
 

eTrex® Touch 25/35 
Informacija apie baterijas 
Įspėjimas: prietaiso darbinės temperatūros diapazonas gali 
viršyti kai kurių baterijų diapazoną. Šarminės baterijos 
aukštoje temperatūroje gali sutrūkti. 
Įspėjimas: nenaudokite baterijų išėmimui aštrių daiktų. 
Pastaba: esant žemai temperatūrai šarminių baterijų 
talpumas žymiai sumažėja. Žemesnėje kaip 0 laipsnių 
temperatūroje naudokite ličio baterijas. 
Išsami instrukcija naudotojui 
Išsamią instrukciją jūsų prietaisui galite perskaityti 
internete. 
1. Žr. garmin.com; 
2. Susiraskite prietaisą; 
3. Perskaitykite instrukciją prietaiso puslapyje. 
Galite prisijungti prie vietinio Garmin tinklalapio, jeigu 
pageidaujate daugiau informacijos gimtąja kalba. 

AA baterijų įdėjimas 
 

 
Šiam rankiniam prietaisui reikalingos dvi AA baterijos 
(neįeina į komplektą). Rekomenduojame naudoti NiMH 
arba ličio baterijas. 
1. Pasukite D formos žiedą prieš laikrodžio rodyklę ir 
pakelkite dangtelį aukštyn. 
2.  Įdėkite baterijas nurodytoje polių padėtyje; 

 
3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį ir pasukite D formos 
žiedą pagal laikrodžio rodyklę. 

Prietaiso apžvalga 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pradinis langas 

 
 ① Aktyvumas  

② Pasirinktas tikslas?  
③ Aktyvumo nustatymai  

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 
Spauskite mygtuką Įjungimas. 
Foninio apšvietimo reguliavimas 
Per ryškus ekrano foninis apšvietimas gali žymiai 
sutrumpinti baterijų naudojimo trukmę. Jūs galite 
sureguliuoti ekrano foninį apšvietimą, maksimaliai 
prailgindami baterijų naudojimo trukmę. 
Pastaba: jeigu baterijos išsikrovę, ekrano foninis apšvietimas gali 
būti ribotas. 
1.Paspauskite mygtuką Įjungimas; 
2.Indikacijos slinkikliu nustatykite foninio apšvietimo ryškumą; 

Jeigu nustatytas labai ryškus foninis apšvietimas, prietaisas gali 
įšilti. 
Jutiklinio ekrano užblokavimas 
Jūs galite užblokuoti ekraną, kad išvengtumėte nepageidaujamų 

perjungimų. Paspauskite  

Jutiklinio ekrano atblokavimas 

Pasirinkite  

Įjungimo mygtuko meniu naudojimas 
Prieš tam tikrų funkcijų naudojimą reikia paspausti įjungimo 
mygtuką. 
Jūs galite pasirinkti daug funkcijų, pvz., „Track Manager“, 
„Waypoint Manager“, turistinės navigacijos žaidimą, 
naudodamiesi įjungimo mygtuko meniu. 

Bet kuriame lange paspauskite       ir pasirinkite funkciją. 

Ekrano nustatymai 
Pasirinkite „Setup > Display“. 

Profiliai 
Profiliai yra parametrų nustatymų rinkiniai, optimizuojantys 
prietaisą atitinkamam naudojimui. Pvz., nustatymai ir vaizdai 
yra skirtingi, kai naudojate prietaisą medžioklei, palyginus su 
turistinės navigacijos žaidimu. 
Profiliai susieti su aktyvumo langais, įskaitant pradinį langą. 

 

 
Profilio pasirinkimas 
Kai pakeičiate aktyvumo tipą, pasikeičia profilio 
nustatymai. 
1.Pradiniame lange perbraukite ekraną pirštu 
horizontaliai;  
2.Pasirinkite profilį. 

Pritaikyto profilio sukūrimas 
Jūs galite pritaikyti nustatymus ir duomenų 
laukelius tam tikram aktyvumui arba kelionei. 
1.Pasirinkite Setup > Profiles > Create Profile > OK; 
2.Pritaikykite nustatymus ir duomenų laukelius. 
Profilio pavadinimo redagavimas  
1.Pasirinkite Setup > Profiles;  
2.Pasirinkite profilį;  
3.Pasirinkite „Edit Name“;  
4.Įveskite naują pavadinimą.  
Profilio pašalinimas  
1.Pasirinkite Setup > Profiles;  
2.Pasirinkite profilį. 

① Įjungimo mygtukas 

② Mini-USB prievadas (po apsauginiu dangteliu) 

③ Baterijų dangtelio D formos žiedas 

④ microSD dėklas (po baterijų dangteliu) 

 



Atsparumas vandeniui IEC 60529 IPX7 

Baterijų tipas 2 AA baterijos, 
(šarminės, NiMH, ličio, 
arba įkrautos NiMH) 

Baterijos naudojimo 
trukmė 

Iki 16 val. 

Darbinė temperatūra nuo -20oC iki 70oC 

 

 

Kelio taškai 
Kelio taškai yra vietos, kurias įrašote ir išsaugojate prietaise. 
Kelio taško sukūrimas 
Jūs galite išsaugoti vietą, kurioje dabar esate, 
kaip kelio tašką.  
1.Pasirikite vietą žemėlapyje; 
2.Pasirinkite informacijos teksto laukelį. Rodomas 
peržvalgos langas;  

3. Pasirinkite ; 
4.Jeigu reikia pakeisti, pasirinkite vėliavėlę; 
5.Pasirinkite Save. 
Kelio taško suradimas 
1. Pasirinkite Waypoint Manager; 
2.Sąraše pasirinkite kelio tašką; 

3.Jeigu reikia, pasirinkite  paieškos susiaurinimui; 
4.Pasirinkite: 

* „Spell Search“ paieškai pagal kelio taško pavadinimą; 
* „Select Symbol“ paieškai pagal kelio taško simbolį; 
* „Search Near“ paieškai šalia neseniai surastos vietos, kito 
kelio taško, jūsų dabartinės vietos arba taško žemėlapyje; 
* „Sort“ pagal mažiausią atstumą arba abėcėlinį sąrašą. 
Kelio taško redagavimas 
Prieš kelio taško redagavimą reikia sukurti kelio tašką. 
1.Pasirinkite Waypoint Manager; 
2.Pasirinkite kelio tašką; 
3.Pasirinkite redaguojamą punktą, pvz., pavadinimą; 

4.Suredaguokite informaciją ir pasirinkite  .  
Kelio taško pašalinimas 

1. Pasirinkite Waypoint Manager >  > Delete;  
2. Pasirinkite kelio tašką; 
3. Pasirinkite Delete > Yes. 

Navigacija 
Jūs galite naudoti navigaciją maršrutams, turistinės 
navigacijos žaidimui, nuotraukoje matomai vietai arba bet 
kuriai prietaise išsaugotai vietai. Navigacijai į tikslo vietą 
galite naudoti žemėlapį arba kompasą. 

Navigacija į tikslo vietą 

1.Aktyvumo lange pasirinkite  ; 
2.Pasirinkite kategoriją; 
3.Pasirinkite tikslo vietą; 
4.Pasirinkite Go. 
Rodomas žemėlapio langas su raudona linija nurodytu jūsų 
maršrutu; 
5.Navigacijai naudokite žemėlapį arba kompasą. 
Vietos, esančios šalia kitos vietos, suradimas 

1.Aktyvumo lange pasirinkite     >  > Search Near; 
2.Pasirinkite pasirinktį; 
3.Pasirinkite vietą. 
Navigacijos sustabdymas 
1.Žemėlapio arba kompaso lange perbraukite ekraną 
pirštu nuo apačios aukštyn; 
2. Pasirinkite STOP. 
Žemėlapis 
Mėlynos rodyklės simbolis rodo jūsų vietą žemėlapyje. Kai 
jūs keliaujate, ši rodyklė juda. Kai jūs keliaujate į tikslo vietą, 
jūsų maršrutas paženklintas žemėlapyje raudona spalva. 
Navigacija važiavimo keliu 
Norint naudotis navigacija gatvėms, jums reikia 
įsigyti ir įsirašyti į prietaisą žemėlapius „City 
Navigator“. 
1. Pasirinkite Profile Change > Automotive; 
2.Pasirinkite tikslo vietą; 
3.Navigacijai naudokite žemėlapį. 
Posūkiai nurodomi teksto juostoje žemėlapio viršuje. Į 
maršrutą nukreipia garsiniai signalai. 

Maršrutai 
Maršrutas yra kelio taškų seka, nukreipianti jus į galutinę 
tikslo vietą.  
Maršruto sukūrimas 
1. Pasirinkite Route Planner > Create Route > Select First Point; 
2.Pasirinkite kategoriją; 
3.Pasirinkite pirmąjį tašką maršrute; 
4.Pasirinkite Use > Select Next Point; 
5. Kartokite veiksmus 2-4 tol, kol maršrutas bus užbaigtas;  
6. Pasirinkite Back maršruto išsaugojimui. 
Maršruto peržiūrėjimas žemėlapyje  
1. Pasirinkite Route Planner;  
2.Pasirinkite maršrutą; 
3. Pasirinkite View Map. 

Bėgimo arba važiavimo dviračiu duomenys 
1.Jeigu prietaisas įrašo trajektoriją, pasirinkite  

  Current Track > . Jūs galite išsaugoti arba pašalinti  
dabartinę trajektoriją; 

2.Pasirinkite      > Setup > Tracks > Advanced 
Setup > Output Format; 
3.Pasirinkite: 
* Tracks (GPX) jūsų aktyvumo įrašymui kaip įprastinę 
trajektoriją, kurią galima peržiūrėti žemėlapyje ir naudoti 
navigacijai; 
* Activities (FIT) jūsų aktyvumo įrašymui su 
sveikatingumo informacija (pvz., distancijos laikai), kuri 
pritaikyta „Garmin Connect“; 
* Both abiejų duomenų formatų įrašymui tuo pačiu 
metu;  

4.Paspauskite  > Stopwatch > Start. 
 

Trajektorijos 
Trajektorija yra jūsų kelio įrašas. Trajektorijos įraše yra 
informacija apie Jūsų maršruto taškus, įskaitant laiką, vietą ir 
kiekvieno taško aukštį. 

Dabartinės trajektorijos išsaugojimas 
Įrašoma trajektorija vadinama „dabartine trajektorija“.  
1. Pasirinkite Track Manager > Current Track; 

2. Pasirinkite: 

 > Save Portion, ir pasirinkite atkarpą. 

Išsaugotų trajektorijų archyvavimas 
Jūs galite archyvuoti išsaugotas trajektorijas, kad 
sutaupytumėte vietos atmintyje.  
1. Pasirinkite Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto 
Archive; 
 2. Pasirinkite When Full, Daily, arba Weekly. 
Trajektorijos pašalinimas 
1.Pasirinkite Track Manager; 
2.Pasirinkite trajektoriją; 

3.Pasirinkite  > Delete > Delete. 

Techniniai duomenys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turistinės navigacijos žaidimų nuskaitymas 
1.Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu; 
2.Prisijunkite prie www.garmin.com/geocaching ; 
3.Jeigu reikia, sukurkite paskyrą; 
4.Užsiregistruokite; 
5.Vykdykite nurodymus ekrane turistinės navigacijos 
žaidimų suradimui ir parsisiuntimui į jūsų prietaisą. 
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