
                       Oregon® 700 serija 
Pagalba ir naujinimai 

„Garmin Express“ www.garmin.lt/express) suteikia galimybę patogiai 
naudotis tokiomis „Garmin“ prietaisams skirtomis paslaugomis: 

 gaminio registracija; 

 gaminio instrukcijos; 

 programinės įrangos naujinimai; 

 duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“. 

 žemėlapių, schemų ar maršrutų naujinimai. 
Prietaiso įjungimas 
Palaikykite nuspaudę ; 
Ilgo nenaudojimo atveju 
Jei neplanuojate naudoti prietaiso keletą mėnesių, išimkite baterijas. Išėmus 
baterijas, saugomi duomenys nedings. 

Informacija apie baterijas 
Perspėjimas: prietaisui taikomas temperatūros intervalas gali viršyti kai kurių 
baterijų darbinį intervalą. Šarminės baterijos gali suirti aukštoje 
temperatūroje. 
Perspėjimas: nenaudokite aštrių daiktų baterijoms išimti. 
Pastaba: šarminės baterijos netenka žymios savo talpos dalies žemėjant 
temperatūrai. Naudokite ličio baterijas, jei prietaisą naudojate žemiau 
užšalimo temperatūros. 
NiMH baterijų paketo įdėjimas 
Prietaise galima naudoti papildomai pasirenkamą NiMH baterijų paketą 
(pridedamas ne visiems modeliams) arba dvi AA baterijas. 
1. D formos išpjovą pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite dangtelį; 
2. Pasiimkite baterijų paketą ①; 

 
3. Įdėkite baterijas teisingu poliškumu; 
4. Švelniai įspauskite baterijų paketą į vietą; 
5. Atgal uždėkite baterijų dangtelį ir pasukite D formos išpjovą pagal 
laikrodžio rodyklę. 
Baterijų paketo įkrovimas 
Pastaba: gerai nuvalykite ir nusausinkite kontaktus ir plotą aplink juos prieš 
įkraunant ar jungiant prie kompiuterio, kad jie nepradėtų rūdyti. 
Pastaba: nenaudokite prietaiso ne „Garmin“ pateiktoms baterijoms įkrauti. 
Jei bandysite įkrauti ne „Garmin“ pateiktą bateriją, prietaisas gali būti 
sugadintas ir nebegalios garantija. 
Pastaba: kad galėtumėte prijungti tiesią USB laido jungtį prie savo prietaiso, 
gali prireikti nuimti papildomus tvirtinimo priedus. 
Pastaba: prietaisas nekraus temperatūroje, kuri nepatenka į patvirtintą 
intervalą.  
Baterijas galima įkrauti naudojant standartinį elektros lizdą ar kompiuterio 
USB jungtį. 
1. Atitraukite apsauginį dangtelį ① nuo mini-USB lizdo ②;  

 
2. Įkiškite mažąjį USB laido galą į mini-USB lizdą; 
3. Įkiškite laido USB galą į AC adapterio ar kompiuterio USB jungtį; 
4. Jei reikia, įkiškite AC adapterį į standartinį elektros lizdą. Prijungus 
prietaisą prie maitinimo šaltinio, jis įsijungia; 
5. Iki galo įkraukite bateriją. 
AA baterijų įdėjimas 
Vietoje pasirenkamo NiMH baterijų paketų galite naudoti dvi šarmines, 
NiMH ar ličio baterijas. Tai praverčia esant kelyje, kai nėra galimybės įkrauti 
NiMH baterijų paketo. Geriausia naudoti NiMH ar ličio baterijas. 
Pastaba: standartinės šarminės baterijos nerekomenduojamos „Oregon 750“ 
modeliams, kai naudojama kameros funkcija. 
1. D formos išpjovą pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite dangtelį; 
2. Įstatykite dvi AA baterijas stebėdami poliškumą; 

 
3. Atgal uždėkite baterijų dangtelį ir pasukite D formos išpjovą pagal 
laikrodžio rodyklę; 
4. Palaikykite nuspaudę ; 
5. Pasirinkite Setup > System > Battery Type (Sąranka > Sistema > Baterijos 
tipas); 
6. Pasirinkite Alkaline (Šarminė), Lithium (Ličio), NiMH ar Precharged NiMH 
(Iš anksto įkrauta NiMH) (priklausomai nuo planuojamų naudoti baterijų 
tipo. 

Prietaiso apžvalga 

 
① Kameros objektyvas (yra ne visuose modeliuose) 

② Maitinimo, meniu, programėlių ir foninio apšvietimo mygtukas 

③ Baterijų dangtelių D žiedas 

④ Naudotojo mygtukas 

⑤ microSDTM kortelės lizdas (po apsauginiu dangteliu) 

⑥ Mini-USB lizdas (po apsauginiu dangteliu) 

Pagrindinis ekranas 

 
① Pasirinkite veiklos duomenų ekranams peržiūrėti ar veiklai 

įrašyti. 

② Pasirinkite  programėlėms atidaryti. 

③ Perbraukite kairėn ar dešinėn veiklos tipams perslinkti. 
Perbraukite kairėn ar dešinėn veiklos metu veikloms puslapiams 
perslinkti. Perbraukite iš viršaus žemyn valdikliams peržiūrėti. 

④ Pasirinkite  paskirties vietai surasti. 

⑤ Pasirinkite  „Connect IQTM“ programėlėms atidaryti. 

⑥ Pasirinkite  prietaiso nustatymams ir rodomos veiklos 
nustatymams pakeisti. 

Palydovo signalo gavimas 
Kad galėtumėte naudoti GPS navigacijos funkcijas, turite gauti palydovo 
signalus. Tam, kad prietaisas aptiktų palydovo signalus, turi būti giedras 
dangus. Palydovo signalams gauti gali prireikti 30-60 sekundžių. 
1. Perbraukite žemyn būsenos valdikliui peržiūrėti; 
2. Palaukite, kol GPS indikatoriaus juosta pasidarys žalia. 
Liečiamojo ekrano naudojimas 
Bakstelėkite ekraną elementui pasirinkti. 
Kiekvieną pasirinkimą liečiamajame ekrane darykite kaip atskirą veiksmą. 

Pasirinkite  savo pasirinkimams išsaugoti ir langui uždaryti. 
Pasirinkite  ankstesniam langui atidaryti. 

Pasirinkite  pagrindiniam meniu atidaryti. 
Pasirinkite  žiūrimo puslapio konkretiems meniu punktams atidaryti. 
 

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


Navigacija į paskirties vietą 
1. Atlikite norimą pasirinkimą: 

 pagrindiniame lange pasirinkite ; 

 Veiklos metu pasirinkite  > Where To? (  > Kur?); 
2. Pasirinkite kategoriją; 
3. Pasirinkite paskirties vietą; 
4. Pasirinkite Go (Vykti). Atsidaro žemėlapis, kuriame jūsų maršrutas pažymėtas 
rausvai raudona linija; 
5. Keliaukite naudodamiesi žemėlapiu ar kompasu. 
Navigacijos sustabdymas 

Žemėlapyje ar kompase pasirinkite  > Stop Navigation (  > Sustabdyti 
navigaciją) 
Navigacija naudojant „TrackBack“ funkciją 
Naudodamiesi navigacija galite grįžti į savo veiklos pradžios vietą. To gali prireikti, 
kai norėsite rasti kelią atgal į stovyklą ar kelionės pradžią. 

1. Programėlių skyriuje pasirinkite Activity History > Current Activity >  > 

TrackBack (Veiklos istorija> Dabartinė veikla >  > TrackBack). Žemėlapyje rausvai 
raudona linija parodomas jūsų maršrutas, pradžios taškas ir pabaigos taškas; 
2. Keliaukite naudodamiesi žemėlapiu ar kompasu. 
Vietos šalia kitos vietos radimas 

1. Veiklos ekrane pasirinkite  >  > Search Near (  >  > Ieškoti šalia); 
2. Pasirinkite norimą punktą; 
3. Pasirinkite vietą. 
Papildomi žemėlapiai 
Su prietaisu galite naudoti papildomus žemėlapius, tokius kaip „BirdsEye“ palydovo 
vaizdai, „BlueChart g2“ ir „City Navigator“ detalius žemėlapius. Detaliuose 
žemėlapiuose gali būti daugiau lankytinų vietų, tokių kaip restoranai ar 
laivininkystės paslaugos. Kitos informacijos ieškokite 
www.garmin.lt/produkti/kartes arba kreipkitės į savo vietinį „Garmin“ platintoją. 
Adreso radimas 
Adresams rasti galite pasinaudoti papildomais „City Navigator“ žemėlapiais. 
1. Programėlių skyriuje pasirinkite Where To? > Addresses (Kur? > Adresai); 
2. Pasirinkite šalį ar valstiją, jei reikia; 
3. Įrašykite miesto ar pašto kodą; 
Pastaba: ne visuose žemėlapio duomenyse galima paieška pagal pašto kodą. 
4. Pasirinkite miestą; 
5. Įrašykite namo numerį; 
6. Įrašykite gatvę. 
Pastaba: paieškos parametrų eiliškumas gali skirtis priklausomai nuo regiono. 
Navigacija su „Sight ’N Go“ 
Galite nukreipti prietaisą į nutolusį objektą su užfiksuota kompaso kryptimi, 
suplanuoti objektą kaip tarpinį punktą ir keliauti su navigacija naudojant objektą 
kaip atskaitos tašką. 
1. Programėlių skyriuje pasirinkite Sight ’N Go; 
2. Nukreipkite prietaisą į objektą; 
3. Pasirinkite Lock Direction > Set Course (Užfiksuoti kryptį > Nustatyti kursą); 
4. Keliaukite naudodamiesi kompasu. 
Tarpinio maršruto punkto sukūrimas 
Galite išsaugoti vietovę kaip tarpinį punktą. 
1. Pasirinkite veiklą; 

2. Pasirinkite ; 
3. Bakstelėkite vietą žemėlapyje; 
4. Pasirinkite informacinį tekstinį laukelį. Atsidaro peržiūros langas; 
5. Pasirinkite . Tarpinis punktas automatiškai išsisaugo; 
6. Pasirinkite OK. 
Tarpinio punkto radimas 
1. Programėlių skyriuje pasirinkite Waypoint Manager (Tarpinių punktų tvarkyklė); 
2. Jei reikia, pasirinkite variantą: 

 Spell Search (Paieška paraidžiui) – paieška, naudojant tarpinio punkto 
pavadinimą; 

 Select Symbol (Pasirinkti simbolį) – paieška, naudojant tarpinio punkto simbolį; 

 Search Near (Ieškoti netoliese) – paieška šalia neseniai rastos vietos, kito 
tarpinio punkto, Jūsų esamos vietos ar vietos žemėlapyje; 

 Sort (Rūšiuoti) – peržiūrėti tarpinius punktus atstumo ar abėcėlės tvarka; 
4. Pasirinkite tarpinį punktą iš sąrašo. 
Maršruto sukūrimas maršruto planavimo įrankiu „Route planner“ 
Maršrute gali būti daug tarpinių punktų, turi būti vienas pradžios taškas ir viena 
paskirties vieta. 
1. Iš programėlių skyriaus pasirinkite Route Planner > Create Route > Select First 
Point (Route Planner > Sukurti maršrutą > Pasirinkti pirmą punktą); 
2. Pasirinkite kategoriją; 
3. Pasirinkite pirmąjį maršruto tašką; 

4. Pasirinkite Use (Naudoti); 
5. Pasirinkite Select Next Point (Pasirinkti kitą punktą) papildomiems 
punktams prie žemėlapio pridėti; 
6. Pasirinkite  maršrutui išsaugoti. 
Maršruto apgręžimas 
1. Programėlių skyriuje pasirinkite Route Planner; 
2. Pasirinkite maršrutą; 
3. Pasirinkite Reverse Route (Apgręžti maršrutą). 

Prijungiamos funkcijos 
Papildomomis funkcijomis galite naudotis savo „Oregon 700“ prietaisą prijungę 
prie suderinamo išmaniojo telefono per „Bluetooth“ belaidę technologiją. Kai 
kurioms funkcijoms prijungtame išmaniajame telefone reikia įdiegti „Garmin 
Connect Mobile“ programėlę. Daugiau informacijos rasite www.garmin.lt/garmin-
connect-mobile. Kai kuriomis funkcijomis galite naudotis taip pat savo prietaisą 
prijungę prie belaidžio interneto. 
Telefono pranešimai: jūsų „Oregon 700“ prietaise rodo telefono pranešimus ir 
žinutes. 
„LiveTrack“: leidžia draugams ir šeimai stebėti jūsų sporto ir treniruočių veiklą 
realiu laiku. Savo draugus galite pakviesti naudodamiesi elektroniniu paštu ar 
socialiniais tinklais, kad jie galėtų matyti jūsų realius duomenis „Garmin Connect“ 
stebėjimo puslapyje. 
Veiklos įkėlimas į „Garmin Connect“: Automatiškai siunčia jūsų veiklą į „Garmin 
Connect“ paskyrą, kai tik baigiate įrašinėti veiklą. 
„Connect IQ“: leidžia išplėsti prietaiso funkcijas valdikliais, duomenų laukeliais ir 
programėlėmis. 
Programinės įrangos naujinimai: leidžia atnaujinti prietaiso programinę įrangą. 
EPO atsisiuntimai: leidžia atsisiųsti išplėstinio orbitos prognozavimo failą greitam 
GPS palydovų radimui ir pozicijos skaičiavimo sutrumpinimui. 
Geoslėptuvės duomenys realiu laiku: tai nemokamos ir prenumeruojamos 
paslaugos realiems geoslėptuvės duomenims peržiūrėti iš www.geaocaching.com.  
Orai: leidžia matyti esamas oro sąlygas ir oro prognozę. Taip pat galite matyti orų 
radarą žemėlapyje. 

Funkcija Prisijungus prie susieto 
išmaniojo telefono su „Garmin 
Connect Mobile“ programėle 

Prisijungus prie 
Wi-Fi tinklo 

Veiklos įkėlimas į 
„Garmin Connect“ 

taip taip 

programinės įrangos 
naujinimai; 

taip taip 

EPO atsisiuntimai taip taip 

Geoslėptuvės 
duomenys realiu laiku 

taip taip 

Orai taip taip 

Telefono pranešimai: taip* ne 

Connect IQ taip ne 

LiveTrack taip ne 

* prietaisas gauna telefono pranešimus tiesiai iš susieto iOS telefono ir per „Garmin 
Connect Mobile“ programėlę iš „Android“ telefono. 
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo 
1. Programėlių skyriuje pasirinkite Setup > Wi-Fi (Sąranka > Wi-Fi); 
2. Jei reikia, jungikliu įjunkite Wi-Fi technologiją; 
3. Pasirinkite Add Network (Pridėti tinklą); 
4. Pasirinkite variantą: 

 norėdami pasirinkti transliacijos belaidį tinklą, pasirinkite belaidį tinklą iš sąrašo ir 
įrašykite slaptažodį, jei reikia; 

 norėdami pasirinkti ne transliacijos belaidį tinklą, pasirinkite   ir įrašykite tinklo 
SSID bei slaptažodį. 

Prietaise saugoma tinklo informacija ir jis prisijungs automatiškai, kai tik grįšite į šią 
vietą. 
Wi-Fi funkcijų nustatymas 
Kad galėtumėte įkelti veiklas, atsisiųskite EPO ir atnaujinkite programinę įrangą per 
belaidį tinklą – nustatykite Wi-Fi jungtį, naudodami „Garmin Express“ kompiuterio 
programą. 
1. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express ir atsisiųskite „Garmin Express“ programą; 
2. Pasirinkite prietaisą; 
3. Pasirinkite Tools > Utilities (Įrankiai > Pagalbinės funkcijos); 
4. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus Wi-Fi ryšiui su „Garmin Express“ nustatyti. 
Susiejimas su išmaniuoju telefonu 
1. Eikite į www.garmin.lt/garmin-connect-mobile/ ir parsisiųskite „Garmin Connect 
Mobile“ programėlę savo išmaniajam telefonui; 
2. Žiūrėkite, kad telefonas nebūtų nutolęs daugiau nei 10 metrų nuo prietaiso; 
3. Savo išmaniajame telefone atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programėlę ir 
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas prietaisui prijungti.  
Liečiamojo ekrano užrakinimas 
Galite užrakinti ekraną, norėdami jį apsaugoti nuo netyčinio prisilietimo. 

Pasirinkite . 
Liečiamojo ekrano atrakinimas 

Pasirinkite  . 
Specifikacijos 

Atsparumas vandeniui IEC 60529 IPX7 

Baterijos tipas NiMH baterijų paketas ar dvi AA baterijos 
(NiMH, šarminė ar ličio) 

Baterijos išsikrovimo laikas  Iki 16 valandų 

Darbinė temperatūra nuo -20oC iki 50oC  

Įkrovimo temperatūra nuo 0oC iki 45oC  

Radijo dažnis / protokolas 2,4 GHz ANT+ belaidis ryšys; su „Bluetooth“; 
2,4 GHz Wi-Fi 

Kompaso saugus atstumas 17,5 cm 

www.garmin.lt  
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