Sekojiet pagriezieniem teksta joslā, kas
atrodas kartes augšējā daļā.
1.
• Ja Jūs izmantojat ar ierīci komplektēto
stiprinājumu, ievietojiet ierīci
stiprinājumā.

18
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Navigācija

Kompass

Ierīce ir aprīkota ar 3-asu kompasu.
Izmantojiet virziena rādītāju vai kursa
rādītāju, lai navigētu uz Jūsu galamērķi.
: Ka ierīce atrodas automašīnas
stiprinājumā, kompass rāda GPS
kursa, nevis magnētiskā kursa bultiņu.
.RPSDVDNDOLEUƝãDQD

Compass >
> Calibrate
Compass > Start.
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.
1.

NavigƗFLMDDUYLU]LHQD
UƗGƯWƗMX
Navigējot uz galamērķi,
šī virziena bultiņa norāda uz Jūsu
galamērķi, neatkarīgi no virziena, kurā
virzāties.

,(9Ɯ52-,(7
1. Sāciet navigāciju uz galamērķi
Kalibrējiet elektronisko kompasu ārpus
(16.lpp.).
telpām. Lai uzlabotu kursa precizitāti,
nestāviet pie objektiem, kas var ietekmēt 2. Izvēlieties Compass.
magnētiskos laukus, piemēram, augstcelt- 3. Grieziet, līdz norāda uz
kompasa augšdaļu, tad turpiniet
nēm, automašīnām vai elektrolīnijām.
virzieties šajā virzienā līdz
Kalibrējiet kompasu pēc garu distanču
galamērķim.
veikšanas, bateriju nomainīšanas vai
ierīces pakļaušanas krasām temperatūras
izmaiņām.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Navigācija

3DUNXUVDUƗGƯWƗMX
Kursa rādītājs īpaši noder, ja Jūs
navigējat pa ūdeni vai arī vietās, kur
ceļā nav daudz šķēršļu.

➋

➌
➊

➍
Kursa bultiņa ➊ norāda uz Jūsu
lokāciju attiecībā uz kursa līniju ➋ ,
kas ved uz galamērķi. Kursa līnija, kas
ved uz Jūsu galamērķi, ir balstīta uz
oriģinālo starta punktu.

20
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Novirzoties no paredzētā kursa uz
galamērķi, kursa novirzes
indikators➍ (CDI) norāda uz
novirzi no kursa
(pa labi vai pa kreisi).
Mērogs ➌ ir attiecināms uz attālumu
starp punktiem kursa novirzes
indikatorā.
1DYLJƗFLMDDUNXUVDUƗGƯWƗMX

Pirms navigējat ar kursa rādītāju,
nomainiet
rādītāja iestatījumu uz Course (CDI)
(40.lpp.).
1. Sāciet navigāciju uz galamērķi
(16.lpp.).
2.
Compass.
3. Izmantojiet kursa rādītāju, lai navigētu uz
galamērķi (20.lpp.).
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Navigācija

3DFƝOXPDGLDJUDPPD

3DFƝOXPDGLDJUDPPDVDWLHVWDWH
Izvēlieties
> Elevation Plot >
> Reset > Clear Current Track
> Yes.

Saskaņā ar noklusējuma iestatījumu,
pacēlumu diagramma rāda pacēlumu
noteiktā laikā. Lai pielāgotu pacēlumu
diagrammu, skat. 40.lpp.
Izvēlieties

%DURPHWULVNƗDOWLPHWUD
NDOLEUƝãDQD
Barometrisko altimetru ir iespējams
kalibrēt manuāli, ja Jūs zināt
pareizu pacēlumu vai pareizu
barometrisko spiedienu.

> Elevation Plot.

'LDJUDPPDVWLSDPDLQƯãDQD
Jūs varat mainīt pacēluma diagrammu,
lai rādītu spiedienu un pacēlumu kādā
konkrētā laikā vai distancē.

1. Dodieties uz lokāciju, kur pacēluma
vai barometriskā spiediena vērtība ir zināma.
2.
> Elevation Plot > >
Calibrate Altimeter.
$SOǌNRMRWGHWDƺDVSDUGLDJUDPPX 3. Sekojiet ekrāna instrukcijām.
SXQNWLHP
Izvēlieties kādu diagrammas
punktu.
Detalizēta informācija par punktu parādās
augšējā kreisajā diagrammas stūrī.
> Elevation Plot >
Change Plot Type.
2. Izvēlieties opciju.
1.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Navigācija

%UDXFLHQDNRQWUROHVLHUƯFH

Brauciena kontroles ierīce rāda pašreizējo
ātrumu, vidējo ātrumu, maksimālo ātrumu,
brauciena odometra datus un citu noderīgu
statistiku.
Lai pielāgotu brauciena kontroles ierīci,
skat. 33.lpp.
%UDXFLHQDGDWXDWLHVWDWH
Lai nodrošinātu precīzu informāciju,
atiestatiet brauciena informāciju pirms došanās ceļā.
> Trip Computer >
Izvēlieties
> Reset Trip Data > Yes.
Visas brauciena kontroles ierīces vērtības ir
uzstādītas uz "0".

22
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Kamera un fotogrāfijas

.Dmera XQIRWRJUƗILMDV .DPHUDVLHVWDWƯãDQDVOLNWDDSJDLVPRMXPD
DSVWƗNƺLHP
Ar Montana 650 un 650t ierīcēm ir
Izvēlieties
> Camera > > Low
iespējams uzņemt fotogrāfijas. Uzņemot
Light Mode.
fotogrāfiju, ģeogrāfiskā lokācija tiek
automātiski saglabāta fotogrāfijas
)RWRJUƗILMXDSOǌNRãDQD
informācijā. Jūs varat navigēt uz
Jūs varat aplūkot fotogrāfijas, kuras
lokāciju kā uz norādi.
uzņemtas ar kameru ( 23.lpp.), kā arī
)RWRJUƗILMDVX]ƼHPãDQD

1.
> Camera.
2. Pagrieziet ierīci horizontāli vai
vertikāli, lai mainītu fotogrāfiju
virzienu.
3.
+ vai -
lai mainītu tālummaiņu.
4.
, lai fokusētos.
5. Atlaidiet
, nofotogrāfētu.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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fotogrāfijas, kas nosūtītas uz ierīci
(50.lpp.).
1.
2.
3.

fotogrāfijas.

> Photo Viewer.
un
, lai aplūkotu visas

fotogrāfijas skatījumu.

6OƯGUƗGHVDSOǌNRãDQD
1.
> Photo Viewer.
2.
3.
> View Slideshow.
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Kamera un fotogrāfijas

)RWRJUƗILMXJUXSƝãDQD
NavigƗFLMDX]IRWRJUƗILMX
1.
> Photo Viewer > > 1.
> Photo Viewer.
Sort Photos.
2.
2.
Most Recently, Near a
3.
> View Information >
Locationvai On a Specific Date.
Go.
)RWRJUƗILMDVORNƗFLMDV
4. Navigējiet, izmantojot karti (17.lpp.)
DSOǌNRãDQD
vai kompasu (19.lpp.).
1.
> Photo Viewer.
)RWRJUƗILMXDXJãXSLHOƗGHXQOHMXSLHOƗGH
2.
QRGarmin Connect
3.
> View Map.
1. Pievienojiet ierīci datoram
(49.lpp.).
)RWRJUƗILMDVNƗWDSHWHVLHVWDWƯãDQD
2.
.garmin.com.
1.
> Photo Viewer.
3.
Ja
nepieciešams,
izveidojiet
kontu.
2.
4. Piereģistrējieties.
3.
> Set as Wallpaper.
5. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai augšupielādētu
)RWRJUƗILMDVG]ƝãDQD
un lejupielādētu fotogrāfijas.
1.
> Photo Viewer.
2.
3.
> Delete Photo > Yes.

24
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6OƝSƼXVDUDNVWD
6OƝSƼRãDQD
ILOWUƝãDQD
Slēpņošana ir "apslēpto dārgumu" meklēšana. Slēpņošanas ietvaros tiek meklēti
'apslēptie dārgumi', izmantojot GPS
koordinātas, kuras tiešsaistē ievieto
dārgumu slēpēji.

6OƝSƼXOHMXSLHOƗGƝãDQD

1. Pievienojiet ierīci datoram
(49.lpp.).
2.
.OpenCaching.com.
3. Ja nepieciešams, izveidojiet kontu.
4.
5. Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai
atrastu un lejupielādētu slēpņus
uz savas ierīces.

Slēpņošana

Jūs varat filtrēt savu slēpņu sarakstu,
vadoties pēc noteiktiem faktoriem, piem.,
grūtības pakāpes.
1.
2.
3.

Filter.

> Geocaching > Quick
.

• Lai filtrētu slēpņu sarakstu,
izvēlieties Search.
• Lai saglabātu filtru, izvēlieties

.

6OƝSƼXILOWUDL]YHLGRãDQDXQ
VDJODEƗãDQD
Jūs varat izveidot un saglabāt pielāgotus
filtrus slēpņiem, vadoties pēc kādiem
konkrētiem faktoriem. Kad filtrs uzstādīts,
izmantojiet to slēpņu saraksta filtrēšanai.
1. Izvēlieties > Setup > Geocaching >
Filter Setup > Create Filter.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD

Montana 600 OM for Europe.indd 25

25

7/25/2011 8:45:16 AM

Slēpņošana

2. Izvēlieties parametrus filtrēšanai.
3. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Lai slēpņu sarakstam izmantotu
filtru, izvēlieties Search.
• Lai saglabātu filtru, izvēlieties
.
Kad filtrs saglabāts, tam tiek
automātiski piešķirts nosaukums.
Pielāgotam filtram var piekļūt no
slēpņu saraksta.

NavigƗFLMDX]VOƝSQL

1.
> Geocaching.
2.
Find a Geocache.
3.
4.
Go.
5. Navigējiet, izmantojot karti (17.lpp.)
vai kompasu (19.lpp.).

,HVSƝMDVL]PDQWRãDQD

Kad esat mēģinājuši atrast
3LHOƗJRWDVOƝSƼDILOWUD
slēpni, Jūs varat ierakstīt rezultātus.
SLHOƗJRãDQD
1.
> Setup > Geocaching >
1.
> Geocaching > Log
Filter Setup.
Attempt.
2.
.
2.
Found, Did Not Find vai
3.
Needs Repair.
3.
• Lai uzsāktu navigāciju uz kādu tuvumā
esošu slēpni izvēlieties
Find Next Closest.
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Slēpņošana

• Pabeidzot ierakstu, spiediet Done.
• Lai ievadītu komentāru par
keša (slēpņa) meklēšanu vai
pašu kešu, izvēlieties Edit
Comment, ievadiet komentāru
un izvēlieties
• Lai novērtētu slēpni, izvēlieties
Rate Geocache, tad izvēlieties
vērtējamo parametru.

chirpPHNOƝãDQDVDNWLYL]ƝãDQD
1.
> Setup > Geocaching.
2.
chirp™ Searching > On.

6OƝSƼDPHNOƝãDQDDU
chirpVHQVRULHUƯFHVSDOƯG]ƯEX
1.
> Geocaching > Show
chirp™ Details.
2.
(26.lpp.).
™
Nonākot 32.9 pēdu
chirp
(10 attālumā no slēpņa, kas
chirp ir neliels Garmin aksesuārs, kuru
satur chirp sensoru, parādās detalizēta
var ieprgrammēt un atstāt slēpņa vietā.
informācija par chirp.
Tikai chirp sensorierīces īpašnieks var
to ieprogrammēt, taču jebkurš šo ierīci 3. Ja šāda funkcija ir pieejama, izvēlieties
Go!, lai navigētu uz nākošo slēpņa pakāpi.
var atrast slēpnī. Lai saņemtu informāciju
par chirp ierīces programmēšanu,
skat. chirp /LHWRãDQDVURNDVJUƗPDWX
www.garmin.com.vietnē.
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Aplikācijas

ApOLNƗFLMDV

• Lai pavirzītu 3D karti atpakaļ,
izvelieties
• Lai pagrieztu skatījumu pa kreisi,
izvēlieties .
• Lai pagrieztu skatījumu pa labi,
izvēlieties .

3D VNDWƯMXPDL]PDQWRãDQD

1. Izvēlieties

> 3D View.

3DUGDWXDSPDLƼX

Jūsu ierīce var nosūtīt un saņemt datus,
ja tā ir pievienota kādai citai savietojamai
ierīcei. Jūs varat nosūtīt norādes, slēpņus,
maršrutus un trases.

2.
• Lai palielinātu pacēluma leņķi,
izvēlieties - .
• Lai samazinātu pacēluma leņķi,
izvēlieties +.
•
3D karti uz priekšu,
izvēlieties
.
28
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'DWXQRVǌWƯãDQDXQVDƼHPãDQD
EH]YDGXUHåƯPƗ
Pirms bezvadu datu apmaiņas veikšanas
Jums jāatrodas 10 pēdu (3 m) attālumā no
savietojamas Garmin ierīces.
1.
2.
3.

> Share Wirelessly.
Send vai Receive.
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Aplikācijas

7XYRãDQƗVWUDXNVPH

Tuvošanās trauksme brīdina, ja
atrodaties noteiktā kādas konkrētas
lokācijas diapazonā.
1.
> Proximity Alarms.
2.
Create Alarm.
3.
.
4.
5.
Use.
6.
7.
.
Ieejot tuvošanās trauksmes zonā,
ierīce atskaņo signālu.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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/DXNXPDL]PƝUD
DSUƝƷLQƗãDQD

> Area Calculation >
Start.
2. Ejiet pa laukuma perimetru,
kuru vēlaties aprēķināt.
3.
Calculate kad viss pabeigts.
1.

.DONXODWRUDL]PDQWRãDQD

Ierīce ir aprīkota ar standarta kalkulatoru
un zinātnisko kalkulatoru.
1.
> Calculator.
2. Pabeidziet dabrību:
•
.
•
> Scientific lai izmantotu
zinātniskā kalkulatora funkcijas.
•
> Degrees, lai aprēķinātu
pakāpes.
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Aplikācijas

.DOHQGƗUDYDLDOPDQDKD
DSOǌNRãDQD

Modinātāja iestatīšana

Ja pašreiz neizmantojat ierīci, varat
uzstādīt, lai tā ieslēdzas kādā
Jūs varat aplūkot ierīces aktivitāti, piemēram, saglabāto norādi, vai almanaha konkrētā laikā.
informāciju par sauli un mēnesi, makšķe- 1.
> Alarm Clock.
rēšanu un zvejošanu.
2.
+ un - , lai iestatītu laiku.
1.
.
3.
Turn Alarm On.
2.
4.
• Lai aplūkotu ierīces aktivitātes
Brīdinājums atskan izvēlētajā laikā.
konkrētās dienās, skat. Calendar. Ja modinātāja uzstādītajā laikā ierīce
• Lai aplūkotu informāciju par
ir izslēgta, tā ieslēdzas un atskan
saules un mēness lēktiem un
signāls.
rietiem, izvēlieties Sun and
Laika atskaites taimera aktivizēšana
Moon.
1.
> Alarm Clock > >
• Lai aplūkotu labākos prognozēTimer.
jamos laikus makšķerēšanai un
zvejošanai, skat.Hunt and Fish. 2. Izvēlieties + un - , lai uzstādītu laiku.
Start Timer.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties vai , 3.
lai aplūkotu citu mēnesi.
4.

30
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Applications

+URQRPHWUDDWYƝUãDQD
Izvēlieties

> Stopwatch.

SatelƯWDODSD

Satelīta lapa parāda Jūsu pašreizējo
lokāciju, GPS precizitāti, satelīta
lokāciju un signāla spēku.

GPS ierīces izslēgšana
Izvēlieties
> Satellite >
With GPS Off.

> Use

Lokācijas simulācija
1.
> Satellite > > Use
With GPS Off.
2.
> Set Location On Map.
3.
4.
Use.

6DWHOƯWDVNDWƯMXPDPDLQƯãDQD
1.
> Satellite > .
2. Ja nepieciešams, izvēlieties Track Up,
lai mainītu satelītu skatījumu, orientējot
to ar pašreizējo trasi virzienā uz
ekrāna augšu.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties Multicolor,
lai piešķirtu kādu konkrētu krāsu
satelītam un signāla spēka joslai.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana

,HUƯFHVSLHOƗJRãDQD
Device

*DOYHQƗVL]YƝOQHVXQ
OLHWRMXPSURJUDPPX
 DWYLONWQHV SLHOƗJRãDQD

ƮVLQƗMXPLNRQXL]YHLGRãDQD

> Shortcuts > Create
Shortcut.
2. Ievadiet īsinājumikonas nosaukumu.
3. Izvēlieties parametru, ko vēlaties atvērt
ar šo īsinājumikonu.
1.

ƮVLQƗMXPLNRQDVSLHYLHQRãDQDL]YƝOQHL
• Izvēlieties un pārvelciet jebkuru
ikonu no galvenās izvēlnes un lietoju- Pirms īsinājumikonas pievienošanas galvenajai
izvēlnei vai lietojumprogrammu atvilktnei,
mu atvilktnes uz jaunu lokāciju.
• Atveriet lietojumprogrammu atvilktni izveidojiet īsinājumikonu.
un pārvelciet ikonu uz galveno izvēlni. 1.
> Shortcuts.
• Lai pārvilktu ikonu uz jaunu izvēlnes 2.
.
lapu, izvēlieties un pārvelciet ikonu
3.
Add to Menu.
pār kreiso vai labo bultiņu.
4.
Main Menu or Drawer.
•
> Main Menu, lai rediģētu
galveno izvēlni un aplikāciju atvilktni.
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Ierīces pielāgošana

.RQNUƝWXODSX
SLHOƗJRãDQD

'DWXODXNXPDLQƯãDQD
Pirms kartes datu lauku mainīšanas Jums
tie jāaktivizē ( 33).

Datu lauki rāda informāciju par Jūsu
lokāciju vai citiem specifiskiem datiem. 1.
Instrumentu joslas ir pielāgotas datu
datu laukus.
grupas, kas var noderēt kādam konkrētam 2. Izvēlieties pielāgojamo datu lauku.
vai vispārējam uzdevumam, piem.,
3.
slēpņošanai. Pielāgojiet kartes datu laukus Lai saņemtu datu lauka aprakstus, skat.
un instrumentu joslas, kompasu un brauciena 54.lpp.
kontroles ierīci.
,QVWUXPHQWXMRVODVSLHOƗJRãDQD
.DUWHVGDWXODXNXDNWLYL]ƝãDQD
1. Atveriet lapu, kurā vēlaties pielāgot
1.
Map > > Setup Map >
instrumentu joslu.
Dashboard.
2.
2.
Small Data Fields vai Large • No kartes izvēlieties
>
Data Field.
Setup Map > Dashboard.
• No kompasa vai brauciena kontroles ierīces
izvēlieties
> Change
Dashboard.
3. Izvēlieties instrumentu joslu.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Ierīces pielāgošana

3LHOƗJRWDSURILODYHLGRãDQD 3URILODG]ƝãDQD
Pielāgojiet savus iestatījumus un datu
laukus kādai konkrētai aktivitātei
vai braucienam.

1.
2.
3.

> Setup > Profiles.

Delete.
1. Pielāgojiet iestatījumus savām
SLVWƝPDVLHVWDWƯMXPL
vajadzībām (32.–44.lpp.).
Izvēlieties
> Setup > System.
2. Pielāgojiet datu laukus savām
vajadzībām (33.lpp.).
• GPS—uzstāda GPS uz Normal,
WAAS/EGNOS (Wide Area
3.
> Setup > Profiles.
Augmentation System/European
4.
Create New Profile > OK.
Geostationary Navigation Overlay
3URILODQRVDXNXPDUHGLƧƝãDQD
Service) vai Demo Mode (GPS
1.
> Setup > Profiles.
izsl.). Lai saņemtu informāciju par
WAAS, apmeklējiet www.garmin.
2.
com/aboutGPS /waas.html.
3.
Edit Name.
• Text Language—uzstāda ierīces teksta
4. Ievadiet jaunu nosaukumu.
valodu.
5.
.
: Mainot teksta valodu, netiek
mainīta lietotāja ievadīto datu vai
kartes datu valoda, piemēram, ielu
nosaukumi.
34
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Ierīces pielāgošana

• Voice Language—iestata balsi
◦◦ RTCM—Jūras pakalpojumu
balss norādījumiem.
radio tehniskā komisija
ļauj ierīcei uztvert
• Interface—iestata seriālās saskarnes
Diferenciālās globālās
formātu:
pozicionēšanas sistēmas (DGPS)
◦◦ Garmin Spanner—ļauj izmantot
informāciju no ierīces, kas
ierīces USB portu ar lielāko daļu
nodrošina RTCM datus
NMEA 0183-savietojamām
SC‑104 formātā.
kartēšanas programmām, izvei• AA Battery Type—ļauj izvēlēties
dojot virtuālu seriālo portu.
AA bateriju tipu, ko izmantojat
◦◦ Garmin Serial—Garmin
savai ierīcei (4.lpp.). Šis iestatījums tiek
patentētais formāts tiek izmantots,
izslēgts, kad tiek ievietota litija jonu
lai nosūtītu norādes, maršrutu un
bateriju paka.
trases datus uz datoru.
◦◦ NMEA In/Out—nodrošina
DisplHMDLHVWDWƯMXPL
standarta NMEA 0183 izvadi un Izvēlieties
> Setup > Display.
ievadi.
◦◦ Text Out—nodrošina vienkāršu • Backlight Timeout—regulē laika
ilgumu, pēc kura izslēdzas fona
ASCII lokācijas teksta izvadi
apgaismojums.
un informāciju par ātrumu.
: Lai regulētu fona apgaismojuma spilgtumu,
skat. 6.lpp.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Ierīces pielāgošana

• Orientation Lock—noslēdz ekrāna (NUƗQDL]VNDWDLHVWDWƯMXPL
virzienu portreta vai ainavas
Izvēlieties
> Setup > Appearance.
režīmā vai arī ļauj ekrānam
• Mode—uzstāda spilgtu fonu
automātiski mainīt virzienu,
(Day) vai tumšu fonu (Night),
atkarībā no virziena, kādā tiek
vai arī automātiski pārslēdzas
turēta ierīce.
no viena uz otru, vadoties pēc saullēkta
• Screen Capture—ļauj ar ierīci
un saulrieta laika attiecīgajā
uzņemt ekrānattēlus.
lokācijā (Auto).
• Battery Save—taupa bateriju jaudu
•
Day Background—uzstāda fona
un pagarina baterijas kalpošanas laiku.
attēlu, kas tiek izmantots dienas
• Calibrate Screen— 36.lpp.
režīmā.
6NƗULHQHNUƗQD NDOLEUƝãDQD
• Night Background—uzstāda fona
Parasti ekrānam nav nepieciešama
attēlu, kas tiek izmantots nakts
kalibrēšana. Tomēr, ja ekrāns nereaģē
režīmā.
atbilstoši, veiciet skārienekrāna
• Day Highlight Color—uzstāda krāsu
kalibrēšanu.
opcijām dienas režīmā.
1.
> Setup > Display > • Night Highlight Color—uzstāda krāsu
Calibrate Screen.
opcijām nakts režīmā.
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.
• Landscape Controls—novieto kontrolierīci/
kontroltaustiņus ekrāna kreisajā vai labajā pusē,
ierīcei atrodoties ainavas režīmā.
36
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Ierīces pielāgošana

,HUƯFHVWRƼXLHVWDWƯãDQD

• Guidance Text—ļauj izvēlēties,
Pielāgojiet ziņojumu, taustiņu, pagrieziena kad uz kartes rādīt teksta
norādes.
brīdinājumu un trauksmes signālu toņus.
• Dashboard—izvēlas instrumentu joslu,
1.
> Setup > Tones.
ko parādīt uz kartes. Katra instrumentu
2. Izvēlieties toni katram audio tipam.
josla rāda atšķirīgu informāciju par
maršrutu vai Jūsu lokāciju.
.DUWHVLHVWDWƯMXPL
• Advanced Map Setup—uzstāda
Izvēlieties
> Setup > Map.
tālummaiņas līmeņus, teksta izmēru un
kartes detalizācijas pakāpi.
• Orientation—regulē, kā karte tiek
◦◦ Auto Zoom—automātiski
parādīta uz lapas.
izvēlas piemērotu tālummaiņas
◦◦ North Up—rāda ziemeļus lapas
pakāpi optimālai kartes izmantošanai.
augšdaļā.
Kad tiek izvēlēts Off , tālummaiņas
◦◦ Track Up—rāda pašreizējo pārvieregulēšana jāveic manuāli.
tošanās virzienu uz lapas
◦
◦
Zoom Levels—izvēlas tālummaiņas
augšējās daļas.
pakāpi kartes parametriem.
◦◦ Automotive Mode—rāda auto◦
◦
Text Size—izvēlas teksta lielumu
mašīnas perspektīvu ar brauciena
kartes parametriem.
virzienu augšējā daļā.
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Ierīces pielāgošana

◦◦ Detail—izvēlas detaļu daudzumu
uz kartes. Izvēloties lielāku
detaļu atveidojumu, tiek bremzēta
kartes reaģētspēja.
◦◦ Shaded Relief—rāda detalizētu
reljefu uz kartes (ja pieejams)
vai izslēdz ēnojumu.
◦◦ Vehicle—ļauj izvēlēties
pozīcijas ikonu, kura
norāda Jūsu
pozīciju uz kartes.
• Map Information—ļauj aktivizēt
vai izslēgt kartes, kas šobrīd ir
ielādētas uz ierīces. Lai iegādātos
papildus kartes, skat. 10.lpp.
• Map Speed—regulē ātrumu,
ar kādu karte tiek izmantota.

38

Montana 600 OM for Europe.indd 38

.ameraVLHVWDWƯMXPL

Izvēlieties

> Setup > Camera.

• Photo Resolution—maina fotogrāfiju
izšķirtspēju.
• Save Photos To—ļauj izvēlēties datu
saglabāšanas lokāciju.
• Camera Instructions—sniedz
dažus norādījumus par fotogrāfiju uzņemšanu
ar kameru.

Trases iestatījumi
Izvēlieties

> Setup > Tracks.

• Track Log—ieslēdz/izslēdz
trases ierakstu.
• Record Method—izvēlas trases ieraksta
metodi. Auto ieraksta trasi ar dažādu tempu,
tādējādi radot optimālu priekšstatu
par šīm trasēm.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces pielāgošana

• Interval—izvēlas trases ieraksta
ātrumu. Biežāki ieraksta punkti
rada detalizētāku priekšstatu par
trasi, taču trases ieraksta atmiņa
tiek aizpildīta ātrāk.
• Auto Archive—izvēlas automātisku
arhivēšanas metodi, lai organizētu
trases. Trases tiek saglabātas un
dzēstas automātiski, vadoties pēc
lietotāja iestatījumiem.
• Color—maina trases līnijas krāsu
uz kartes.

/DLNDLHVWDWƯMXPL
Izvēlieties

> Setup > Time.

• Time Format—ļauj izvēlēties
12 vai 24 stundu
displeja laiku.
• Time Zone—ļauj izvēlēties
ierīces laika zonu. Izvēlieties
Automatic, lai uzstādītu laika
zonu automātiski, vadoties pēc
Jūsu GPS pozīcijas.

Po]ƯFLMDVIRUPƗWDLHVWDWƯMXPL

: Nemainiet pozīcijas formātu vai
kartes datu koordinātu sistēmu, ja vien
Jūs neizmantojat karti vai tabulu, kas
Jūs varat pielāgot mērvienības distancei, nosaka atšķirīgu pozīcijas
ātrumam, pacēlumam, dziļuformātu.
mam, temperatūrai un spiedienam.
Izvēlieties > Setup > Position Format.
1.
> Setup > Units.
2.
3.
mēvienību.

0ƝUYLHQƯEX
PDLQƯãDQD
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Ierīces pielāgošana

• Position Format—uzstāda pozīcijas • Go To Line/Pointer—ļauj izvēlēties, kā
formātu, kurā redzami pozīcijas
tiek parādīts kurss.
rādījumi.
◦◦ Bearing (Small vai Large)—virziens
• Map Datum—uzstāda koordinātu
uz Jūsu galamērķi.
sistēmu, uz kuras tiek balstīta
◦◦ Course (CDI)—kursa novirzes
karte.
indikators rāda Jūsu lokācijas
• Map Spheroid—rādu koordinātu
attiecību pret kursa līniju,
sistēmu, kuru izmanto konkrētā
kas ved uz galamērķi.
ierīce. Noklusējuma koordinātu
• Compass—pārslēdzas no elektroniskā
sistēma ir WGS 84.
kompasa uz GPS kompasu,
kad virzāties ar lielāku ātrumu
9LU]LHQDEXOWLƼDVLHVWDWƯMXPL uzstādītajā laika periodā
Jūs varat pielāgot kompasa
(Auto), vai arī izslēdz
iestatījumus.
kompasu.
• Calibrate Compass—19.lpp.
Izvēlieties > Setup > Heading.
• Display—uzstāda kompasa
Altimetra iestatījumi
virzienu bultiņu.
Izvēlieties > Setup > Altimeter.
• North Reference—uzstāda kompasa
• Auto Calibration—ļauj
ziemeļu atzīmi.
altimetram veikt paškalibrāciju ikreiz,
kad tiek ieslēgta ierīce.
40
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Ierīces pielāgošana

• Plot Type
◦◦ Variable Elevation—ļauj
◦◦ Elevation/Time—ieraksta
barometram mērīt pacēluma
pacēluma izmaiņas noteiktā
izmaiņas brauciena laikā.
laika periodā.
◦◦ Elevation/Distance—ieraksta
◦◦ Fixed Elevation—pieņem, ka
pacēluma izmaiņas noteiktā
ierīce atrodas stacionārā stāvoklī
distancē.
kādā konkrētā pacēlumā. Tādējādi
◦◦ Barometric Pressure—ieraksta
barometriskajam spiedienam
barometrisko spiedienu konkrētā
jāmainās atkarībā no laika apstākļiem. laika periodā.
• Pressure Trending
◦◦ Ambient Pressure—ieraksta
◦◦ Save When Power On—
apkārtējās vides spiediena izmaiņas
Ieraksta spiediena datus tikai
konkrētā laika periodā.
tad, kad ierīce ir ieslēgta. Šī funk- • Calibrate Altimeter— 21.lpp.
cija var noderēt, ja Jūs novērojat
spiediena frontes.
6OƝSƼRãDQDVLHVWDWƯMXPL
◦◦ Save Always—ieraksta spiediena Izvēlieties > Setup > Geocaching.
datus ik pēc 15 minūtēm pat, ja
• Geocache List—ļauj parādīt
ierīce ir izslēgta.
slēpņu sarakstu, sakārtojot to pēc
nosaukumiem vai kodiem.
•
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Ierīces pielāgošana

• Found Geocaches—ļauj rediģēt
atrasto slēpņu skaitu. Šis skaits
automātiski palielinās, līdz
ar katru atrasto slēpni.
( 26.lpp.).
• chirp™ Searching—27.lpp.
• Program chirp™—programmē
chirp aksesuāru. Skat. chirp
lietošanas rokasgrāmatu
www.garmin.com vietnē.
• Filter—25.lpp.

• Route Transitions—pieejams tikai
dažām aktivitātēm.
◦◦ Auto—automātiski aizved Jūs līdz
nākošajam punktam.
◦◦ Manual—ļauj izvēlēties nākošo
maršruta punktu.
◦◦ Distance—aizved Jūs pie nākošā
maršruta punkta, kad atrodaties
konkrētā attālumā no
sava pašreizējā punkta.
• Calculation Method—(pieejama tikai
dažām aktivitātēm) izvēlas priekšrocības
Maršrutu iestatījumi
maršruta aprēķināšanai.
Ierīce aprēķina maršrutus, kas optimizēti • Lock On Road—noslēdz pozīcijas
attiecīgajam aktivitātes veidam.
ikonu, kas apzīmē Jūsu atrašanās
Maršruta iestatījumi ir pieejami,
vietu kartē, uz tuvākā ceļa.
atkarībā no izvēlētās aktivitātes.
• Avoidance Setup—(pieejama tikai
Izvēlieties > Setup > Routing.
dažām aktivitātēm) ļauj izvēlēties
ceļa veidu, no kura vēlaties
• Activity—ļauj izvēlēties maršrutam
izvairīties.
atbilstošu aktivitāti.
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Ierīces pielāgošana

Jūras kartes iestatījumi

• Marine Alarm Setup
◦◦ Anchor Drag Alarm—atskan
Izvēlieties > Setup > Marine.
brīdinājums, ja esat pārsniedzis
• Marine Chart Mode—ļauj izvēlēties
noteikto dreifēšanas attālumu,
jūras karti vai zvejošanas
noenkurošanās laikā.
karti:
◦◦ Off Course Alarm—atskan
◦◦ Nautical—rāda dažādas kartes
brīdinājums, ja esat novirzījies no
funkcijas dažādās krāsās, lai
kursa noteiktu distanci.
jūras intereses punkti būtu labāk
◦
◦
Deep Water/Shallow Water—
saprotami. Jūras navigācijas karte
atskan brīdinājums, ja esat iegājis
atspoguļo papīra kartes zīmējuma
noteiktā dziļuma ūdenī.
shēmu.
-ǌUDVEUƯGLQƗMXPXLHVWDWƯãDQD
◦◦ Fishing—(nepieciešamas jūras
> Setup > Marine >
kartes) rāda detalizētu apakšējās 1.
Marine Alarm Setup.
kontūras pārskatu un dziļuma
zondēšanas datus. Piedāvā
2.
karti vienkāršotā formā optimālai
3.
On.
lietošanai zvejas laikā.
4.
• Appearance—ļauj uzstādīt
5.
.
jūras navigācijas palīdzības rīku
parādīšanos uz kartes.
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Ierīces pielāgošana

Fitness

Lai saņemtu papildus informāciju par
fitnesa aksesuāriem, skat. 52.lpp.

.RQNUƝWXODSDVLHVWDWƯMXPX
UHVWDXUƝãDQD
Jūs varat restaurēt kartes, kompasa un
brauciena kontroles ierīces iestatījumus.

'DWXDWLHVWDWH

1. Atveriet lapu, kurā vēlaties atjaunot
iestatījumus.
Jūs varat atiestatīt brauciena datus, dzēst
visas norādes, dzēst pašreizējo trasi, kā 2.
> Restore Defaults.
arī atjaunot noklusējuma vērtības
9LVXQRNOXVƝMXPDLHVWDWƯMXPXDWMDXQRãDQD
1.
> Setup > Reset.
Jūs varat atiestatīt visas iestatītās vērtības, atjaunojot to
sākotnējos iestatījumus.
2. Izvēlieties atiestatāmo parametru.
> Setup > Reset > Reset
.RQNUƝWXLHVWDWƯMXPXQRNOXVƝMXPD Izvēlieties
All Settings > Yes.
YƝUWƯEXDWMDXQRãDQD
1.
> Setup.
2.
3.
> Restore Defaults.
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,QIRUPƗFLMDSDULHUƯFL
3URJUDPPDWǌUDVDWMDXQLQƗãDQD
Pirms programmatūras atjaunināšanas
pievienojiet ierīci savam datoram
(49.lpp.).

1.Skat.:www.garmin.com/products/
webupdater.
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām.
: Atjauninot programmatūru, Jūsu dati
vai iestatījumi netiek dzēsti.

,HUƯFHVLQIRUPƗFLMDV
DSOǌNRãDQD

Aplūkojiet ierīces ID, programmatūras
versiju un licences līgumu.
Izvēlieties

> Setup > About.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Informācija par ierīci

SpecifiNƗFLMDV
Ūdens
izturība

Izturīgs palstmasas
sakausējums; ūdens
izturība atbilst: IEC
60529 IPX7
Baterijas tips
Litija jonu bateriju
paka 010-11654-03)
vai trīs AA baterijas
(sārmu, NiMH vai
litija)
Baterijas mūžs Litija jonu bateriju
paka: līdz 16 stundām.
AA baterijas: līdz 22
stundām
Baterijas lādē- No 32°F līdz 113°F
šanas
(no 0 līdz 45°C)
temperatūras
amplitūda
Darbības
temperatūra

No -4°F līdz 158°F
(no -15 līdz 70°C)
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Informācija par ierīci

Stereo austiņu 3.5 mm
spraudkontakts !: Ierīce nav
izmantojama kā
mūzikas klausīšanās
ierīce.

Par baterijām

 UZMANĪBU!
Sazinietie ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas
departamentu, lai pareizi atbrīvotos no baterijām.
IEVĒROJIET
Samazinoties temperatūrai, sārmu baterijas
zaudē ievērojamu daļu savas kapacitātes.
Tādēļ, izmantojot ierīci pie temperatūras, kas
zemāka par "0", lietojiet litija
baterijas.

 BRĪDINĀJUMS
Šis produkts satur litija jonu bateriju.
Lai izvairītos no savainošanās iespējas
un nesabojātu produktu, kā cēlonis
varētu būt baterijas pakļaušana pārmērīgi Ja uzglabājat pilnībā uzlādētu ierīci
augstai temperatūrai, sargājiet ierīci
vidē, kur temperatūra pārsniedz 131°F (55°C),
no tiešas saules gaismas.
baterija automātiski izlādējas, lai pagarinātu
baterijas kalpošanas laiku.
Šīs ierīces darbības temperatūra
(45.lpp.) var pārsniegt dažu bateriju
Baterijas mūža pagarināšana
lietošanas temperatūru. Sārmu baterijas
Lai pagarinātu baterijas mūžu, Jūs
var pārplīst augstas temperatūras iedarbībā. varat veikt sekojošus pasākumus:
Neizmantojiet asus objektus, lai
izņemtu baterijas.
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• Izejiet no kameras lietojumprogrammas,
ja neuzņemat fotogrāfijas.
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Informācija par ierīci

• Izslēdziet fona apgaismojumu, ja
tas nav nepieciešams.
• Pamaziniet fona apgaismojuma
spilgtumu (6.lpp.).
• Samaziniet fona apgaismojuma
taimautu (7.lpp.).
• Aktivizējiet baterijas taupīšanas
režīmu (36.lpp.).
•
Map Speed uz Normal
( 38.lpp.).
,OJWHUPLƼDX]JODEƗãDQD
Ja neplānojat izmantot ierīci vairākus
mēnešus, izņemiet baterijas.
Uzglabātie dati netiek zaudēti bateriju
izņemšanas rezultātā.

,HUƯFHVDSNRSH
,(9Ɯ52-,(7
Izvairieties no ķīmiskiem tīrītājiem un
šķīdinātājiem, kas bojā plastmasas daļas.
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Nekad neizmantojiet asus vai cietus priekšmetus
skārienekrāna funkciju aktivizēšanai; pretējā gadījumā
Jūs varat sabojāt ierīci.
,HUƯFHVWƯUƯãDQD
1. Samitriniet tīru drāniņu ar vieglu
mazgāšanas līdzekļa šķīdumu.
2. Noslaukiet ierīci ar miru drāniņu.
3. Ja nepieciešams, izmantojiet mīkstu zobu
suku, lai maigi iztīrītu ventilācijas atveres,
kas atrodas ierīces aizmugurē.
4. Rūpīgi noslaukiet ierīci.
(NUƗQDWƯUƯãDQD
1.
ar ūdeni, izopropila spirtu vai
lēcu tīrītāju.
2. Notīriet ekrānu ar drāniņu.
3. Rūpīgi nosusiniet ekrānu.
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Informācija par ierīci

,HPƝUNãDQDǌGHQƯ
,(9Ɯ52-,(7
Šī ierīce ir ūdens izturīga un atbilst IEC
standartam 60529 IPX7. Tā spēj izturēt
iemērkšanu 1 metru dziļā ūdenī uz
30 minūtēm. Taču ilgāka iemērkšana var
radīt ierīces bojājumus.
Pēc iemērkšanas ūdenī vienmēr ierīci
rūpīgi nosusiniet ar drāniņu un ar gaisu
pirms to atkal lādējat vai izmantojat.
Ekstrēmas temperatūras
IEVĒROJIET!
Neuzglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek
pakļauta pārmērīgi augstu vai zemu t
temperatūru iedarbībai, jo tas var radīt
neatgriezeniskus ierīces bojājums.

48

Montana 600 OM for Europe.indd 48

Datu pārvaldība

!: Šī ierīce nav savietojama ar
Windows® 95, 98, Me vai NT. Tāpat
tā nav savietojama ar Mac® OS 10.3
vai iepriekšējo versiju.
Failu tipi
Šī ierīce atbalsta šādus failu tipus:
• Failus no BaseCamp™ vai
HomePort™
Apmeklējiet: www.garmin.com.
• GPI pielāgotos interešu punktu (POI) failus
no Garmin POI Loader
• JPEG foto failus
• GPX slēpņu failus

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Informācija par ierīci

microSD NDUWHVLHYLHWRãDQD
4. Ievietojiet microSD karti ➋ ierīcē
Atmiņas kartes var izmantot kā papildus
ar zeltītajiem kontaktiem uz
atmiņas ierīci. Dažkārt uz atmiņas kartēm
leju.
ir pieejamas jau ielādētas kartes.
5. $L]YHULHWNDUWHVWXUƝWƗMX
Apmeklējiet: http://buy.garmin.com, lai
6. 3DVOLGLQLHWNDUWHVWXUƝWƗMXLHUƯFHV
saņemtu papildus informāciju.
DSDNãƝMƗVGDƺDVYLU]LHQƗODLWRQRVOƝJWX
1. Pagrieziet D-veida gredzenu pretēji 7.
OSS).
pulksteņrādītāja virz., noņemiet vāku.
8. 8]OLHFLHWEDWHULMXYƗNXXQunSDJULH]LHW
2.
D-YHLGDJUHG]HQXSXONVWHƼUƗGƯWƗMDYLU]LHQƗ
3. Paslidieniet kartes turētāju ➊
Ierīces pievienošana
ierīces augšējās daļas virzienā un
paceliet vāku, kā norādīts uz bateriju datoram
nodalījuma.
IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi
➊
nosusiniet mini-USB portu, aizsargvāciņu
un apkārt esošo laukumu, pirms lādējat
➋
vai pievienojat ierīci datoram.
Litija jonu bateriju paka lādējas, kamēr
tā ir pievienota datoram.

Montana 600 sērijas lietošanas rokasgrāmata
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Ierīces informācija

1.

USB NDEHOL GDWRUD
USB portDP.
2. $WYHOFLHWDL]VDUJYƗFLƼX ➊
QRmini-USB portD ➋.

➊

➋

)DLOXQRVǌWƯãDQDX]-ǌVX
GDWRUX
3LUPVIDLOXQRVǌWƯãDQDV-XPVMƗSLHYLHQR
LHUƯFHGDWRUDP
(49OSS).
1. 3ƗUOǌNRMLHWGDWRUXODLDWUDVWXIDLOX
2. ,]YƝOLHWLHVIDLOX
3.
Edit > Copy.
4.
“Garmin” YDLDWPLƼDVNDUWHV
drive/volume .
5.
Edit > Paste.

3. ,HYLHWRMLHWPD]ƗNR USB NDEHƺD
JDOX mini-USB portƗ.
-ǌVXLHUƯFHXQDWPLƼDVNDUWH
(SDSLOGXV) SaUƗGƗVNƗ removable
drives My Computer YLHWQƝX]Windows
GDWRULHPXQNƗ mounted volumes X]
Mac GDWRULHP.
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Informācija par ierīci

)DLOXG]ƝãDQD
,(9Ɯ52-,(7
-D-ǌVQH]LQƗWNƗGDPPƝUƷLPSDUHG]ƝWV
IaLOVQHL]G]ƝVLHWWR-ǌVXLHUƯFHVDWPLƼD
VDWXUVYDUƯJXVVLVWƝPDVIDLOXVNXUXV
QDYLHWHLFDPVG]ƝVW ƮSDãXLHYƝUƯEX
SLHYƝUVLHWPDSƝPDUQRVDXNXPX
“Garmin.”

86%NDEHƺDDWYLHQRãDQD
1.
:
• WindowsGDWRULHPX]NOLNãƷLQLHWX]
VLVWƝPDVL]ƼHPãDQDVLNRQDV 
• Mac GDWRULHPSƗUYHOFLHW
volume iNRQXX] Trash
2. $WYLHQRMLHWLHUƯFLQRGDWRUD

YLHWQL.

3LUPVIDLOXG]ƝãDQDVSLHYLHQRMLHW
LHUƯFLGDWRUDP
(49OSS).
1.

volume GDWXYLHWQL.
2. -DQHSLHFLHãDPVDWYHULHWPDSL folder
YDL volume .
3.
4. PLHVSLHGLHW Delete SRJXX]-ǌVX
kODYLDWǌUDV

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Pielikums

3LHOLNXPV

3DSLOGXVDNVHVXƗUL

3DSLOGXVDNVHVXƗULSLHPƝUDPVWLSUL
QƗMXPL, NDUWHVILWQHVDDNVHVXƗULXQ
re]HUYHVGDƺDVLUSLHHMDPL
http://buy.garmin.com YDLSLH
Garmin dƯOHUD
3DSLOGXVVWLSULQƗMXPL
AMPS Rugged Mount SLHGƗYƗ
VWLSULQƗMXPXXQMDXGDVNDEHOLNDV
QRGURãLQDseriƗlR datX (NMEA-VDYLH
WRMDPX XQaudioSƗUUDLGL.

3DSLOGXVNDUWHV
-ǌVYDUDWLHJƗGƗWLHVSDSLOGXVNDUWHV,
SLHPƝUDPBirdsEye™ satelƯWDDWWƝOXV,
Garmin SLHOƗJRWƗVNDUWHV, Inland lakes,
Topo, BlueChart® g2 XQ City
Navigator® NDUWHV.
3DSLOGXVILWQHVDDNVHVXƗUL
3LUPV-ǌVL]PDQWRMDWDUVDYXLHUƯFL
ILWQHVDDNVHVXƗUXVX]LQVWDOƝMLHWDNVHVXƗUX
VDVNDƼƗDUDNVHVXƗUDPSLHYLHQRWDMƗP
instruNFLMƗP

-ǌVYDUDWL]PDQWRWSDSLOGXVfitnesD DNVHXVƗUXV
$XWRVWLSULQƗMXPXkRPSOHNWLVDWXU
LHVNDLWRWVLUGVGDUEƯEDVPRQLWRUXYDL
WUDQVSRUWOƯG]HNƺDEDURãDQDVNDEHOLNƗ
NadenceV sensorX.
DUƯYDLQXVWLSULQƗMXPXDUSLHVǌFHNQLYDL âLHDNVHVXƗULL]PDQWR ANT+™ EH]YDGX
DUƯEHU]HV friction mount VWLSULQƗMXPX tehnoloƧLMXODLQRVǌWƯWXGDWXVX]LHUƯFL
,]PDQWRMRWLHUƯFLDUCity NavigatorNDUWƝP
EDOVVQRUƗGHVWLHNDWVNDƼRWDVFDXU
VWLSULQƗMXPDVNDƺUXƼLHP$XWR
VWLSULQƗMXPLQDYǌGHQVL]WXUƯJL
52
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Pielikums

3DSLOGXVILWQHVDDNVHVXƗUX
L]PDQWRãDQD

1. 1RYLHWRMLHWLHUƯFL3 mDWWƗOXPƗ
QRANT+ aNVHVXƗUD.
2.
 > Setup > Fitness.
3.
Heart Rate Monitor YDL
Bike Cadence Sensor.
4.
Search for New.
5. 3LHOƗJRMLHWGDWXODXNXVODL
DSOǌNRWXVLUGVGDUEƯEDVYDLNDGHQFHV
datXV (33OSS).
3DGRPLANT+ DNVHVXƗUXSƗURãDQDL
DUGarmin LHUƯFL

•

ANT+ aNVHVXƗUV
iUVDYLHWRMDPVDU-ǌVX Garmin
LHUƯFL
• 3LUPVVDSƗURMDW ANT+ DNVHVXƗUX
DU*armin LHUƯFL
SDHMLHW10 m (32.9 SƝGDV) QRVWQR
FLWLHP ANT+ aNVHVXƗULHP.
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• 1RYLHWRMLHW Garmin LHUƯFL
3 m (10 SƝGX) DWWƗOXPƗQRANT+
aNVHVXƗUD.
• 3ƗURMRWLHUƯFHVSLUPRUHL]L-ǌVX
Garmin LHUƯFHautomƗWLVNL
DWSD]ƯVW ANT+ aNVHVXƗUXLNUHL]
NDGWDVWLHNDNWLYL]ƝWVâLVSURFHVV
QRWLHNDXWRPƗWLVNLNDGLHVOƝG]DW
Garmin LHUƯFLXQWDVDL]ƼHPWLNDL
GDåDVVHNXQGHVMDDNVHVXƗULLU
DNWLYL]ƝWLXQDWELOVWRãL
GDUERMDV
• 3ƝFVDSƗURãDQDV Garmin LHUƯFH
VDƼHPGDWXVWLNDLQR-ǌVX
aNVHVXƗUDWƗGƝMƗGLYDUDWGURãLX]WXUƝWLHV
FLWXDNVHVXƗUXWXYXPƗ
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Pielikums

DatXODXNXRSFLMDV
$SUDNVWV
Kļūdas robežas Jūsu
precīzai atrašanās
vietai. Piemēram,
Jūsu GPS lokācijas
precizitāte ir +/3.pēdas)
Ambient
Nekalibrēts
Pressure
apkārtējās vides
spiediens.
Ascent Vidējā vertikālā
Average
pacēluma distance
Ascent Maksimālais kāpuma
Maximum
rādītājs (pēdas/metri
minūtē)
Ascent - Total Kopējā veiktā
pacēluma distance.
Barometer
Kalibrēts pašreizējais
spiediens
Battery Level Atlikusī baterijas
jauda.
DatXODXNV
Accuracy of
GPS
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Datu lauks
Bearing
Cadence
(cadence
accessory
required)
Course

Apraksts
Virziens no Jūsu
pašreizējās lokācijas
uz galamērķi
Klaņa apgriezienu
vai soļu skaits
minūtē.

Virziens no sākuma
lokācijas uz Jūsu
galamērķi.
Depth
Ūdens dziļums.
.
0183
dziļumā darbojošos
ierīci
(52.lpp.).
Descent Vidējā vertikālā
Average
krituma distance.
Descent Maksimālais krituma
Maximum
rādītājs (pēdas/metri
minūtē)
Descent - Total Kopējā veiktā
krituma distance.
Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD
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Pielikums

DatXODXNV
Distance to
Destination
Distance to
Next
Elevation
Elevation Maximum
Elevation Minimum
ETA at
Destination
ETA at Next

Glide Ratio

$SUDNVWV
Distance līdz Jūsu
galamērķim
Atlikusī distance līdz
nākošajai maršruta
norādei
Jūsu pašreizējās lokācijas augstums virs
vai zem jūras līmeņa.
Augstākā sasniegtā
vieta.
Zemākā sasniegtā
vieta.
Prognozētais laiks,
kad Jūs sasniegsiet
savu galamērķi.
Prognozētais laiks,
kad sasniegsiet
nākošo maršruta
norādi.
Veiktās horizontālās
distances rādītājs proporcionāli izmaiņām
vertikālajā distancē.

Montana 600 VƝULMDVOLHWRãDQDVURNDVJUƗPDWD

Montana 600 OM for Europe.indd 55

DatXODXNV
$SUDNVWV
Glide Ratio to Nepieciešamā glisādes
proporcija, lai nolaistos
Dest.
no Jūsu pašreizējās
pozīcijas un pacēluma
līdz galamērķa
pacēlumam.
GPS Signal
GPS signāla
Strength
spēks.
Heading
Virziens, kurā
virzāties.
**Heart Rate Jūsu sirds darbība
(heart rate
(sitienu skaits minūtē)
monitor
(bpm).
required)
Location (lat/ Rāda pašreizējo pozīlon)
ciju noklusējuma
pozīcijas formātā,
neatkarīgi no izvēlētajiem iestatījumiem.
Location
Rāda pašreizējo pozī(selected)
ciju izvēlētajā pozīcijas
formātā.
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Pielikums

DatXODXNV
Odometer
Off Course

Pointer

Speed

Speed Maximum
Speed Moving Avg.

$SUDNVWV
Visas kopējās distances uzskaitījums(pa
visiem braucieniem).
Distance pa labi vai pa
kreisi, ko esat
nomaldījies no
savas oriģinālās
takas.
Datu lauka bultiņa
norāda nākošās
norādes vai pagrieziena virzienā.
Pašreizējais ātrums,
ar kuru pārvietojaties
kopš pēdējās
atiestates.
Maksimālais ātrums,
kas sasniegts kopš
pēdējās atiestates.
Vidējais ierīces ātrums
pārvietošanās laikā
kopš pēdējās
atiestates.
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DatXODXNV

$SUDNVWV

Jūsu vidējais ātrums
kopš pēdējās atiestates.
Ceļa ātruma ierobežojums Nav pieejams
uz visām kartēm un
visos reģionos.Vienmēr
uzticieties uz ceļa redzamajām ceļa zīmēm,
kas nosaka ātrumu.
Sunrise
Laiks, kad lec saule,
vadoties pēc Jūsu GPS
pozīcijas.
Sunset
Laiks, kad riet saule,
vadoties pēc Jūsu GPS
pozīcijas.
Temperature - Ūdens temperatūra.
Water
Nepieciešams savienojums ar NMEA 0183
temperatūras mērīšanas
ierīci, lai iegūtu šādus
datus (52.lpp.)
Speed Overall Avg.
Speed Limit
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Pielikums

$SUDNVWV
Pareizs laiks, pamatojoties uz Jūsu laika
iestatījumiem (formātu,
laika zonu un
vasaras laiku).
Time to
Aprēķinātais laiks, kas
Destination
nepieciešams, lai sasniegtu galamērķi.
Time to Next Aprēķinātais laiks, kas
nepieciešams, lai
sasniegtu nākošo
maršruta norādi.
To Course
Virziens, kurā Jums
jāvirzās, lai atgrieztos
pie maršruta.
Trip Odometer Uzskaita veikto
distanci kopš pēdējās
atiestates.
Trip Time Uzskaita laiku kopš
Moving
pēdējās atiestates.
Trip Time Laiks, kas kopš pēdēStopped
jās atiestates pavadīts
nepārvietojoties.
DatXODXNV
Time of Day
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$SUDNVWV
Uzskaita veikto
distanci kopš
pēdējās atiestates.
Turn
Atšķirības leņķis
(grādos)
starp norādi uz Jūsu
galamērķi un Jūsu
pašreizējo kursu.
L nozīmē pagriezienu
pa kreisi. R - pagriezienu pa labi
Velocity Made Ātrums, ar kuru Jūs
Good
tuvojaties galamērķim
pa izvēlēto
maršrutu.
Vert. Speed to Jūsu pacēlumu un
kritumu ātruma
Dest.
aprēķins attiecībā uz
iepriekš noteikto
augstumu.
Vertical Speed Augstuma pieauguma/
samazināšanās temps.
DatXODXNV
Trip Time Total
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Pielikums

Datu lauks
Waypoint at
Dest.
Waypoint at
Next

Apraksts
Pēdējais punkts
maršrutā uz Jūsu
galamērķi
Nākošais maršruta
punkts.
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Pielikums

Traucējummeklēšana
Problēma
Ekrāns vai pogas nereaģē uz komandām.
Kā atiestatīt ierīci?
Vēlos atiestatīt visus
pielāgotos iestatījumus
atpakaļ uz rūpnīcas
noklusējuma vērtībām.
Mana ierīce
neuztver satelīta
signālu.

Risinājums
1.	 Izņemiet baterijas.
2.	 Atkal ievietojiet baterijas.
:Tādējādi netiek dzēsti Jūsu dati vai iestatījumi..
Izvēlieties

> Setup > Reset > Reset All Settings.

1.	 Iznesiet ierīci ārpus garāžas, augstceltnēm un tālāk
no lieliem kokiem.
2.	 Ieslēdziet ierīci
3.	 Palieciet dažas minūtes uz vietas.
Manu ierīci nav
• Pārliecinieties, ka litija jonu bateriju paka ir pareizi
ievietota (2.lpp.)
iespējams uzlādēt.
• Nodrošiniet, ka temperatūras amplitūda ir 32°F līdz 113°F
(no 0 līdz 45°C)
• Samaziniet fona apgaismojuma
intensitāti (6.lpp.).
.	
.
.	
Baterijas uzlādes līme- 1 Atstājiet ierīci ieslēgtu, līdz baterija izlādējas.
.
2 Pilnībā uzlādējiet bateriju, nepārtraucot lādēšanās
nis ir nepareizs
ciklu (3.lpp.)
Baterija darbojas pārāk Lai uzzinātu, kā paildzināt baterijas kalpošanas laiku, skat.
īsu laiku.
.
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.

3LHOLNXPV

ProblƝPD
5LVLQƗMXPV
.ƗODL]LQXNDLHUƯFH 8]LHUƯFHVSDUƗGƗVDWWƝOVDULHUƯFLNDVSLHYLHQRWD
DWURGDVUSB OLHODSMRPD GDWRUDP
DWPLƼDVUHåƯPƗ?
8]GDWRUD-ƗSDUƗGƗVMDXQDPQRƼHPDPDPGLVNDP remo
vable disk drive My ComputerYLHWQƝX]Windows GDWRULHP
YDLDUƯNƗ mounted volume X]0ac GDWRULHP.
MDQDLHUƯFHLUSLHYLH ,HVSƝMDPVNDHVDWLHOƗGƝMLVERMƗWXIDLOX
QRWDGDWRUDPWDþX
1.	 $WYLHQRMLHWLHUƯFLQRGDWRUD
WƗQHDNWLYL]ƝOLHO
2.	 ,]VOƝG]LHWLHUƯFL
DSMRPDDWPLƼDV
3.	 7XULHW SRJXNDPƝUSLHYLHQRMDWLHUƯFL
UHåƯPX.
GDWRUDP
4.	 7XUSLQLHWWXUƝWSRJXYƝO30 seNXQGHVYDLDUƯOƯG]
LHUƯFHDNWLYL]ƝOLHODSMRPDDWPLƼDVUHåƯPX.
'DWXLHUƯþXVDUDNVWƗ -DX]-ǌVXGDWRUDLUYDLUƗNDVWƯNODGDWXLHUƯFHV
QHUHG]XQHYLHQX
Windows VLVWƝPDLYDUUDVWLHVSUREOƝPDVDUEXUWX
SLHãƷLUãDQX*DUPLQGDWXLHUƯFƝP 6NDWSDOƯG]ƯEDVIDLOX
QRƼHPDPXGLVNX
ODLX]]LQƗWXNƗSLHãƷLUWEXUWXVGDWXLHUƯFƝP
0DQLUQHSLHFLHãDPDV $SPHNOƝMLHWhttp://buy
UHPRQWGDƺDVDNVHVXƗUL
..
9ƝORVLHJƗGƗWLHV
Apmeklējiet: http://buy
.
ƗUƝMRGPS antenX.
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Index
Symbols
3D view 28
A
AA batteries. See batteries
installing 4
selecting the type 4, 35
accessories 52, 60
fitness 52, 53
acquiring satellite
signals 4, 59
active route 12
addresses 11
advanced map setup 37
adventures 15
alarms
clock 30
marine 43
proximity 29
tones for 37
almanac
hunting and fishing 30
sunrise and sunset 30

Index

altimeter
calibrating 21
plot type 41
settings 40
ANT+ accessories 52, 53
application drawer 5
customizing 32
area calculation 29
automotive mode 37
auto mounts 18, 52
auto zoom 37
B
backlight 6
timeout 7
barometer 21
BaseCamp 48
batteries 35, 45, 54. See
also lithium-ion battery
pack; See also AA
batteries
about 46
gauge 59
information 2, 46
long term storage 47
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maximizing life 46
buttons, on-screen 5–6
C
calculator 29
calendar 30
calibrating
altimeter 21
compass 19
camera 1, 23
settings 38
caring for the device 47
long-term storage 47
chirp 27
City Navigator maps 18
compass 19
calibrating 19
navigating 19
restore 44
settings 40
setup options 40
connecting
to another device 28
USB cable 49
wireless
61
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Index

accessories 52, 53
countdown timer 30
course pointer 20
creating
routes 11
waypoints 8
customizing
data fields 17
device settings 34–44
profiles 34
D
data fields 33
options 54
deleting
files 51
profiles 34
routes 12
tracks 15
waypoints 8
display
backlight 6
backlight timeout 35
screen capture 35
settings 35
62
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downloading
geocaches 25
photos 24
software 45
drawer. See application
drawer
driving routes 42
E
editing
profiles 34
routes 11
waypoints 8
elevation plot 21
barometric altimeter 21
of a track 14
F
finding
addresses 11
near your location 10
fishing times 30
fitness options 52, 53

G
geocaches 25, 41
downloading 25
filter list 25
logging attempt 26
navigating to 26
settings 41
GPS signals 4, 31, 34, 54,
55, 59
turning off 31
H
heading settings 40
headphone jack 1, 18
HomePort 48
hunting times 30
L
language 34, 35
voice 35
lithium-ion battery pack.
See also batteries
charging 3
installing 2
removing 3
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Index

locking the screen 5
M
main menu 5
customizing 32
man overboard 16
map 17
datum 40
detail 38
information 38
restore 44
setup 38
viewing routes 12
maps, optional 52
marine settings 43
measuring area 29
microSD card slot 1
mini-USB port 1
MOB 16
moon phase 30
mounts, optional 52
N
navigating 16
driving routes 18
to a geocache 26

to a photo 24
to geocaches 26
to waypoints 8
with bearing pointer 19
with course pointer 20
north up 37
O
on-screen buttons 5
orientation, map 37
orienting the screen 6
P
photos 24
downloading 24
setting as wallpaper 24
taking 23
viewing 23
position format 39
power key 1
profiles 7, 34
changing 7
creating 34
selecting 7
proximity alarms 29
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R
recording tracks 13, 38
registering your device 5
resetting
all settings 59
data 44
device 59
elevation plot 21
restoring default
settings 44
road navigation 42
rotating the screen 6
routes 11–12
active route 12
avoidance 42
creating 11
deleting 12
editing 12
guidance method 42
navigating 12
settings 42
S
satellite signals 4, 31, 54,
55, 59
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Index

system settings 34
turning off GPS 31
saving
tracks 14
screen
buttons 5–6
orient 6
sharing data 28
sight n' go 9
slideshow 23
software
updating 45
version 45
specifications 45
stopwatch 31
storing the device 48
sunrise and sunset
times 30, 56
system settings 34
T
text size, maps 37
time
alarms 30
data fields 57
64
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settings 39
sunrise and sunset 30,
56
zone 39
timer 30
tones 37
Trackback 16
tracks 13–15
archiving 15
clearing current 15
deleting 15
profiles 14
recording 13, 38
saving 14
setup 38
viewing 14
track up 37
transferring files 50
using USB 50
wirelessly 28
trip computer 22
restore 44
troubleshooting 59

U
unit ID 45
unlocking the screen 5, 6
updating software 45
USB cable 60
connecting 49
disconnecting 51
V
voice language 35
volume 7
W

walking routes 42
waypoints 8–9
averaging 9
creating 8
deleting 8
editing 8
navigating to 16
projecting 9
Where To? 10
Z
zoom 37
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Šī Montana 600.sērijas angļu rokasgrāmatas latviešu valodas versija (Garmin partijas numurs 190-0133000, izd. A) tiek piedāvāta Jūsu ērtībām. Nepieciešamības gadījumā skat. jaunāko angļu valodas
rokasgrāmatas versiju, lai saņemtu papildus informāciju par Montana 600 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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