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PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

 

Įspėjimas. Įspėjimai apie produktą ir kita svarbi 

informacija pateikta „Produkto ir saugumo informacija” 

vadove, kurį rasite įpakavimo dėžutėje. 

 

Pirmą kartą naudojant prietaisą reikia atlikti žemiau 

aprašytas operacijas, kad prietaisą sukonfigūruoti ir 

susipažinti su pagrindinėmis funkcijomis. 

 

1. Baterijų įdėjimas. 

2. Prietaiso įjungimas. 

3. Prietaiso registravimas. 

4. Palydovų suradimas. 

5. Maršruto taškų pažymėjimas. 

6. Maršruto sukūrimas. 

7. Pėdsako įrašymas. 
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Prietaiso apžvalga 

 
1 Mastelio mygtukai. 

2 Grįžimo atgal mygtukas. 

3 Thumb StickTM. 

4 Meniu mygtukas. 

5 
 Įjungimo ir foninio apšvietimo 

mygtukas. 
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6 Mini-USB lizdas (po apsauginiu dangteliu). 

7 Baterijų dangtelis. 

8 Baterijų dangtelio D formos fiksatorius. 

9 Vieta tvirtinimui. 
3psl. 

Informacija apie baterijas 

Įspėjimas. Prietaiso naudojimo temperatūrinis 

diapazonas (nuo -20 oC iki 70 oC) gali būti platesnis 

už kai kurių baterijų saugaus naudojimo 

temperatūrinį diapazoną. Prie aukštos temperatūros 

šarminės baterijos gali sprogti. 

Pastaba. Krentant temperatūrai šarminės baterijos 

netenka žymios dalies savo energijos. Jeigu prietaisą 

naudojate žemesnėje už 0 oC temperatūroje, 

naudokite ličio baterijas. 

Prietaisas naudojamas su dviem AA tipo baterijomis. 

AA tipo baterijų įdėjimas 

Jūs galite naudoti šarmines, NiMH arba ličio 

baterijas. Prietaisas ilgiausiai veiks naudojant ličio 

arba NiMH baterijas. 

1. D formos fiksatorių pasukite prieš laikrodžio 

rodykle ir dangtelį patraukite į viršų. 
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2. Įdėkite baterijas. Laikykitės poliariškumo. 

 
3. Uždėkite baterijų dangtelį ir D formos fiksatorių 

pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi. 

4. Laikykite nuspaudę  mygtuką. 

5. Pasirinkite Setup > System < Battery Type. 

6. Pasirinkite Alkaline (šarminės), Lithium (ličio) 

arba Rechargeable NiMH (pakraunamos NiMH). 

 

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 

Laikykite nuspaudę  mygtuką. 
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Prietaiso užregistravimas 

 Eikite į http://my.garmin.com. 

 Pardavimo kvitą arba jo kopiją laikykite 

saugioje vietoje. 

Palydovų signalai 

Prietaisas pradeda ieškoti palydovų signalų kai jį 

įjungiate. Prietaisui reikalinga atvira vietovė, kad 

surastų palydovų signalus. Kai ekrane esantys GPS 

stulpeliai tampa žalios spalvos, reiškia kad prietaisas 

surado palydovus. Laikas ir data nustatoma 

automatiškai remiantis GPS padėtimi. 

Išsamesnė informacija pateikiama: 

www.garmin.com/abouGPS. 
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Foninio apšvietimo nustatymas 

Pastaba: Jeigu baterijos įtampa žema, foninio 

apšvietimo ryškumas gali būti automatiškai ribojamas. 

Nuolatinis ryškaus ekrano apšvietimo naudojimas gali 

žymiai sutrumpinti baterijos gyvavimo trukmę. 

1. Įjunkite prietaisą, o paskui paspauskite . 

2. Ryškumo lygį reguliuokite ThumbStickTM 

slinkdami į kairę arba į dešinę. 
 

Naudojimo profilio pasirinkimas 

Profilis yra nustatymų rinkinys, kuriais jūs savo prietaisą 

pritaikote prie tam tikrų naudojimo sąlygų. Pavyzdžiui 

jūsų nustatymai ir ekrane vaizduojama informacija gali 

skirtis jeigu prietaisą naudojate navigacijai ant vandens 

ar žaisdami slėptuvių (geocaching) žaidimą. 

 

1. Pasirinkite Profile Change. 

2. Pasirinkite norimą profilį. 
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Maršruto taškai 

Maršruto taškai yra vietos kurias jūs išsaugojate savo 

prietaise. 
 

Maršruto taško sukūrimas 

Savo buvimo vietą galite išsaugoti kaip maršruto 

tašką. 

1. Pasirinkite Mark Waypoint. 

2. Pasirinkite funkciją: 

 Norėdami maršruto tašką išsaugoti be jokių 

pakeitimų, pasirinkite Done. 

 Norėdami maršruto taškui atlikti 

pakeitimus, pasirinkite atributą, įveskite 

atributo informaciją ir pasirinkite Done. 

Maršruto taškų suradimas 

1. Pasirinkite Where to? > Waypoints. 

2. Pasirinkite maršruto tašką. 

3. Pasirinkite Go. 
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Maršruto taško tikslumo padidinimas 

Įvedant kelis maršruto taško vietos pavyzdžius pagalba 

galima padidinti maršruto taško vietos tikslumą. 

1. Pasirinkite Average Location. 

2. Pasirinkite maršruto tašką. 

3. Nueikite į maršruto taško vietą. 

4. Pasirinkite Start. 

5. Kai pasitikėjimo pavyzdžiu būklė pasiekia 100 %, 

paspauskite Save.                                

Tiksliausi rezultatai bus tada kai apie maršruto tašką 

įvesite nuo keturių iki aštuonių pavyzdžių. Tarp 

skirtingų įvedamų pavyzdžių reikia palaukti mažiausiai 

90 minučių. 
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Meniu “Kur vesti?” 

Meniu “Kur vesti?” galite naudoti norėdami surasti 

galutinį navigacijos tikslą. Visos meniu “Kur vesti?” 

funkcijos veikia ne visuose žemėlapiuose ir vietose. 
 

Maršruto sukūrimas 

Maršrutas yra maršruto taškų seka, kuri jus veda į 

galutinį tikslą. 

1. Pasirinkite Route Planner > Create Route > 

Select First Point. 

2. Pasirinkite kategoriją. 

3. Pasirinkite pirmą maršruto tašką. 

4. Pasirinkite Use (naudoti). 

5. Pakartokite žingsnius 2-4 kol įvesite visą 

maršrutą. 

6. Norėdami maršrutą išsaugoti, pasirinkite back. 
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http://my.garmin.com/
http://www.garmin.com/abouGPS


 
Pėdsakas 

Pėdsakas yra įrašytas jūsų nueitas maršrutas. Pėdsako 

duomenyse saugojama informacija apie jūsų įveiktą 

kelią, įskaitant kiekvieno taško laiką, vietą ir altitudę. 

Pėdsako įrašymas 

1. Pasirinkite Setup > Tracks > Track Log. 

2. Pasirinkite Record, Do Not Show (įrašyti, 

žemėlapyje nerodyti) arba Record, Show On Map 

(įrašyti, žemėlapyje rodyti). Jeigu pasirinksite 

Record, Show On Map, pėdsakas bus rodomas 

linija žemėlapyje. 

3. Pasirinkite Record Method (įrašymo metodas). 

4. Pasirinkite funkciją: 

 Pasirinkus Auto, pėdsakas bus įrašomas 

kintamu režimu, geriausiai atvaizduojančiu 

jūsų įveiktą kelią. 

 Pasirinkus Distance, pėdsako taškai bus 

įrašomi nuėjus nurodytą atstumą. 

 Pasirinkus Time, pėdsako taškai bus įrašomi 

praėjus nurodytam laiko tarpui. 

5. Pasirinkite Recording Interval (įrašymo 

intervalas). 
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6. Užbaikite veiksmą: 

 Pasirinkite ar pėdsakas bus įrašomas rečiau 

ar dažniau. 

Pastaba. Pasirinkus Most Often 

(dažniausiai) intervalą, bus įrašoma 

tiksliausia pėdsako informacija, tačiau tai 

greičiau užpildys prietaiso atmintį. 

 Įveskite laiką arba atstumą ir pasirinkite 

Done. 

 

Judant su įjungtu prietaisu, pėdsako duomenys 

įrašomi automatiškai į pėdsako failą. 
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Navigacija į tikslą 

Į savo įvestą tikslą jūs galite keliauti naudodami 

žemėlapį arba kompasą. 

1. Pasirinkite Where To? 

2. Pasirinkite kategoriją. 

3. Pasirinkite tikslą. 

4. Pasirinkite Go. 

Atsidarys žemėlapis, kuriame jūsų maršrutas bus 

pažymėtas raudonos spalvos linija. 

5. Keliaukite naudodamiesi žemėlapiu arba kompasu. 
 

Žemėlapio naudojimas 

1. Pasirinkite Map. 

Padėties simbolis  vaizduoja jūsų poziciją 

žemėlapyje. Jums judant taip pat juda ir 

padėties simbolis. 

2. Atlikite vieną ar kelis veiksmus: 

 Naudodamiesi ThumbStickTM žemėlapį 

galite perslinkti į skirtingas vietas.  

Mygtukais  ir  galite padidinti arba sumažinti 

žemėlapio mastelį. 
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Patarimas. Norėdami pagal savo poreikius 

prisitaikyti žemėlapio vaizdą, pasirinkite Menu > 

Setup Map ir įveskite norimus nustatymus. 

 

Prijungimas prie kompiuterio 

1. USB kabelį prijunkite prie kompiuterio USB 

lizdo. 

2. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo prietaiso mini-

USB lizdo. 

3. Mažesnį USB kabelio galą įkiškite į mini-USB 

lizdą. 

 

Prietaisas ir atminties kortelė (pasirenkama), matysis 

kaip keičiamas diskas jūsų kompiuterio Windows 

operacinės sistemos „Mano kompiuteris“ aplanke. 

MAC operacinėje sistemoje prietaisas ir atminties 

kortelė matysis kaip prijungta talpa.                                                     
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Slėptuvių (Geocahes) parsisiuntimas 

1. Prietaisą prijunkite prie kompiuterio. 

2. Eikite į www.opencaching.com. 

3. Jeigu neturite, susikurkite savo prieigą. 

4. Prisiregistruokite svetainėje. 

5. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis 

instrukcijomis, susiraskite ir parsisiųskite slėptuves 

(geocaches) į savo prietaisą. 

Gedimų šalinimas 

Jeigu prietaisas nebeatsako į jūsų komandas, jūs galite 

prietaisą perkrauti. 

1. Išimkite baterijas. 

2. Vėl įdėkite baterijas 

 

Pastaba. Šis veiksmas neištrina jūsų duomenų ar 

nustatymų.                                                        9psl.  

Išsamesnė informacija 

Galite atsisiųsti paskutinę naudotojo vadovo versiją 

iš www.garmin.com. 

Pasirenkami priedai 

Pasirenkamus priedus tokius kaip tvirtinimo 

elementai, laikikliai, žemėlapiai, sportui skirti priedai 

ir atsarginės dalys, galite nusipirkti 

http://buy.garmin.com arba iš savo Garmin atstovo. 

Garmin pagalbos kontaktai 

 Eikite į www.garmin.com/support ir 

paspauskite Contact Support. Čia 

pateikiama pagalba pagal atskirą šalį. 

 JAV skambinkite (913) 397.8200 arba (800) 

800.1020. 

 JK skambinkite 0808 2380000. 

 Europoje skambinkite +44 (0) 870.8501241. 

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


 

 
 

Garmin®, Garmin logo ir eTrex® yra Garmin Ltd. ar jos dukterinių įmonių prekinis ženklas, užregistruotas JAV 

ir kitose šalyse. Thumb StickTM yra Garmin Ltd. ar jos dukterinių įmonių prekinis ženklas. Be aiškaus Garmin 

leidimo šiuos prekinius ženklus naudoti draudžiama. Kiti prekiniai ženklai priklauso atitinkamiems jų 

savininkams. 
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