
                             GPSMAP® 276Cx 
Palaikymas ir atnaujinimai 
„Garmin ExpressT“ (www.garmin.lt/garmin-express) suteikia „Garmin“ įrenginiams 
patogią prieigą prie šių paslaugų: 

 produkto registracijos; 

 produkto naudojimo vadovų; 

 programinės įrangos atnaujinimų. 

 duomenų įkėlimo į „ Garmin Connect“; 

 žemėlapių, grafikų ir maršrutų atnaujinimų. 
Įrenginio įjungimas 

Laikykite . 
Ilgalaikis sandėliavimas 
Jei įrenginio nenaudosite kelis mėnesius, išimkite baterijas- išsaugoti duomenys nedings. 

Informacija apie baterijas 
Perspėjimas: įrenginio darbinė temperatūra gali viršyti kai kurių baterijų 
darbinę temperatūrą. Šarminės baterijos aukštoje temperatūroje gali įtrūkti. 
Perspėjimas: nebandykite baterijų išimti aštriu daiktu. 
Dėmesio: mažėjant temperatūrai, šarminės baterijos praranda ženklią dalį 
talpos. Neigiamoje temperatūroje naudokite ličio jonų baterijas. 
Akumuliatorinės baterijos įdėjimas 
1. Pasukite „D“ formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtelį; 
2. suraskite viename ličio jonų baterijos gale esančius metalinius kontaktus; 
3. įstatykite bateriją į skyrelį, pirmiausia įstatydami galą su kontaktais; 

 
4. įspauskite bateriją į jai numatytą vietą; 
5. uždėkite dangtelį ir pasukite „D“ formos žiedą pagal laikrodžio rodyklę. 
Akumuliatorinės baterijos įkrovimas 
Dėmesio: tam, kad apsisaugotumėte nuo korozijos, prieš įkraudami arba 
prijungdami prie kompiuterio, kruopščiai nusausinkite USB lizdą, apsauginį 
dangtelį ir aplinkinę sritį. 
Dėmesio: nebandykite įrenginiu įkrauti baterijos, kurią pateikė ne „Garmin“. 
Bandant įkrauti ne „garmin“ pateikta bateriją, gali būti sugadintas įrenginys 
ir pažeistas garantija. 
Dėmesio: prieš prijungiant prie įrenginio USB kabelio jungtį, gali prireikti 
atjungti papildomus montavimo įtaisus. 
Pastaba: įrenginys neįkraunamas už numatytos darbinės temperatūros ribos.  
Bateriją galite įkrauti prijungę prie standartinio elektros lizdo arba 
kompiuterio USB lizdo. 
1. Ištraukite apsauginį dangtelį ① iš mini-USB lizdo ②;  

 
2. įkiškite mažesnįjį USB kabelio kištuką į mini-USB lizdą; 
3. kabelio galą su USB kištuku įkiškite į maitinimo adapterį arba USB lizdą; 
4. jeigu reikia, prijunkite maitinimo adapterį į standartinį elektros lizdą. 
Prijungus įrenginį prie maitinimo šaltinio, įrenginys įsijungs; 
5. Visiškai įkraukite bateriją. 
AA tipo baterijų įrengimas 
Vietoje akumuliatorinės baterijos galite naudoti šarmines, NiMH arba ličio 
jonų AA tipo baterijas. Tai naudinga, jeigu keliaujate ir negalite įkrauti 
akumuliatorinės baterijos. Geriausia naudoti NiMH arba ličio jonų baterijas. 
Pastaba: standartinių šarminių baterijų nepatariama naudoti „Oregon 750“ 
modeliuose, naudojant kameros funkcijos. 
1. Pasukite „D“ formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtelį; 
2. įdėkite tris AA tipo baterijas, teisingai prijunkite baterijų polius; 

 
3. uždėkite dangtelį ir pasukite „D“ formos žiedą pagal laikrodžio rodyklę. 
Atminties kortelės įdėjimas 
Galite padidinti atminties talpą arba įsikelti žemėlapių įstatydami microSD 
atminties kortelę. 
1. Pasukite „D“ formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir pakelkite dangtelį; 
2. išimkite baterijas; 
3. baterijos skyrelyje esantį kortelės laikiklį pastumkite į kairę ir pakelkite; 
4. įstatykite atminties kortelę taip, kad kontaktai būtų nukreipti žemyn; 
5. įstatykite kortelės laikiklį; 
6. pastumkite kortelės laikiklį į dešinę ir užfiksuokite; 
7. įstatykite baterijas; 
8. uždėkite dangtelį ir pasukite „D“ formos žiedą pagal laikrodžio rodyklę. 

Įrenginio apžvalga 

 
① Baterijų dangtelio „D“ formos žiedas 

② microSD kortelės lizdas (po baterijų dangteliu) 

③ MCX jungtis išorinei GPS antenai (po apsauginiu dangteliu) 

④ Mini-USB jungtis (po apsauginiu dangteliu) 

⑤ Maitinimo jungtis priedams 

Klavišai 

„OUT/IN“ 
(Maž. / did.) 

Pasirinkite, padidinti arba sumažinti žemėlapio puslapį. 

„PAGE“ 
(Puslapis) 

Paspauskite, kad nuosekliai keistumėte pagrindinius 
puslapius ir sugrįžtumėte į pradinį puslapį. Laikykite, 
kad perjungtumėte tarp vairavimo ir plaukimo režimų. 

„QUIT“ 
(Išeiti) 

Paspauskite, kad keistumėte pagrindinius  puslapius 
atgaline seka, sugrąžintumėte ankstesnę vertę įvedimo 
laukelyje arba atšauktumėte funkciją. 

„ENTER/MARK“ 
(Įvest. / žym.) 

Paspauskite, kad patvirtintumėte pranešimus arba 
pasirinktumėte parinktis. Laikykite, kad pažymėtumėte 
kelio tašką.  

„MENU“ 
(Meniu) 

Paspauskite, kad atvertumėte puslapio meniu. 
Paspauskite dukart, kad atvertumėte pagrindinį meniu. 

 
Laikykite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį. 
Paspauskite, kad nustatytumėte fono apšvietimą ir 
išorinio garsiakalbio garsumą. 

„FIND“ (Rasti) Paspauskite, kad surastumėte kelionės tikslą. 

„NAV/MOB“ Paspauskite, kad atvertumėte navigacijos parinktis. 
Plaukimo režime, laikykite, kad pažymėtumėte Žmogaus 
už borto tašką ir į tą vietą nukreiptumėte navigaciją. 
Važiavimo režime, laikykite, kad atvertumėte sekančio 
posūkio puslapį ir išgirstumėte garsinį pranešimą. 

 

Paspauskite, kad pereitumėte prie sekančio punkto, 
pažymėtumėte parinktis ir perkeltumėte žymeklį. 

Palydovų signalų gavimas 

Tam, kad galėtumėte naudotis GPS navigacijos funkcijomis, turite gauti palydovų signalus. 
Įjungus navigacijos įrenginį, GPS imtuvas surenka palydovų duomenis ir nustato dabartinę 
padėtį. Palydovų signalų gavimo laikas priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant atstumą nuo 
tos vietos, kurioje pastarąjį kartą naudojotės navigacijos įrenginiu, ar niekas neužstoja 
padangės ir kiek laiko praėjo nuo pastarojo karto, kada pastarąjį kartą naudojotės 
navigacijos įrenginiu. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovų signalams gauti 
gali prireikti kelių minučių. 
1. Įjunkite įrenginį; 
2. palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus. Palydovų signalams gauti gali prireikti nuo 30 
iki 60 sekundžių; 
3. jeigu reikia, pasitraukite į vietą toliau nuo pastatų ir medžių. 

Pagrindiniai puslapiai 
Paspausdami „PAGE“ (Puslapis) galite pereiti per pagrindinius puslapius, o 
laikydami nuspaustą- perjungti tarp vairavimo ir plaukimo režimų. Naudojimo 
režimu apsprendžiama, kurie puslapiai bus rodomi. 
Plaukimo režimas: šiame režime rodomi penki numatytieji puslapiai: 
žemėlapis, kompasas, greitkelis, aktyvus maršrutas ir padėties duomenys. 
Rodymo nustatymuose galite įjungti aukščiamačio puslapį. 
Važiavimo režimas: šiame režime rodomi du numatytieji puslapiai: žemėlapis 
ir maršruto kompiuteris. Rodymo nustatymuose galite įjungti greitkelio, 
kompaso ir aukščiamačio puslapius. 
Pagrindinio meniu peržiūra 
Pagr. puslapyje, dukart nuspauskite „MENU“, kad atvertumėte meniu. 

http://www.garmin.lt/garmin-express


GLONASS įjungimas 
Tam, kad padidintumėte galimų palydovų skaičių, galite įjungti sistemą Global 
Navigation Satellite System (GLONASS), kuri yra Rusijos palydovinė sistema. Kai 
sistema naudojama esant prastam padangės matomumui, pavyzdžiui greta aukštų 
pastatų, šią konfigūraciją galima naudoti kartu su GPS sistema, kad vietos 
duomenys būtų tikslesni. 
1. Pagrindiniame menu, pasirinkite „MENU“ (Meniu) > „GPS“; 
2. Paspauskite „Enable GLONASS“ (Įjungti GLONASS). 
Nustatykite kelionės tikslą 
1. Paspauskite „FIND“ (Rasti); 
2. pasirinkite kategoriją; 
3. pasirinkite kelionės tikslą; 
4. paspauskite „Go To“ (Keliauti į). Jūsų maršrutas bus rodomas rausvai raudonai; 
5. naviguokite pagal žemėlapį arba kompasą. 
Navigacijos sustabdymas 
Pasirinkite NAV > „Stop Navigation“ (Sustabdyti navigaciją). 
Kelio taško sukūrimas 
Savo dabartinę padėtį galite išsaugoti kaip kelio tašką. 
1. Paspauskite „MARK“ (Žymėti); 
2. jeigu reikia, pakeiskite pavadinimą arba kitus duomenis; 
3. paspauskite „OK“. 
Suraskite kelio tašką. 
1. Pasirinkite „FIND“ (Surasti) > „Waypoints“ (Kelio taškai); 
2. Jeigu reikia, pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir susiaurinkite paiešką; 
3. Jeigu reikia, pasirinkite paieškos parinktį: 

 arti jūsų buvimo vietos, pasirinkite „Find Nearest“ (Rasti arčiausiai); 
 pagal taško pavadinimą, pasirinkite „Find by Name“ (Rasti pagal pavadinimą); 

 pagal kelio taško kategoriją, pasirinkite „Select Category“ (Pasirinkti kategoriją); 
 ieškoti pagal tašką žemėlapyje, pasirinkite „Near Other“ (Arti kitų); 
4. Pasirinkite kelio tašką iš sąrašo. 
Navigavimas į kelio tašką 
1. Paspauskite „FIND“ (Surasti) > „Waypoints“ (Kelio taškai); 
2. pasirinkite kelio tašką; 
3. paspauskite „Go To“ (Keliauti į). 
Navigavimas pagal žemėlapį 
1. Pradėkite navigavimą į kelionės tikslą; 
2. Pasirinkite „PAGE“ (Puslapis), kad atvertumėte žemėlapį. Mėlynas trikampis 
reiškia Jūsų vietą žemėlapyje. Važiuojant, mėlynas trikampis juda ir palieka žymę; 
3. Atlikite vieną arba daugiau veiksmų: 

 rodyklių klavišais peržiūrėkite reikiamas žemėlapio vietas; 

 pasirinkite „IN“ arba „OUT“, kad padidintumėte arba sumažintumėte žemėlapio 
dalį. 

Navigavimas su „TracBack®“ 
Naviguodami galite sugrįžti į maršruto pradžią. Tai gali praversti ieškant kelio 
atgal į stovyklavietę, turistinio žygio pradžią arba prieplauką. 
1. Pasirinkite „NAV“ > „Tracback“; 
2. pasirinkite tašką, į kurį norite keliauti; 
3. naviguokite pagal žemėlapį arba kompasą. 
Maršruto sukūrimas 
1. Pagr. meniu, rinkitės „Route“ (Maršrutas) > „Create Route“ (Sukurti maršrutą); 
2. pasirinkite tuščią eilutę; 
3. pasirinkite kategoriją; 
4. pasirinkite pirmą kelionės tašką; 
5. paspauskite „OK“; 
6. pakartokite tai visiems maršruto taškams. 
Kelio įrašymas 
Įjungtas įrenginys, gaunantis GPS signalą, pagal nutyėjimą automatiškai įrašo 
nukeliautą kelią. Galite rankiniu būdu pristabdyti arba sustabdyti kelio įrašymą. 
1. Pradėkite judėti ir kelias bus įrašomas; 
2. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus); 
3. Pasirinkite parinktį:  

 norėdami pristabdyti kelio įrašymą, paspauskite „Stop“; 

 norėdami pradėti kelio įrašymą, paspauskite „Start“. 
Aktyvaus kelio peržiūra 
1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus); 
2. Pasirinkite parinktį, parodyti:  

 aktyvų kelią žemėlapyje, „MENU“ (Meniu) > „View Map“ (Žiūrėti žemėlapyje); 

 aukščio pokytį, „MENU“ (Meniu) > „Elevation Plot“ (Aukščio pokyčio grafikas). 
Aktyvaus kelio išsaugojimas 
Pagrindiniame meniu: „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus) > „Save“ (Išsaugoti). 
Aktyvaus kelio šalinimas 
Pagrindiniame meniu: „Track“ (Kelias) > „Active“ (Aktyvus) > „Clear“ (Išvalyti) 
Papildomi žemėlapiai 
Galite naudoti papildomus žemėlapius, pavyzdžiui, „BirdsEye“ palydovinius vaizdus, 
„BlueChart g2“ ir „City Navigator“ išsamius žemėlapius. Išsamiuose žemėlapiuose 
gali būti papildomų lankytinų taškų, pvz., restoranų arba laivybos paslaugų. 
Daugiau informacijos gausite www.garmin.lt arba iš „Garmin“ prekybos atstovo. 

„BirdsEye“ vaizdai 
Išsamius palydovinius vaizdus galite atsisiųsti ir peržiūrėti savo įrenginyje 
naudodami „Garmin BaseCamp“ programinę įrangą ir „BirdsEye“ vaizdų 
paskyrą. Daugiau informacijos rasite www.garmin.lt/produkti/kartes/birdseye 
ir www.garmin.lt/produkti/kartes/basecamp.  

Funkcijos prisijungus prie interneto 
Prisijungus teikiamos funkcijos yra galimas prijungus GPSMAP 276Cx įrenginį prie 
suderinamo išmaniojo telefono Bluetooth belaidžiu ryšiu. Kai kurioms funkcijoms 
reikia, kad prijungtame išmaniajame telefone įdiegtumėte „Garmin Connect 
Mobile“ aplikaciją. Daugiau informacijos rasite www.garmin.lt/garmin-connect-
mobile. Kai kurios funkcijos pasiekiamos ir prijungus įrenginį prie belaidžio tinklo. 
Telefono pranešimai: telefono pranešimai ir žinutės rodomi JŪsų GPSMAP 276Cx 
įrenginyje. 
„LiveTrack“: suteikia galimybę Jūsų draugams ir šeimai realiu laiku stebėti Jūsų 
lenktynes ir treniruotes. El. paštu arba per socialinius tinklus galite pakviesti 
sekėjų ir leisti jiems stebėti tiesioginius duomenis „Garmin Connect“ puslapyje. 
Veiklos įkėlimas į „Garmin Connect“: kai tik baigiate įrašinėti veiklą, automatiškai 
išsiunčia veiklos duomenis į Jūsų „Garmin Connect“ paskyrą. 
Programinės įrangos atnaujinimai: atnaujina įrenginio programinę įrangą. 
Orai: parodo dabartines orų sąlygas ir orų prognozes.  
Interneto funkcijų reikalavimai 
Kai kurioms funkcijoms reikia išmaniojo telefono ir įdiegtos specialios aplikacijos. 

Funkcija Sujungus su susietu išmaniuoju 
telefonu su „Garmin Connect 
Mobile“ aplikacija 

Prisijungus prie 
Wi-Fi tinklo 

Veiklos įkėlimas į 
„Garmin Connect“ 

Taip Taip 

Prog. įr. atnaujinimas Taip Taip 

Orų sąlygos ir 
prognozės 

Taip Ne 

Telefono pranešimai Taip* Ne 

„LiveTrack“ Taip Ne 

* Įrenginys tiesiogiai gauna telefono pranešimus iš susieto „iOS“ išmaniojo 
telefono, bei per „Garmin Connect Mobile“ aplikaciją „Android“ telefone. 
Prisijungimas Wi-Fi ryšiu 
Tam, kad galėtumėte naudotis Wi-Fi ryšio funkcijomis, turite per Garmin Express“ 
aplikaciją nustatyti Wi-Fi prisijungimo parametrus. 

1. Apsilankykite adresu www.garmin.lt/garmin-express ir atsisiųskite „Garmin 
Express“ aplikaciją; 
2. pasirinkite įrenginį; 
3. pasirinkite „Tools“ (Įrankiai) > „Utilities“ (Paslaugos); 
4. vykdydami ekrane rodomas instrukcijas, per Garmin Express“ aplikaciją 
nustatyti Wi-Fi prisijungimo parametrus.  
Prisijungimas prie belaidžio tinklo 
1. Pagrindiniame meniu pasirinkite „Setup“ (Nustatytmai) > „Wi-Fi“; 
2. jeigu reikia, paspauskite „Wi-Fi“, kad įjungtumėte Wi-Fi technologiją; 
3. paspauskite „Add Network“ (Pridėti tinklą); 
4. pasirinkite iš sąrašo belaidį tinklą; 
5. jeigu reikia, įveskite slaptažodį. 
Įrenginys išsaugo tinklo informaciją ir automatiškai prisijungia sugrįžus į tą vietą. 
Išmaniojo telefono susiejimas su Jūsų įrenginiu 
Savo „GPSMAP 276Cx“ susiekite tiesiai per „Garmin Connect Mobile“ aplikaciją.  
1. Laikykite suderinamą telefoną mažesniu nei 10 metrų atstumu prie įrenginio; 
2. per telefono programėlių parduotuvę įdiekite ir atverkite „Garmin Connect 
Mobile“ aplikaciją; 
3. vykdydami ekrane rodomas instrukcijas susikurkite paskyrą, panaudodami savo 
el. pašto adresą, bei susiekite savo „GPSMAP 276Cx“ įrenginį su savo paskyra; 
4. pagrindiniame įrenginio meniu pasirinkite, „Setup“ (Nustatymai) > „Bluetooth“ 
> „On“ (Įjungti) > „Pair Mobile Device“ (Susieti mobilųjį įrenginį). 
Sėkmingai susieję, pamatysite pranešimą ir Jūsų įrenginys automatiškai 
sinchronizuotis su Jūsų išmaniuoju telefonu. 
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio 
Dėmesio: tam, kad apsisaugotumėte nuo korozijos, prieš įkraudami arba 
prijungdami prie kompiuterio, kruopščiai nusausinkite USB lizdą, apsauginį 
dangtelį ir aplinkinę sritį. 
1. Ištraukite apsauginį dangtelį iš USB lizdo; 
2. įkiškite mažesnįjį USB kabelio kištuką į įrenginio USB lizdą; 
3. didesnįjį USB kabelio kištuką įkiškite į kompiuterio USB lizdą. 
Jūsų įrenginio atmintis ir atminties kortelė (papildoma įranga) pasiekiami 
kaip pašalinamos atminties laikmenos per  aplanką „Mano kompiuteris“ 
kompiuteriuose su „Windows“ operacine sistema, ir kaip prijungtas diskas 
„Mac“ kompiuteriuose. 
Techniniai parametrai 

Atsparumas vandeniui IEC 60529 IPX7 
Baterijos tipas Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius arba 3 x 

AA tipo baterijos 
Akumuliatoriaus veikimo 
laikas 

Iki 12 valandų su ličio jonė baterija 
Iki 8 valandų su AA baterijomis 

Darbinė temperatūra Nuo - 15 oC iki 50 oC  
Įkrovimo temperatūra Nuo 0 oC iki 45 oC  
Radijo ryšio dažnis ir 
protokolai 

2,4 GHz ANT+ belaidžio ryšio protokolas; 
Bluetooth ir Wi-Fi palaikantis įrenginys  
Wi-Fi belaidė technologija 

Saugus kompaso atstumas 30 cm  

www.garmin.lt  
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