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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information напътствията 
в кутията на апарата за предупреждения и друга важна 
информация.

Преглед на устройството

À Обектив на камерата (680 и 680t само)
Á Бутон за включване
Â

microSD card слот (под капака на батерията)
Ã Захранващ конектор за допълнителен аксесоар 
Ä Стерео жак за слушалки (под защитното капаче)
Å Капак на батерията D-пръстен
Æ Mini-USB порт (под защитното капаче)
Ç MCX порт за външна GPS антена (под защитното капаче)

Информация за батерията
ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможността от нараняване или повреда на 
продукта, причинени от излагане на батерията на прекомерна 
горещина, съхранявайте устр. далеч от пряка слънч. светл.
Работната температура на устройството може да превиши 
оперативната температура на някои батерии. Алкалните 
батерии може да се развалят при високи температури.

СЪОБЩЕНИЕ
Алкалните батерии губят значително количество от капацитета
 си при понижаване на темпер. Затова използвайте литиеви 
батерии при работа с устр. в условия на ниски градуси.

Уредът работи с включената литиево-йонна батерия или 
три AA батерии.

Стартиране
Когато използвате устройството за първи път, вие 
трябва да изпълните тези задачи, за да настроите 
устройството и да се запознаете с основните функции.
1 Поставете батериите.
2 Заредете батериите.
3  Включете устройството.
4 Регистрирайте устр. на garmin.com/express.
5 Регулирайте яркостта на подсветката.
6 Хванте сателити.
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7 Персонализирайте вашето устройство.
8  Mаркирайте точка.
9 Навигирайте до дестинация.

Инсталиране на батерията
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовника и дръпнете 

капака.
2 Намерете  металните  контакти  на  края  на 

литиево-йонната батерия.
3 Поставете батерията в отделението, първо с контактите.

4 Натиснете батерията на място.
5 Поставете капака на батерията, и завъртете D-пръстена.

Зареждане на батерията
СЪОБЩЕНИЕ

За да предпазите от корозия, изсушете мини-USB 
порта, капачето, и околното пространство преди да го 
заредите или свързвате към компютър.
Не се опитвайте да използвате устройството за зареждане на 
батерия, която не е била предоставена от Garmin. Опитвайки се 
да зареждате батерия, която не е била предоставена от Garmin 
може да повреди устройството и да анулира гаранцията.

Преди да можете да свържете директно конектора на USB 
кабела към вашето устройство, може да се наложи да 
премахнете допълнителните аксесоари за монтиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията не се зарежда, когато извън 
температурния диапазон от 32 ° до 113 ° F (0 ° до 45 ° C).
Можете да зареждате батерията, като се използва 
стандартен контакт или USB порт на компютъра.
1  Издърпайте капачето 

À

 от mini-USB порта 

2 Пъхнете малкия край на USB кабела в USB порта.
3  Включете USB края на кабела в AC адаптер или

USB порт на компютър.
4 Включете AC адаптера към стандартен контакт.

Когато свържете устройството към източник на 
захранване, устройството се включва.

5 Заредете батерията напълно.

Инсталиране на АА батерии
Вместо комплекта батерии, можете да използвате алкални, 
NiMH или литиеви батерии тип АА. Това е полезно, когато сте 
по пътеките и не може да зареждате батерията. Използвайте 
NiMH или литиеви батерии за най-добри резултати.

http://garmin.com/express


ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартни алкални батерии не се 
препоръчват при използване на камерата.
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовника и дръпнете 

капака.
2 Поставете три АА батерии, спазвайки поляритета.

3 Поставете капака на батерията, и завъртете D-пръстена.

Включване на устройството
Задр .

Main Menu

À Лента за състоянието
Á Текущ час и дата
Â Икони на приложения
Ã Допълнителни приложения

Използване на сензорния екран
• Докоснете екрана, за да изберете елемент.
• Направете всеки избор, като отделни действия.
• Избор  да отворите допълнителните приложения и

настройка на инструменти.
•  От допълнителното меню избор   или  за да преминете 

през приложенията.
• Избор  за да се върнете към предишната страница.
• Задр.  да се върнете в главното меню.
• Избор  за да видите конкретни елементи от менюто

 за страницата, в която се намирате.
• Избор  да запазите промените и да затворите страницата.

Заключване на сензорния екран
Можете  да  закл.  екрана,  за  да  се  пред.  непр.  докосвания.

Избор   > .

Отключване на сензорния екран
Избор  > .

Регистриране на устройството
Помогнете ни за по-добра поддръжка, като се регистрирате 
онлайн още днес.
• Отидете на garmin.com/express.

• Дръжте касова бележка, фактура или фотокопие, на 
сигурно място.

Регулиране на яркостта на осветлението
Продължителната употреба на подсветката може значително да 
намали живота на батерията. Можете да регулирате яркостта на 
подсветката, за да увеличите живота на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта на подсветката може да бъде 
ограничена, когато батерията е изтощена.
1 Избор .
2 Използвайте плъзгача, за да регулирате нивото. Устройството 
може да загрее, когато настройката за осветяване е висока.

Локализиране на спътници и 
Запис на трак
Преди да можете да използвате възможностите на GPS навигация, 
като например запис на трак, трябва да хванете сателитни сигнали. 
Устр. може да се нуждаем от ясен изглед към небето.
За повече информация за GPS, отидете на  
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Задр .
2 Изчакайте, докато устройството локализира сателити.

Когато  светне в зелено, уредът е локализирал 
спътникови сигнали. Часът и датата се настройват 
автоматично въз основа на GPS позицията.

3 Разходете се за да запишете трак. 
4  Изберете опция:

• Изберете Map за да видите вашия следа върху картата.
• Изберете Compass, за да видите компаса и адаптивните 

полета с данни.
• Изберете Trip Computer, за да видите текущата си скорост, 

разстояние, и друга полезна статистика.

Точки
Точки са местоположения, които записват и съхраняват в 
устройството. Точки могат да маркират къде се намирате, къде 
отивате, или къде сте били. Можете да добавите информация за 
местоположението, като име, надморска височина и дълбочина.

Създаване на точка
Можете да запишете текущото си местоположение като точка.
1 Изберете Mark Waypoint.
2 Ако е необходимо, изберете Edit, за да промените името или

други данни за точки.

Маркиране на точка на картата

3 Изберете Save.

1 Изберете Map.
2 Изберете местоположение на картата.
3 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
4  Избор  > OK.

Намиране на точка
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка от списъка.
3 Ако е необходимо  за да стесните търсенето.
4  Изберете опция:

• Изберете  Spell  Search,  за  да  търсите,  използвайки 
името на точката.

2        Точки
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• Изберете  Select  Symbol  да  търсите  с  помощта  на 
символа на точката.

• Изберете Search Near, за да търсите в близост до 
наскорошни местоположение, друга точка от маршрута, 
текущото ви местоположение, или точка на картата.

• Изберете Sort за да видите списъка на точки базирани 
на най-близката дистанция или по азбучен ред.

Редактиране на точка
Преди да можете да ред. точка, трябва да създадете точка.
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Изберете елемент за редактиране, като името.
4 Въведете  новата   информация   и  .

Изтриване на точка
1 Избор  > Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Delete > Yes.

Можете да стесните място на точка за по-голяма точност. При 
осреднявате, устр. прави няколко измервания на същото място 
и използва средната стойност за по-голяма точност.

Повишаване на точността на 
местоположението на точките

1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Average Location.
4 Придвижете до местоположението на точка от маршрута.
5 Изберете Start.
6 Следвайте инструкциите на екрана.
7 Когато лентата на състоянието достига 100%, избор Save.
За най-добри резултати, съберете 4-8 проби за точката, в
очакване най-малко 90 минути между проби. 

Проектиране на точка
Можете да създадете ново място чрез проектиране на
разстоянието и посоката от маркирано място на ново място.
1 Изберете Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Project Waypoint.
4 Въведете лагера, и изберете .
5 Изберете мерна единица.
6 Въведете разст., и изберете .
7 Изберете Save.

Тракове
Трака е запис на пътя ви. Дневникът на тракове съдържа 
информация за точки по протежение на пътя, включително 
времето, мястото и надморска височина за всяка точка.

По подр. устр. записва журнал на маршрута автоматично, 
докато той е включен и приема GPS сигнал. Можете да 
направите пауза и започнете записа ръчно.

Запис на Track Log

1 Разходете се за да запишете трак.
2  Избор Current Track > .
3 Изберете опция:

• За да направите пауза избор      .

Тракове 3

• За да започнете записа избор .

Промяна на текущият цвят на трака
1 Избор Current Track >  > Color.
2 Изберете цвят.

Запис на текущият трак
1 Избор Current Track > .
2 Изберете опция:

• Избор  да съхраните цялата следа.
• Избор  > Save Portion, и изберете точка от трака.

Текущият трак се записва използвайки формат по 
подразбиране или си предварително конфигуриран 
изходен формат.

Избор на формат за запаметени тракове
1 Избор Current Track >  >  > Setup Tracks > Output 

Format.
2 Изберете опция:

• За  да  запазите  фитнес  информация  с  трака, 
изберете Tracks (FIT).

• За  да  запазите  информация  само  в  един  по-широко 
съвместим формат, изберете Tracks (GPX).

• За  записване  и  на  двата  изходни  формати,  избор  Both 
(GPX/FIT).

Навигиране чрез TracBack
Докато навигирате, можете да навигирате обратно към
началото на своя път. Това може да бъде полезно, когато
трябва да намерите пътя си обратно към лагера или пътеката.
1 Избор Current Track >  > TracBack.

Картата показва маршрута ви в лилаво, началната точка
и крайната точка.

2 Навигирайте чрез картата или компаса.

Изчистване на текущият трак
Избор  > Current Track >  > Clear.

Преглед на информацията за трака
1 Изберете Track Manager.
2  Изберете трак.
3 Изберете опция:

• За да видите надморска височина на трака, може
   да  изберете .

• За да видите полетата с данни и опции изберете .
Можете да изберет    за да архивирате трака.

• За да видите трака върху картата-     .
Съвет: Можете да изберете информ. лента в горната част на 
екрана с картата, за да видите повече подробности за трака.

Запис на местоположение на трака
1 Изберете Track Manager.
2 Изберете трак.
3 Избор .
4 Изберете място на трака.
5 Изберете информация лента в горната част на екрана.

Появява се информация за местоположението.
6  Избор  > OK.

Показване на записани тракове на карта
Можете  да  покажете  един  или  повече  съхранени  записи  на 
картата.
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1 Изберете Track Manager.
2 Изберете трак.
3 Избор .
4 Изберете Color, и изберете цвят за следата на карта.
5  Изберете Show On Map.

6 Избор .
7 Изберете друга трак, и повторете стъпки 3-6 (по избор).
8  Избор , и затворете допълнителното меню с приложения.
9 От главното меню, изберете Map.

Избраните тракове се появяват на картата.

Архивиране на тракове
Вашето устр. ви позволява да запишете 200 тракове и 10,000 
точки в един трак. Ако превишите тези граници, може да няма 
достатъчно памет за запис на вашата настояща следа. Архив. 
освобождава памет за текущи записи и архивира записите в 
различно място на вашето устр. Броят на архив. записи, който
 се съхраняват е ограничен само от размера на паметта. 
Можете да прехвърляте арх. записи от вашето устр. на вашия 
компютър за запам. и гледане на Garmin BaseCamp ™.
Можете да архивирате записани следи ръчно. В допълнение, 
можете да създадете архивирани тракове от текущия 
регистър на тракове, когато следата е пълна.

Архивиране на тракове автоматично
Можете да архивирате тракове на автоматизиран 
график, за да спестите място в паметта.

Архивиране на тракове ръчно

1 Изберете Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto Archive.
2  Изберете When Full, Daily, or Weekly.

Можете да архивирате тракове ръчно.
1  Изберете Track Manager.
2 Изберете запаметен трак.
3 Избор  > .

Трака се премества от листата на записани в списъка 
на архивираните записи.

Изтриване на трак
1 Изберете Track Manager.
2  Изберете трак.
3 Избор  > Delete.

Навигация

Можете да използвате Where To? менюто, за да намерите 
място, до което да навигирате. Не всички Where To? 
категории са налични във всички региони и карти.

Навигиране до дестинация
1 Изберете Where To?.
2  Изберете категория.
3 Изберете дестинация.
4  Изберете Go.

Картата се отваря и маршрут е маркиран с лилаво.
5 Навигирайте с помощта на карта

или компас.

Намиране на местоположение по име
1 Избор  Where To? > Waypoints >  > Spell Search.

2 Въведете името или част от името.
3  Избор .

Намиране на локация близо до друго местопол.
1 Избор Where To? >  > Search Near.
2 Изберете опция.
3 Изберете местоположение.

Намиране на адрес
Можете да използвате опция City Navigator карти  за  
търсене на адреси.
1 Изберете Where To? > Addresses.
2 Изберете държава, ако е необходимо.
3  Въведете град или пощенски код.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички карти позволяват търсене по код.
4  Изберете града.
5 Въведете номера на къщата.
6 Въведете улицата.

Маркиране и започване на навигиране 
до местополежение на Човек зад борда
Можете да запаметите човек зад борда (MOB) локация, и 
автоматично да стартирате навигирането до нея.
1 Изберете Man Overboard > Start.

Картата се излиза показвайки пътя към МОВ локацията. 
Маршрута се показва в лилаво.

2 Навигирайте използвайки картата или компаса.

Спиране на навигацията
От компаса или картата избор  > Stop Navigation.

Навигиране с Sight 'N Go

Навигиране чрез картата
1 Започнете навигиране до дестинация.

2 Изберете Map.

Можете да насочите уреда към обект в далечината, 
заключен в посока, и да навигирате към обекта.
1 Изберете Sight 'N Go.
2 Насочете уреда към обект.
3 Изберете Lock Direction > Set Course.
4 Навигирайте използвайки компаса.

Син  триъгълник  е  Вашето  място.  Докато  пътувате,  синия 
триъгълник се движи и не оставя журнал на маршрута (пътека).

3 Изпълнете едно или повече действия:
• Плъзнете картата за да видите различни области.
• Избор  или  да приближите или отделечите карата. •
Изберете местоп. на картата и изберете информационната лента
 в горната част на екрана, за да видите инф. за избраното място.

Преди да можете да навигирате по улици, трябва да 
закупите и заредите City Navigator карти.

Навигация по улици

1 Изберете Profile Change > Automotive.
2  Изберете дестинация.
3 Навигирайте използвайки картата.

Завойте се показват в информационната лента в горната 
част на картата. Тонове се включват по време на 
маршрута.

4 Навигация
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Допълнителни Карти

BirdsEye Imagery

3D изглед на картата

Изберете 3D изглед.

Можете да използвате допълнителни карти, като BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart  g2, и City Navigator детайлна 
карта. Детайлните карти могат да съдържат доп. интересни 
точки, като ресторанти и сервизи. За повече информация 
отидете на http://buy.garmin.com.

Можете да изтеглите и да видите подробна сателитни 
изображения на вашето устр. с помощта на Garmin BaseCamp 
и BirdsEye. Отидете на garmin.com/birdseye  и 
garmin.com/basecamp за повече информация.
Вашето устройство може да включва едногодишен абонамент 
за BirdsEye. Не е налично във всички области или за всички 
модели устройства.

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да 
закупите карти, които съдържат 3D информация.

Изберете за да увеличите ъгъла на гледане.

Изберете за да намалите ъгъла на гледане.

Изберете да преместите 3D карта напред.

Изберете да преместите 3D карта назад.

Изберете, за да завъртите изгледа на ляво.

Изберете, за да завъртите изгледа на дясно.

Навигиране с компас
Когато навигирате до дестинац.,  сочи към вашата 
дестинация, независимо от посоката, в която се движите.
1 Започнете навигация към дестинацията.

2 Изберете Compass.
3 Завъртете докато сочи към горната част на компаса, и 

продължи да се движи в тази посока до дестинацията.

Калибриране на компаса
СЪОБЩЕНИЕ

Калибр. електр. компас на открито. За по голяма точност, не 
стойте близо до обекти, които влияят на магнитното поле, като
 превозни средства, сгради и електропроводи.

Вашето устр. е вече калибриран фабрично, и използва 
автом. калибриране по подразбиране. Ако има неточно 
поведение на компаса, например, след преместването на 
дълги разстояния или след екстремни температурни 
промени, можете ръчно да калибрирате компаса.
1 Избор Compass >  > Calibrate Compass > Start.
2 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигация 5

Указател на посоката
Указателя на посоката е най-полезен, ако се движите по вода или 
където няма големи препятствия по пътя си. Той също така може да 
ви помогне да избегнете опасности, като плитчини или подводни 
скали.
За да активирате указателя за посока, от компаса, изберете 
Setup > Heading > Go To Line/Pointer > Course (CDI).

Указателя за посо.показва връзката ви към линията водеща
 към дестинацията. Индикаторът разбира отклонение 
(CDI)

се отнася до разст. между точките
 и  дава  обозн.  на  дрейф  (лява  или  дясна)  от 

курса. Мащабът на 
индикатора за отклонение от курса, което ви казва колко 
далеч сте от курса сте.

По първоначални настройки, графиката на надморската 
височина показва промените във височината за период от време. 
Можете да се докоснете дадена точка на парцела, за да видите 
подробна информация за тази точка.

Графика на надморската височина

Придвижване до точка
1 Изберете Elevation Plot.
2 Изберете индивидуална точка.

Подробности за мястото се показват.
3 Избор  > View Map.
4 Изберете инф. лента в горната част на екрана.
5  Изберете Go.

Картата се отваря с вашия маршрут маркирани в лилаво.
6  Навигирайте с помощта на картата  или 

компаса.

Промяна на вида на графиката
Можете да настроите графиката да показва промените в надм. 
височина и налягането за период от време или изминато разст.
1 Изберете Elevation Plot > Change Plot Type.
2  Изберете опция.

Нулиране на графиката на надморската височина
Избор Elevation Plot >  > Reset > Clear Current Track > 
Clear.

Калибриране на барометричния висотомер
Можете ръчно да калибрирате барометричния висотомер 
ако знаете точната надморска височина или 
точното атмосферно налягане.

1 Отидете на място, където надморската височина или 
атмосферното налягане са ви известни.

2 Избор Elevation Plot >  > Calibrate Altimeter.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Бордови компютър
Бордовият компютър показва вашата настояща скорост, 
средна скорост, максимална достигната скорост, 
изминато разстояние и друга полезна статистика.Можете да 
персонализирате полетат с офермяне на арматурното 
табло, и полета с данни.

http://buy.garmin.com
http://garmin.com/birdseye
http://garmin.com/basecamp


От главното меню, изберете Trip Computer.

Изчистване на данните за пътуването
За най-точна информация, изчиствайте данните за 
пътуването преди то да започне.

Избор Trip Computer >  > Reset > Reset Trip Data > 
Reset.

Маршрути
Маршрутът е последователност от точки, които ви водят до 
желаната дестинация.

Създаване на маршрут
1 Изберте Route Planner > Create Route > Select First Point.
2 Изберете категория.
3 Изберете първата точка от маршрута.
4 Изберете Use > Select Next Point.
5 Повторете стъпки 2-4, за да доб. всички точки от маршрута.
6  Избор   за да запишете маршрута.

Редактиране на името на маршрута
1  Изберете Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Change Name.
4  Въведете новото име.

Редактиране на маршрут
1 Изберете Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Edit Route.
4  Изберете точка.
5 Изберете опция:

• За да видите точка върху картата, изберете Review.
• За  да  промените  реда  на  точките  от  маршрута, 

изберете Move Up или Move Down.
• За вмъкване на доп. точка от маршрута, изберете Insert.

Създава  се  допълнителна  точка  преди  тази,  която 
редактирате.

• За да премахнете точка от маршрута, изберете Remove.
6  Избор,    за да запишете маршрута.

Преглед на маршрут върху картата
1  Изберете Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете View Map.

Изтриване на маршрут
1  Изберете Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Delete Route.

Преглед на активния маршрут
1 Докато навигирате, изберете Active Route.
2 Изберете точка от маршрута, за да видите доп. детайли.

Обръщане на маршрута
Можете да превключите началната и крайната точка на 
маршрута, за да се придвижвате в обратна посока.
1 Изберете Route Planner.
2  Изберете маршрут.
3 Изберете Reverse Route.

Garmin Adventures
Можете да създадете приключения, да споделяте вашите 
пътувания със семейство, приятели, и Garmin общността. 
Например, можете да създадете приключение за най-новото си 
приключение. Приключението може да съдържа следата на 
пътуването, снимките на пътуването, и геокешове. Можете да 
използвате BaseCamp да създавате и управлявате вашите 
приключения. За повече инфо, посетете adventures.garmin.com.
ЗАБЕЛЕЖКА: BaseCamp не е налична за всички модели устройства.

Създаване на приключение
Преди да можете да създадете едно приключение и да го 
изпратете на устройството, трябва да изтеглите BaseCamp на 
вашия компютър и да прехвърлите трак от вашето устройство 
към компютъра.

приключението.
6 Ако искате да промените снимката на корицата, за приключ.,

изберете Change, и изберете различна снимка.
7 Изберете Finish.

1 Отворете BaseCamp.
2 Изберете File > New > Garmin Adventure.
3 Иберете следа и изберете Next.
4 Ако е необходимо, добавете елементи от BaseCamp.
5  Попълнете задължителните полета за име и да опишете

Стартиране на приключение
Преди да можете да стартирате приключение, трябва да 
изпратите приключение от BaseCamp на вашето устройство.

1 Изберете Adventures.
2  Изберете приключение.
3  Изберете Start.

Камера и снимки
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за 
модели, които включват камера.
Когато правите снимка, географското положение се запазва, като 
информацията на снимка. Можете да навигирате до мястото.

Направа на снимка
1 Изберете Camera.
2 Завъртете устройството хоризонтално или вертикално, за да

промените ориентацията на снимката.
3 Ако е необходимо или  за приближаване или отдалечаване.
4  Задр.  за да се фокосира и да дръжте устройството здраво.

Бяла рамка се появява на екрана. Устройството се 
фокусира върху обекта вътре в рамката. Когато снимката 
е на фокус, рамката светва в зелено.

5 Освоб.        за да направите снимка.

1 Избор Camera > .
2 Изберете опция:

Регулиране на режима на осветление на камерата
Можете да промените режима на камерата за по-ясни 
снимки при различни светлинни ситуации.

• За да правите снимки при слаба светлина изберете 
Low Light Mode.

• За да правите снимки в ярко осветени среди, 
изберете Standard Mode.

6 Камера и снимки
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Преглед на снимки
Можете да видите снимки, които сте направили с камерата 
и снимките, които се прехвърлят към устройството.
1 Изберете Photo Viewer.
2 Изберете снимка.
3 Ако е необходимо или  да увел. или намалите мащаба.

Преглед на Слайдшоу
1 Изберете Photo Viewer.
2 Изберете снимка.
3 Избор  > View Slideshow.

Сортиране на снимки
1 Избор Photo Viewer >  > Sort Photos.
2 Изберете опция:

• Изберете Most Recently.
• Изберете Near A Location и изберете място.
•   Изберете On A Specific Date и въведете дата.

Преглед на местоположението на снимка
1  Изберете Photo Viewer.
2 Изберете снимка.
3 Избор  > View Map.

Навигиране към снимка
1  Изберете Photo Viewer.
2 Изберете снимка.
3 Избор  > View Information > Go.

Задаване на снимка като тапет

Изтриване на снимка
1 Изберете Photo Viewer.

Можете да изберете снимка за фон на началния екран.
1  Изберете Photo Viewer.
2 Изберете снимка.
3 Избор  > Set As Wallpaper.

2 Изберете снимка.
3 Избор  > Delete Photo > Delete.

Геокешове
Геокеш е скрито съкровище. Геокешинг е, когато издирвате 
скрити съкровища с помощта на GPS координати, 
публикувани онлайн от тези, които ги крият.

Изтегляне на геокешове
1 Свържете устр. към компютъра с помощта на USB кабел.
2  Отидете на www.geocaching.com/play.
3 Ако е необходимо си създайте профил.
4 Впишете се
5 Следвайте инструкциите на екрана, за да намерите и 

изтеглите геокешове на вашето устройство.

Филтриране на списъка с геокешове
Можете да филтрирате геокеш списъка въз основа на 
определени фактори, като ниво на трудност.
1 Изберете Geocaching > Quick Filter.
2 Изберете продукти за филтриране.
3 Персон. на настройките и изберете .
4  Изберете опция:

• За да приложите филтъра към геокеш списъка,
 изберете Search.

Геокешове 7

• За да запазите филтъра, .

Създаване и записване на филтър
Можете да създавате и записвате филтри за геокешове, 
базирани на специфични фактори. След като настроите 
филтъра, можете да го прилoжите в списъка с геокешове.
1 Изберете Setup > Geocaching > Filter Setup > Create Filter.
2  Изберете елементи за филтриране.
3 Изберете опция:

• За да приложите филтъра към геокеш списъка - Search.
• За да запазите   избор     След като е записан, филтърът е 

кръстен автоматично. Можете да получите достъп до 
специалния филтър от списъка с геокешове.

Редактиране на геокеш филтър
1 Изберете Setup > Geocaching > Filter Setup.

Навигиране към геокеш

2 Изберете филтър.
3 Изберете елемент, за да редактирате.

1 Изберете Geocaching > Find a Geocache.
2 Изберете геокеш.
3 Изберете Go.
4 Навигирайте изполвайки картата или компаса.

Записване на опита
Преди да се опитате да откриете геокеш, трябва да сте 
стартирали геокеша. След като сте се опитали да 
откриете геокеш, можете да запишете резултата. 
1  Изберете Geocaching > Log Attempt.
2 Изберете Found, Did Not Find, or Needs Repair.
3 Изберете опция:

• За  да  започнете  търсене  на  следващия  най-близък 
геокеш, изберете  Find Next Closest.

• За да завършите записа, изберете  Done.
• За да въведете коментар за търсенето на кеша или за самата

 кеш,  изберете  Промени  мнението,  въведете  коментар,  и 
изберете .

chirp е малък Garmin аксесоар, който е програмиран и се оставя в 
геокеш. Можете да използвате вашето устройство, за да намерите 
chirp  в геокеш. За повече информация относно chirp , вижте 
Ръководство на chirp на www.garmin.com.

2 Изберете chirp Searching > On.

Включване на търсенето на chirp
1 Изберете Setup > Geocaching.

2 Изберете геокеш.
3 Изберете Go.
4 Навигирайте използвайки картата или компаса.

Откриване на геокеш с chirp
1 Изберете Geocaching > Find a Geocache.

Когато сте в рамките на около 32,9 фута (10 м) от 
геокеш, който съдържа chirp, подробности за chirp 
се появяват.

5 Ако е необходимо, изберете Geocaching > Show chirp Details.
6  Ако има такива, изберете Go, за да навигирате към следващия

 етап на геокеша.

https://www.geocaching.com/play
http://www.garmin.com
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Приложения
Изпращане и получаване на данни безжично

Преди да можете да обмените данни по безжичен път, трябва 
да бъде в рамките на 3 метра от съвместимо устройство.
Вашето устр. може да изпраща и получава данни, когато е 
сдвоено със съвм. смартфон с помощта на ANT + безжична 
технология. Можете да споделяте точки, геокешове, 
маршрути и тракове.
Тази функция не е налична за всички модели устройства.
1  Изберете Share Wirelessly.
2 Изберете опция:

• Изберете Send, и изберете типа на данните.
• Изберете Receive за да получите данни от друго устр. 

Другото устройство трябва да изпраща данни.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройка на аларма за приближаване
Алармата за приближаване ви известява, когато сте на 
определено разстояние от конкретно място.
1 Изберете Proximity Alarms > Create Alarm.
2 Изберете категория.
3 Изберете локация.
4 Изберете Use.
5 Въведете   радиус,   и  -         .
Когато влезете в район с аларма за приближаване, 
устройството издава звук.

Изчисляване на размера на площта
1 Изберете Area Calculation > Start.
2 Разходете се около периметъра, който ще се изчислява.
3  Изберете Calculate когато приключите.

Използване на калкулатор
Устройството  има  стандартен  калкулатор  и  научен 

калкулатор. Изберете Calculator.

Преглед на календара и алманаха
Можете да видите активността на устройството, като 
например, кога е създадена дадена точка и алманах 
информация за слънцето и луната, и за лов и риболов.
1 Изберете опция:

• За да видите акт. за конкретни дни, изберете Calendar.
•  За да видите изгрева, залеза, и изгрев залез на лината

изберете Sun and Moon.
• За  да  видите  прогнозите  за  най-доброто  време  за 

лов и риболов, изберете Hunt and Fish.
2 Ако е необходимо,    или   за да видите различен месец.
3  Изберете ден.

Задаване на аларма
Ако в момента не се използва устройството, можете да го 
настроите кога да се включи в определен час.
1 Изберете Alarm Clock.
2 Избор  или  за да зададете времето.
3  Изберете  Turn Alarm On.
4 Изберете опция.

Алармата звучи в избрания път. Ако устройството е 
изключено в часа на алармата, устройството се включва и 
алармата се включва.

Стартиране на таймера за обратно броене
1 Избор Alarm Clock >  > Timer.
2 Избор     и  за да зададете времето.
3 Изберете Start Timer.

Отваряне на хронометъра
Изберете Stopwatch.

Страница със спътници
Страницата за сателити показва текущото ви местоположение, GPS 
точността, разположението на спътниците и силата на сигнала.

Промяна на изобразяването на сателитните сигнали
1   Избор Satellite > .
2 Ако е необх., избор Движение нагоре за да подредите спътниците 

подред, като избрания спътник застава в горната част на екрана.
3 Ако е необходимо, натиснете Многоцветно за да зададете спец. 

цвят за изобразяване  на спътника и силата на сигнала му.

Изключване на GPS
Избор Satellite >  > Use With GPS Off.

Симулиране на локация
1 Избор Satellite >  > Use With GPS Off.
2 Избор  > Set Location On Map.
3 Изберете място.
4 Изберете Use.

ANT+ сензори
Сдвояване на ANT+ сензори
Преди да можете да сдвоите, трябва да поставите 
пулсомера или инсталирате сензора.
Устр. е съвместимо с пулсомер, GSC ™ 10 сензор за скорост и 
каданс, и tempe ™ безж. сензор за темпер. Можете да персон. 
полетата с данни, за да се показват сензорни данни.
1 Дръжте устройството в обхват (3 m) от сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Стойте  на  10  м  от  други  ANT  + 
сензори, докато сдвояване.

2 Изберете Setup > ANT Sensor.
3  Изберете вашия сензор.
4 Изберете Search for new.

Когато сензорът е сдвоена с вашето устройство, състоянието на 
сензора се променя от Търсене на Свъзан.

Съвети за свързване на ANT + аксесоари с 
вашето Garmin устройство
• Уверете  се,  че  ANT  +  аксесоара  е  съвместим  с 

вашето Garmin устройство.
• Преди да свържете ANT + аксесоар с Garmin 

устройство, застанете на 10 м (32,9 фута) 
разстояние от други ANT + аксесоари.

• Дръжте устройството в обхват от 3 m (10 фута.) от ANT + 
аксесоара.

• След като сдвоите за първи път, устройството автоматично 
разпознава ANT + аксесоара всеки път, когато се активира. Този 
процес се извършва автоматично, когато включите устройството  
и отнема само няколко секунди, когато аксесоарът е активиран и 
работи коректно.

• След  като  го  сдвоите,  Garmin  устройство  получава  
данни  от единствено от вашият  аксесоар,  и  можете  да  
се доближите до  други аксесоари.
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tempe
tempe  е ANT + безжичен температурен сензор. Можете да 
прикачите сензора към каишка, където да е изложен на 
околния въздух, за да може да осигурява точни данни за 
температурата. Трябва да свържете tempe  с вашето 
устройство, за да изведете температурните данни от tempe .

Визуализация на данните от tempe
Когато се показват данни от tempe за първи път, вие трябва да
 изпълните тези задачи, за да перс. полетата с данни.
1 Сдвоете tempe сензора.

2 Персонализирайте  полетата  с  данни,  за  да 
изведете данните за температурата.
Можете да изберете текущата температура от категорията. 
Можете да изберете минималните и максималните 
температури за 24-часов период от друга група.

Визуализиране на данните за пулса
Когато се показват данните за пулс за първи път, вие трябва 
да изпълните тези задачи за персонализиране на полетата.
1 Сдвоете пулсомера.

2 Персонализирайте  полетата  с  данни,  за  да  се 
визуализира сърдечната честота.
Можете да изберете полето за данни на сърдечната 
честота от категорията.

Персонализиране на уреда
Профили за активност
Профили за активност са комбинация от настройки, които 
оптимизират устр. въз основа на това как го използвате. 
Например, настройките и екрана са различни, когато 
използвате устр. за бягане, отколкото по време на колоездене.
Когато използвате някой профил и промените настройки, като 
полеттаа за данни или сигналите, промените се запаметяват 
автоматично като част от профила.

Избор на профил
Когато променяте активности, можете да промените 
настройките на устройството чрез смяна на профила.
1 Изберете Profile Change.
2 Изберете профил.

Създаване на персонализиран профил
Можете да персонализирате настройките и полетата с 
данни за определена дейност или пътуване.
1 Изберете Setup > Profiles > Create New Profile > OK.
2  Персонализирайте вашите настройки и полета с данни.

Редактиране на името на профила
1  Изберете Setup > Profiles.
2 Изберете профил.
3 Изберете Edit Name.
4 Въведете новото име.

Изтриване на профил
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да изтриете активния 
профил, трябва да активирате друг профил. Не можете 
да изтриете профил, докато той е активен.
1 Изберете Setup > Profiles.
2  Изберете профил.
3 Избрете Delete.
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Персонализиране на основното меню
• Задръжте икона в главното меню и го плъзнете на ново 

място.
• Отворете допълнителните приложения, и плъзнете икона 

до главното меню.
• Изберете Setup > Main Menu и следвайте инструкциите 

на екрана.

Създаване на пряк път
1 Изберете Setup > Shortcuts > Create Shortcut.
2 Изберете Name и въведете име.
3 Изберете Icon и изберете икона.
4 Изберете Profile, и направете прекия път към конкретен профил.
5  Изберете опция:

• Изберете Setup да добавите пряк път към конкр. настройка.
• Изберете Where To? да добавите пряк път, който започва с 

навигация към конкретна точка.
• Изберете  Application  да  добавите  пряк  път 

към конкретно приложение.

Добавяне на пряк път към главното меню
Можете да добавите команди за бърз достъп до основното 
меню, допълнителните приложения или любими. Ако 
прекия път не се появи в списъка, можете да го създадете.
1 Изберете Setup > Shortcuts.
2 Изберете командата за бърз достъп.
3 Изберете Add To Menu.
4 Изберете Main Menu, Drawer, or Favorites.

Потребителски полета с данни и табла 
Полетата с данни дават информация за местоположението ви или 
други специфични данни. Таблата са персонализирано групиране на 
данни, като геокешинг.
Можете да персонализирате полетата с данни и таблата на картата, 
компаса, бордовия компютър, надм. восочина и стр. за състояние.

Активиране на полета с данни на картата
Можете да акт. няколко малки полета с данни или едно голямо.
1  Избор Map  >  > Setup Map > Dashboard.
2 Изберете Small Data Fields or Large Data Field.

Празните полета за данни се показват върху картата.

Персонализиране на полетата с данни
Преди да можете да промените полетата с данни на 
картата, трябва да ги активирате.
Можете да персонализирате полетата с данни и таблата на картата, 
компаса, бордовия компютър, надм. височина, и статус страниците.
1 От една стр., която показва полета зс данни, изберете поле.
2  Изберете категория за полето с данни и самото поле с данните.

Например, изберете Trip Data > Speed - Moving Avg.

Персонализиран нае таблата
1 Отворете страницата, която съдържа табло, което  да перс.
2 Изберете опция:

• От картата изберете  > Setup Map > Dashboard.
•  От компаса, бордовия компютър, или стр. за съст. изберете

 > Change Dashboard.
3 Изберете таблото.



Можете да перс. мерни единици за разст. и скорост, надм. 
височина, дълбочина, темп., налягане, и верт. скорост.

Промяна на мерните единици

1 Изберете Setup > Units.
2  Изберете тип измерване.
3  Изберете мерна единица.

Заключване на ориентацията на екрана
Настройката по подразбиране позволява на екрана, да 
промените ориентацията авт. въз основа на ориентацията на 
устройството. Можете да заключите ориентацията на екрана.
1 Изберете Setup > Display > Orientation Lock.
2  Изберете опция.

Регул. на времето на фоновото осветление
Можете да намалите времето за изчакване на подсветката, 
за да увеличите живота на батерията.
1 Изберете Setup > Display > Backlight Timeout.
2  Изберете опция.

Включване на режим на пестене на батерията
Използвайте режима,  за да  се удължи  живота  на  батерията.

Изберете Setup> Display > Battery Save > On.
В този режим, екрана се изключва, когато времето изтече. 
Можете да изберете          за да включоте екрана, и можете да 
изберете     два пъти, за да видите страницата на състоян.

Настройка на звука
Преди да можете да регул. силата на звука, трябва да свърж. 
слушалки или да използвате монтажното за автомобил.
1 Избор .
2 Използвайте плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Системни настройки
Изберете Setup > System.

WAAS/EGNOS: Задайте системата на Wide Area 
Augmentation System/European Geostationary Navigation 
Overlay Service (WAAS/EGNOS). За повече информация 
отидете на garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Сателити:  Задава  спътникова  система  за  GPS,  GPS  
+ GLONASS или Demo Mode (GPS изключен).

Език: Задава езика на текста на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Промяната  на  езика  на  текста  не  променя 
езика на въведените от потр. данни или данните в картата.

Език-глас: Позволява ви да смените езика на глас.
Интерфейс: Задава формат на серийния интерфейс.
Конфигур. на бутона за вкл: Позволява ви да зададете 

команди  за  бърз  достъп  до  бутона  за  включване.

GPS и GLONASS
Настройката по подразбиране е GPS + GLONASS, която 
предлага повишена произв. в тежки среди и по-бързо 
придобиване на позиция. Използв. на GPS и GLONASS може да
 намали живота на батерията по-бързо, отколкото само на GPS.

Настройки на интерфейса
Изберете Setup > System > Interface.
Garmin Spanner: Позволява ви да използвате USB порта на 

устройството с NMEA 0183-съвместими програми с карти,
 чрез създаване на виртуален сериен порт.

Garmin Serial: Задава устройството да използва 
собствен формат на Garmin за размяна на точки, 
маршрути и следи с компютър.

NMEA  In/Out:  Задава  устройството  да  използва 
стандартен NMEA 0183 вход и изход.

Text  Out:  Осигурява  прост  ASCII  текстови  изход  на 
координати и скорост.

RTCM: Позволява устройството да приема Differential Global 
Positioning System (DGPS) информация от устройство  
Radio Technical Commission за Maritime Services (RTCM) 
данни във формат на SC-104.

Персонализиране на бутона за включване
Можете да конф. бутона за вкл. за бърз достъп до менюто, 
настройки, приложение, или страницата за състояние. Можете да 
настроите бутона да се задейства с едно или двойно избиране.
1 Изберете Setup > System > Configure Power Key.
2 Изберете Single Tap или Double Tap.
3 Изберете елемент за показване, когато докоснете бутона за вкл.

• За да отворите стр. със статутса, изберете Status Page.

• За да изключите бързиа бутон изберете None.

• За да се покаже конкретно приложение, пряк път 
или настройка, изберете Menu Item, прегледайте 
за елемента и изберете.

Настройки на екрана
Изберете Setup > Display.
Фоново осветление: Задава продължителността от време,

 преди осветяването да се изключи.
Закл. на ориентацията: Заключва ориент. на екрана в режим 

портрет или пейзаж, или позволява на екрана да промени 
ориентацията авт. въз основа на ориентацията на устройството.

Заснемане  на  екрана:  Позволява  ви  да  запазите 
изображението на екрана на устройството.

Пестене на батерията: Запазва енергията и удължава 
живота на батерията и чрез включване и изключване на 
екрана, когато времето на подсветката изтече.

Калибриране  на  екрана:  Калибрирайте  екрана,  ако 
екранът не реагира на докосвания.

Настройки на показване
Изберете Setup > Appearance.
Режим: Задава светъл фон, на тъмен фон, или автоматично

 се превключва между двете, базирано на изгрева и 
залеза за текущото ви местоположение.

Фон: Задава фоновото изображение.
Дневен  цвят  на  избор:  Задава  цвят  за  направения 

избор, когато е в дневен режим.
Нощен  цвят  на  избор:  Задава  цвят  за  направения 

избор, когато е в нощен режим.

Настройки на картата
Изберете Setup > Map.
Информация  за  картата:  Активира  или  деактивира 

ползване на карта в устройството.
Ориентация: Настройва как картата да се показва на страницата. 

North Up показва север в горната част на страницата. Track Up 
показва текущата ви посока на движение към горната част на 
страницата. Automotive Mode показва автомобилна перспектива с 
посоката на движение нагоре.

Табло: Задава на таблото да показва картата. Всяко 
таблото показва различна информация за вашия 
маршрут или местоположението ви.

Guidance Text: Задава кога текста на тези указания да се 
показват на картата.
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Скорост на картата:  Регулира скоростта, с която  картата се 
изтегля. Бързата скорост намалява живота на батерията.

Разширени настройки на картата
Изберете Setup > Map > Advanced Setup.
Auto Zoom: Включва или изкл. автоматично мащабиране.
Detail: Задава размера на детайлност на картата. Показването

на повече подр. може да доведе до разглеждане на картата по-бавно.
Shaded Relief: Показва подробен релеф на карта (ако има

 такъв), или се изключва засенчването.
Vehicle:  Задава  позицията  на  иконата,  която  представлява 

вашето позиция на картата. Иконата е син триъгълник.
Zoom Levels: Настр. нивото на увелич., с които ще се появят 

елем.  на  картата.  Елементите  на  картата  не  се  появяват, 
когато нивото на картата е по-висока от избраното ниво.

Text Size: Задава размера на текста за елементите.

Настройки на камерата
Изберете Setup > Camera.
Photo Resolution: Задава резолюцията на снимките.
Save Photos To: Задава разпол. на съхранение на снимки.
Camera Instructions: Показва кратки указания за направата 

на снимка.

Настройки на траковете
Изберете Setup > Tracks.
Track Log: Включете или изключете записа на тракове.
Record Method: Задава методът на записване на трак. Авто

запис на трак при променлива скорост за създадете 
оптимално представяне на вашите тракове.

Interval: Задава скорост на запис на трака. Запис на трак 
по-често създава по-подробна информация, но изпълва 
следата по-бързо.

Auto Archive:  Задава метод за авт. арх., за да организирате 
своите тракове. Траковете се записват и изчистват авт.

Color: Променя цвета на линията на следа върху картата.

Настройки на часа
Изберете Setup > Time.
Time Format: Задава на устройството да показва времето 

в 12-часов или 24-часов формат.
Time  Zone:  Задава  часовата  зона  за  устр.  Автомат. 

задава зоната на база на вашата GPS позиция.

Настройки на формата на позициониране
ЗАБЕЛЕЖКА: Не трябва да се променяте формата на 
позицията или координатна система, освен ако не сте с карта 
или диаграма, която уточнява, различна позиция на формата.
Изберете Setup > Position Format.
Position Format:  Задава формата на позицията,  в която 

се появява.
Map  Datum:  Задава  координатната  система,  на  която  е 

структурирана картата.
Map  Spheroid:  Показва  координатната  система,  която  устр. 

използва. По подразбиране се използва WGS 84.

Настройки на фунциите
Можете да персонализирате настройките на компаса.
Изберете Setup > Heading.
Display: Задава типа на посоката, които показва

компаса.
North Reference: Задава 

северната посока на компаса.
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Go To Line/Pointer: Позволява ви да използвате пойнтера, 
който сочи в посоката на вашата дестинация, или да 
използвате показалеца на курса, който показва връзката 
ви към линията водеща към дестинацията.

Compass: Автоматично превключва от електронен компас 
към GPS компас, когато пътувате с по-висока скорост за 
определен период от време.

Calibrate Compass: Позволява ви да калибрирате компаса, 
ако получите неточни данни от компаса, например след 
преместване на дълги разстояния или след екстремни 
температурни промени.

Настройки на алтиметъра
Изберете Setup > Altimeter.

Barometer Mode: Variable Elevation позволява на барометъра да 
измерва промените в надморска височина, докато се движите. 
Fixed Elevation приема, че устройството е неподвижно при 
фиксирана кота, така барометричното налягане трябва да се 
промени само заради времето.

Pressure Trending: Задава как устройства да записва 
данните за налягане. Save Always  може да бъде 
полезно при следене на фронтовете на налягане.

Автом. калибриране: Автоматично калибрира алтиметъра 
всеки път, когато устройството е включено. Устройството 
продължава към автоматично калибриране на висотомера, 
докато устройството има GPS сигнал.

Plot Type:  Записа на надм. височ. през определен период 
от  време  или  разстояние,  записва  барометричното 
налягане в продължение на период от време.

Calibrate Altimeter: Позволява ви да калибрирате 
барометричен алтиметър, ако знаете надморската 
височина или правилното барометричното налягане.

Настройки на геокеша
Изберете Setup > Geocaching.
Геокеш  лист:  Позволява  ви  да  покажете  геокеш 

списъка от имена или кодове.
Геокеш стил: Задава стила за геокеш данните.
chirp  търсене:  Разрешава на  устройството  да  търси 

геокеш съдържащ chirp аксесоар.

Програмиране  на  chirp:  Програмиране  на  chirp  аксесоар.  Вижте 
ръководството за потребителя на chirp на www.garmin.com.

Настройки на филтрите: Позволява ви да създавате и 
записвате  филтри за геокешове базирани на 
специфични фактори.

Намерени геокешове: Позволява ви да редактирате броя на
 геокешове, който са намерени. Този брой се увеличава 
автоматично, ако сте регистрирали находка.

Настройки на маршрута
Устройството изчислява маршрути, оптимизирани за вида 
дейност, която извършвате. Достъпните настройки за маршрути са
 базиране в зависимост от дейността, която е избрана.
Изберете Setup > Routing.
Гласово  навигиране:  Задава  гласа  и  езика  на 

навигиране.
Активности:  Задава активност за маршрутизация.  Устр.  изчислява 

маршрути, оптимизирани за вида дейност, което правите.
Route Transitions: Задава начина на маршрутизиране от една 

точка по маршрута към следващата. Тази настройка е 
достъпна само за някои дейности. Разстоянието до 
следващата точка от маршрута, когато са на определено 
разстояние от текущата ви точка.

http://www.garmin.com


Закл.  в  пътя:  Заключва  синия  триъгълник,  който 
представлява  позицията  ви  на  картата,  върху 
най-близкия път.

Фитнес настройки
Изберете Setup > Fitness.
Auto Lap: Задава на устр. авт. маркиране на обиколка за

определена дистанция.
Профил:  Задава  информацията  за  профила  на 

потребителя
HR Zones: Задава пет зони на пулса за фитнес занимания.
FIT Activity: Задава фитнес активност за бягане, колоездене, 

или друго. Това позволява на вашата дейност да се показва,
 като бягане, когато го прехвърля в Garmin Connect ™.

Настройване на фитнес потребителски профил
Устройството използва информацията, която сте въвели за 
себе си, за да се изчисли точни данни. Можете да 
променяте следната информация за потребителският 
профил: пол, възраст, тегло, височина, и ниво на активност.
1 Изберете Setup > Fitness > User.
2  Промяна на настройките.
За Lifetime атлети
Lifetime атлети са лица, който тренират интензивно в 
продължение на много години (с изключение на леки контузии)
 и има пулс от 60 удара в минута (BPM) или по-малко.
За зоните за пулса

Фитнес цели
Знанието на зоните на пулса може да ви помогне да 
измерите и да подобрите вашия фитнес чрез 
разбиране и прилагане на тези принципи
• Пулсът е добър измервател за вашите тренировки
•  Обучението в определени зони на пулс може да ви 

помогне да подобрите физическата си сила
• Знанието на зоните ви на пулса може да ви предпази от 

претоварване и да намали риска от нараняване.
Ако не знаете максималния си пулс, можете да използвате
 таблицата, за да определите най-добрата зона на пулса 
за вашите фитнес цели
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте един от 
наличните в интернет калкулатори. Някои спортни зали и 
здравни центрове могат да предоставят тест, който измерва 
макс. пулс. Стандартно - макс. пулс е 220 минус възрастта ви.

Много атлети използват зоните на пулса, за да измерят и 
увеличат тяхната сърдечно-съдовата сила и подобрат 
тяхнотониво на фитнес. Зона А на сърдечната честота е 
набор от удара на сърцето в минута. Пет общоприети зони 
са номерирани от 1 до 5. Като цяло, зоните на пулса са 
изчислени въз основа на проценти на максималния пулс.

Настойване на вашият зони за пулс
Преди устройството да може да се определи зоните за 
пулс ви, трябва да настроите вашият фитнес профил на 
потребителя.
Можете да настройвате ръчно зоните на сърдечната 
честота в зависимост от вашите фитнес цели 
1 Изберете Setup > Fitness > HR Zones.
2 Въведете макс. и мин. сърдечен ритъм за зона 5.

Макс. сърдечната честота за всяка зона се основава на 
мин. сърдечната честота на предишната зона. 
Например, ако въведете 167 като минимум пулс за зона 
5, устройството използва 166 като макс. за зона 4.

3 Въведете своя минимален пулс за зони 4-1.

Изчисляване на зоните на сърдечната честота
Зона % от 

максимал
ния пулс

Възприемани усилия Ползи

1 50–60% Спокойно,  лесно 
темпо,   ритмично 
дишане

Аеробна тренировка 
за начинаещи, 
намалява стреса

2 60–70% Удобно темпо, леко 
по-дълбоко дишане, 
разговор възможен

Основни 
сърдечно-съдови 
обучения, темпо за 
възстановяване добро

3 70–80% Умерено темпо, 
по-трудно да се 
разговаря

Подобрен аеробен 
капацитет, оптимално 
сърд.-съдови обучения

4 80–90% Бързо темпо и малко 
неудобно, дишане 
трудно

Подобрен 
анаеробен 
капацитет и праг, 
подобрена скорост

5 90–100% Спритово темпо, 
неустойчиво за прод. 
период от време, 
затруднено дишане

Анаеробни и 
мускулната 
издръжливост, 
повишена мощност

Бягане или каране на велосипед с вашето устройство
Преди да отидете да бягате или карате колело с помощта на 
устройството, трябва да смените профила към фитнес.
Можете да персонализирате вашите табла и полета с 
данни за вашите фитнес занимания.
1 Ако устройството ви е в момента записва трак,

 избор      Current Track > .
Можете да запишете или изтриете текущият трак.

2 Изберете Setup > Tracks > Output Format.
3 Изберете опция:

• Изберете GPX, за да запишете вашата дейност като стандартен трак, 
който може да бъде видяна на карта и да се използва за навигация.

• Изберете FIT да запишете дейността си с фитнес информация 
(например, обиколки), която е съобразена с Garmin Connect.

• Изберете Both  да запишете вашите данни и в двата формата 
едновременно. Тази настройка използва повече памет.

4 От главното меню, изберете Stopwatch > Start.
5  Отидете да бягате или карате.
6 Когато приключите, изберете Stop.
7 Изберете Reset > Save.

Морски настройки
Изберете Setup > Marine.
Marine Chart Mode: Задава типа на графиката, която устройството 

използва при показване на морски данни. Показва елементите на
 картата в различни цветове, така че морските важните обекти са
 по-четливи. Риболов (изисква морски карти) показва подробен 
оглед на дънните контури и дълбочинни сондажи и опростява 
картата за по време на риболов.

Appearance:  Задава  появата  на  морски  навигационни 
средства на карта.

Задаване на морски аларми
1 Изберете Setup > Marine > Marine Alarm Setup.
2 Изберете типа на алармата.
3 Изберете On.
4 Въведете разстояние и  - .
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Marine Alarm Setup: Задава аларми за случаите, когато 
превишите определено разстояние, докато сте закотвени, 
когато сте въвели определено разстояние, и когато 
влезете във вода с точно определена дълбочина.



®

®, and Mac®

Настройване на тоновете на устройството
Можете да персонализирате тоновете за съобшения, 
бутони, включени предупреждения и аларми.
1 Изберете Setup > Tones > Tones > On.
2  Изберете тон за всеки различен тип.

Нулиране на данни
Можете да нулирате данни, изтриете всички точки, изчиствате
 текущият трак, или да възст. стойностите по подразбиране.
1 Изберете Setup > Reset.
2 Изберете елемент за нулиране.

2 Изберете елемент за нулиране.
3 Избор  > Restore Defaults.

Нул. на стойности по подр. за спец. настр. на стр.

Нул. на стойности по подр. за спец. настройки1
 Изберете Setup.

Можете да нулирате стойностите по подр. за настройките за 
картата, компаса, бордовия компютър, и надм. виочина.
1 Отворете стр., за която ще възстановите настройките.
2  Избор   > Restore Defaults.

Възст. на всички настройки по подразбиране
Можете  да  върнете  всички  настройки  към  фабричните. 

Изберете Setup > Reset > Reset All Settings > Yes.

Поддръжка на устройството
Поддръжка и актуализации
Garmin Express ™ (garmin.com/express) осигурява лесен 
достъп до тези услуги за Garmin устройства.
• Регистрация на продукта
• Ръководства
• Актуализации на софтуера
• Качване на данни на Garmin Connect

Обновяване на софтуер
ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на софтуера не изтрива 
вашите данни и настройки.
1 Свържете вашето устр. към компютър с помощта на USB кабел.
2  Отидете на garmin.com/express.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството, на места където ще бъде 
на продължително излагане на екстремни температури, 
защото може да доведе до трайно увреждане
Никога не използвайте твърди или остри предмети, за да 
работите с тъчскрийна, това може да доведе до повреда.
Избягвайте химични препарати, които могат да повредят 
пластмасовите части.
Закрепете здраво капаче за да се предотврати повреда 
на мини-USB порт.

Почистване на уреда
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек

препарат за почистване.

2 Изсушете. 

Грижа за устройството 13

Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста кърпа без власинки.
2 Ако е необходимо, навлажнете леко кърпата с вода.
3 Ако използвате влажна кърпа, изключете устройството и го 

извадете от захранването.
4 Внимателно почистете екрана с кърпата.

Потапяне във вода
ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството е водоустойчив до IEC Standard 60529 IPX7. Може да 
издържи потапяне до 1 метър вода в продължение на 30 минути. 
Продължителното потапяне може да доведе до повреда на 
устройството. След потапяне, бъдете сигурни, че сте го подсушили 
добре преди да го заредите.

Управление на данни
 95, 98, Me, 

Windows NT
NOTE: Устройството не е съвместим с Windows

 OS 10.3 и по-стари.

Типове файлове
Това устройство поддържа следните типове файлове:
• Файлове  от  BaseCamp  или  HomePort  ™.  Отидете  на 

www.garmin.com/trip_planning.
• GPX файлове.
• GPX геокеш файлове. (Downloading Geocaches, page 7).
• JPEG файлове.
• GPI персонализиран POI файлове от Garmin POI Loader. Отидете 

www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT файлове за Garmin Connect.

Инсталиране на допълнителна памет
Можете да инсталирате microSD™ карта с памет за допълнително 
място за съхранение или предварително заредени карти.
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовника и дръпнете 

капака.

À

 наляво и
 повдигнете.

2 Извадете батериите.
3 Под батериите, плъзнете държача на картата

4 Поставете    картата 
Á

 със златните контакти надолу.
5 Затворете държача на картата.
6 Плъзнете държача на картата вдясно за да го заключите.
7 Поставете батериите.
8 Поставете капака на батерията, и завъртете D-пръстена.

Свързване на устройството към компютъра
БЕЛЕЖКА

За да предпазите от корозия, изсушете мини-USB 
порта, капачето, и околното пространство преди да го 
заредите или свързвате към компютър.

http://garmin.com/express
http://garmin.com/express
http://www.garmin.com/trip_planning
http://www.garmin.com/trip_planning
http://www.garmin.com/products/poiloader


Device Information

Преди да можете да свържете директно конектора на USB 
кабела към вашето устройство, може да се наложи да 
премахнете допълнителните аксесоари за монтиране.
1 Издърпайте капачето от мини-USB порт.
2 Пъхнете малкия край на USB кабела в USB порта.
3  Включете големия край на USB кабела в USB порта

на компютъра.
Устройство и карта с памет се показват, като 
преносими устройства в My Computer на Windows 
компютри и като монтирани обеми на Mac компютри.

Прехвърляне на файлове на устройството
1 Свържете устройството към компютъра.

На Windows компютри, устр. се появява като сменяем диск 
или преносимо устройство, и на картата с памет може да се
 появи като втори сменяем диск. На Mac компютри, устр. и 
картата с памет се появяват като монтирани обеми.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои компютри не могат да показват устр. 
правилно. Вижте документацията на вашата операционна 
система, за да се научат как да свържете устройството.

2 На компютъра отворете файловия браузър.
3 Изберете файл.
4 Изберете Edit > Copy.
5 Отворете преносимото устройство на устройството или

момори картата.
6  Разгледайте в папка.
7 Изберете Edit > Paste.

Файлът се появява в списъка на файловете в паметта на 
устройството или на картата с памет.

Изпращането на файлове с BaseCamp
1  Отворете BaseCamp.
2 Свържете устройството към компютъра.

На Windows компютри, устр. се появява като сменяем диск 
или преносимо устройство, а картата с памет може да се 
появи като втори сменяем диск. На Mac компютри, устр. и 
картата с памет се появяват като монтирани обеми.
Някои компютри не могат да показват устройството 
правилно. Вижте документацията на вашата операционна 
система, за да се научат как свържете устр.

3 Отворете Garmin или картата с памет.
4  Изберете опция:

• Изберете  елемент  от  свързаното  устройство  и  го 
плъзнете към My Collection или към списък.

• От  BaseCamp,  изберете  Device  >  Receive  from 
Device, и изберете устройството.

Изтриване на файлове
БЕЛЕЖКА

Ако не знаете целта на файла, не трийте. Вашата памет на 
устройство съдържа важни системни файлове, които не 
следва да бъдат заличени.

1 Отворете Garmin обема.
2 Ако е необходимо, отворете папка или обем.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete на клавиатурата.

Изключвате USB кабел
Ако устр. ви е свързано към компютъра като преносимо устр. 
или обем, трябва да безопасно да извадите вашето устр. от 
вашия компютър, за да се избегне загуба на данни. Ако устр. 
ви е свързано към вашия Windows компютър, като преносимо 
устройство, не е необходимо безопасно изваждане.
1 Направете следното:

• За Windows компютри, изберете Safely Remove Hardware 
иконата в системния трей и изберете вашето устройство.

• За Mac компютри, плъзнете иконата в кошчето.
2  Изключете кабела от вашия компютър.

Рестартиране на устройството
Ако устройството спре да отговаря, може да се наложи да го 
рестартирате. Това не изтрива вашите данни и настройки.
1 Извадете батериите.
2  Поставете отново батериите.

Изваждане на батерията
 ВНИМАНИЕ

Не използвайте остри предмети за отстраняване на батериите.

1 Завъртете D-пръстена обратно на часовника и дръпнете 
капака.

2 Извадете батериите внимателно.

Спецификации

Водоустойчивост IEC 60529 IPX7*
Работен  температурен 
диапазон
Температурен 
диапазон на зареждане

От 0° до 45°C

От -20° до 70°C 

Живот  на  батерията Литиево-йонна  батерия  или  три  АА 
батерии (алкални, NiMH, или литиеви)

*Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m
 в продължение на 30 минути.

За батериите
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information напътствия в 
кутията на апарата за предупреждения и друга важна 
информация.
Работната температура на устройството може да превиши
 оперативната температура на някои батерии. Алкалните 
батерии може да се развалят при високи температури.

БЕЛЕЖКА
Алкалните батерии губят значително количество от капацитета си 
при понижаване на температурата. Затова използвайте литиеевата 
батерия при работа с устройството в условия под нулата.

Преглед на информация за устройството
Можете да видите ID-то, версията на софтуера и 
лицензионното споразумение.

Изберете Setup > About.

Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт на 
интернет страницата на Garmin.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с 

Garmin дилър за информация за допълнителни 
аксесоари и резервни части.
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Отстраняване на проблеми
Как да разбера дали устройството е в  
режим USB mass storage?
• Вижте екрана на вашето устройство.

Появява се изображение на устр., свързано с компютъра.
• Вижте екрана на вашия компютър.

Ново устройство, като сменяем диск се появява в My 
Computer на Windows компютри, или Mac компютри.

Трябва да върнете всички настройки към 
фабричните стойности по подразбиране

Изберете Setup > Reset > Reset All Settings.

Имам нужда от резервни части или аксесоари

Трябва да си купя външна GPS антена

• Отидете на buy.garmin.com.
• Свържете се с вашия дилър на Garmin.

• Отидете на buy.garmin.com.
• Свържете се с вашия дилър на Garmin.

Батерията ми издържа много дълго
Можете да напр. няколко неща за увел. живота на батерията.
• Излезте от прил. на камерата, когато не правите снимки.
•   Намалете яркостта на подсветката 
• Намалете времето на подсветката.
• Активирайте на режим на пестене на батерията.
• Изберете Normal опцията за Map Speed.

Моето устройство не се появява като 
преносимо устройство или сменяем диск  
на моя компютър
1 Изключете USB кабела от компютъра.
2 Изключете устройството.
3 Свържете USB кабела към устройството и към USB порт

на вашия компютър.
СЪВЕТ:  USB  кабел  трябва  да  се  свърже  към  USB 
порта на компютъра, а не към USB hub.

Устройството се включва автоматично и отива в MTP режим 
или USB за съхранение на данни. Картинка на устр., свързано 
към компютър се появява на екрана на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови драйвери на вашия 
компютър, Windows може да има проблеми при присвояването на 
име на вашите Garmin устройства. За информация за присвояване
 вижте помощния файл на вашата операционна система.

Моето устройство не е придобиване сателитни сигнали
• Извадете  уреда  навън  и  далеч  от  високи  сгради  и 

дървета.
• Останете на едно място няколко минути.

Моето устройство не се зарежда
• Уверете се, че батерията е правилно инсталирана.

• Уверете се, че температурата е между 0 и 45 ° С (от 32 °
 F до 113 ° F).
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• Намалете силата на подсветката.

Моето устройство не влиза в режим на 
външна памет автоматично
Ако устройството ви е свързано към компютъра, но не влиза 
в режим на външна памет автоматично, може би сте 
заредили повреден файл.
1 Изключете устройството от компютъра.
2 Изключете устройството.
3 Задр  докато свързвате устройството към компютъра.
4 Продълж. да зад.  в продължение на 30 секунди или докато 

устройството премине в режим на външна памет.

Екранът ми не реагира
Ако сензорният екран не реагира на вашите докосвания, 
можете да рестартирате вашето устройство.
1 Изключете устройството от външно захранване.
2 Извадете батериите.
3 Поставете отново батериите.

Това нулира устр., без да изтривате данни или настройки.

https://buy.garmin.com/
https://buy.garmin.com/
http://buy.garmin.com
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