
foretrex® 301 ja 401

kasutusuhend

PERSONAL NAVIGATOR®



© 2009 Garmin Ltd. või selle tütarettevõted

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062, USA 
Tel. (913) 397.8200 or  
(800) 800.1020 
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd. 
Liberty Hokasuta 
Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire,  
SO40 9LR UK 
Tel. +44 (0) 870.8501241  
(outside the UK)  
0808 2380000 (within the UK) 
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County, 
Taiwan 
Tel. 886/2.2642.9199 
Fax 886/2.2642.9099

© 2011 Garmin Ltd. või selle tütarettevõtted
Kõik õigkasutad kaitstud. Vastavalt 
autoriõigkasuta seadkasutale ei tohi käesolevat 
juhendit ega ühtegi selle osa 
paljundada ilma Garmini kirjaliku nõusolekuta.
Garmin jätab endale õigkasuta oma tooteid 
muuta või parendada ning teha muudatusi 
sisus ilma 
kohustkasutata teavitada mistahes 
organisatsiooni või isikut sellistest 
muudatustest ja parendustest. 
Jooksvate uuenduste ning lisainfo saamiseks 
käesoleva toote kasutamise kohta külastage 
Garmini 
veebilehte www.garmin.com.Garmin®, 
Garmini logo, BlueChart®, City Navigator®, 
ja TracBack® 

on Garmin Ltd. või selle tütarettevõtete USA-s 
või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. 
ANT, ANT+, BaseCamp, chirp, HomePort, 
and Montana on Garmin Ltd. või selle 
tütarettevõtete 
kaubamärgid. Neid kaubamärke ei ole lubatud 
kasutada ilma Garmini otsese loata.
Windows® on Microsoft Corporation’i 
Ameerika Ühendriikides ja/ või teistes riikides 
registreeritud 
kaubamärk. Mac ® on Apple Computer, Inc 
registreeritud kaubamärk. microSD on SD-3C, 
LLC 
kaubamärk. Teised kaubamärgid ja 
-nimetkasutad kuuluvad vastavatele omanikele.



Foretrex 301/401 Owner’s Manual i

Introduction

Tutvustus
  Loe olulist ohutusinfot sadme 
pakendis oleval infolehel

Juhendi kasutamine
Kui antakse juhiseid “vajuta” 
midagim, kasuta seadme nuppe. 
Vajuta  et “valida” midagi 
menüüst ja vajuta enter.

Väikeste nooltega (>) selgutatakse 
menüüs liikumise järjekorda, 
näiteks, “Vajuta page > enter > vali 
TRACKS.” 

Toote registreerimine
Aita meil sind aidata registreerides 
seadme online’s täna. Mine http://
my.garmin.com. Hoia alles 
ostutsekk.

Võta ühendust 
Garminiga
Küsimuste puhul kontakteeru 
Garmini toote toega. USA’s, mine 
www.garmin.com/support, või 
helista Garmin USA’le telefonil 
(913) 397.8200 või (800) 800.1020.

Suurbritannias, Garmin (Europe) 
Ltd. telefonil 0808 2380000.

Euroopas, mine www.garmin.com 
/support ja vali Contact Support või 
telefonil Garmin (Europe) Ltd. 
 +44 (0) 870.8501241.



ii Foretrex 301/401 Owner’s Manual

Introduction

Foretrexi® võimalkasutad
Features Foretrex 

301
Foretrex 

401
Altimeeter Ei Jah
Baromeeter Ei Jah
Jalgratta andur 
(lisavarustus)

Ei Jah

Elektrooniline 
kompass

Ei Jah

Pulsilugeja
(lisavarustus)

Ei Jah

Taimer Jah Jah
Veekindel Jah Jah
Juhtmevaba 
andmeedastus

Ei Jah

Lisatarvikud
Muud lisatarvikud leiate lehelt 
http://buy.garmin.com.
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Getting Started

Kuidas alustada

Mini-USB 
 (veekindla 
klapi all 

page/goto
enter/mark up/down

GPS antenn

Sisselülitus/
taustvalgus

Patareide kaas  
(seeria  
number on 
kaane all)
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Getting Started

Nupud
power 

• Vajuta ja hoia sisse- ja 
väljalülitamisesks. 

• Vajuta korraks taustvalgustkasuta 
sisse- ja välalülitamiseks.

page/goto

• Vajuta menüüde lehitsemiseks. 
• Vajuta menüüst või lehelt 

väljumiseks.
• Vajuta ja hoia märgitud punktini 

navigeerimiseks(juhatamiseks)
enter/mark

• Vajuta valikute ja teadaannete 
kinnitamiseksns.

• Vajuta ja hoia punkti 
märgistamiseks.

• Peamenüüs olles vajuta 
alammenüüsse liikumiseks

 (up/down)

• Vajuta lehekülgede ja menüüde 
lehitsemiseks. 

• Menüüdes ja lehekülgedel 
erinevate võimaluste valimiseks.

• Välja- ( ) ja sisse-( ) 
zoomimiseks  kaardil olles.

Patareide paigaldamine
1. Ettevaatlikult 

tõsta 
patareide 
kaant 
kuni see 
eemaldub.

2. Paigalda patareid jälgides 
polaarsust.

3. Pane kaan tagasi.

 MäRKuS: Eemalda patareid kui 
ei plaani pikemalt seadet kasutada. 
Patareide eemadamine ei kustuta 
andmeid.
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Getting Started

Foretrexi sisselülitamine
Vajuta ja hoia  kuni ekraanile tkib 
tekst. Esmakäivitkasutal Foretrex 
palub valida kasutuskeele (Eesti 
keelt ei ole).

GPS signaali leidmine
Foretrexi töökorda seadmisel peab 
taesmalt satelliitide GPS signaali 
kätte saama.
1. Mine õue avatud taeva kätte.
2. Lülita Foretrex sisse ja hoia 

rõhtloodis. Satelliitide signaali 
leidmine võib võtta aega mõned 
minutid. 
  vilgub kui Foretrex määrab 
asukohta. Kui satelliidid on leitud 

 jääb põlema.

Taustvalgustkasuta 
kasutamine
Sisselülitatud Foretrexil vajuta 
korraks . Taustvalgustus jääb 
põlema 30 sekundiks. Vajuta  
uuesti taustvalgustkasuta kiireks 
väjalülitamiseks.

Taustvalgustkasuta aja 
määramine:
1. Peamenüüst vali SETUP > 

DISPLAY > LIGHT TIMEOUT.  
2. Kasuta  taustvalgkasuta aja 

määramiseks.
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Using the Main Pages

Põhilise leheküljed
Kogu Foretrexi kasutamiseks vajaliku informatsiooni leiad järgnevalt viielt 
põholeheküljelt: kaart, kompass, kõrgus (ainult mudelil 401), teekonnaandmed 
ja põhimenüü(main menu). 

Vajuta page nuppu lehekülgede vahetamiseks. Vajuta enter et siseneda 
lehekülje valikmenüüsse. 

Kõrgus 
(mudel 401)

Teekonna 
andmed

Põhi menüü
(Main menu)

KompassKaart
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Using the Main Pages

Kaart

Kaardi lehekülg

Suuna 
indikaator

Asukoha 
aken

Sinu asukohta tähistab . Sinu 
liikumisega maastikul ligub ka 
asukoha tähis jättes maha liikumise 
jälje (traki). Punktide nimed ja 
sümbolid on samuti kaardil näha. 

 MäRKuS: Vajuta  välja- või 
 sissezoomimiseks.

Foretrex pöörab kaarti automaatselt 
nii, et jälg jääb maha sinu alla. Suuna  
indikaator näitab sinu liikumise 
kurssi kraadides.

Nord-üleval kaardi vaade:
1.  Kaardi lehel, vajuta enter.  

2. Vali MAP DETAIL > MAP 
ORIENTATION > NORTH UP.

Jälje logi (traki) kustutamine:
1. Kaardi lehel vajuta enter.
2. Vali CLEAR TRACK LOG > YES.

Mõõda vahemaad:
1. Kaardi lehel vajuta enter.
2. Vali MEASURE DISTANCE
3. Vali FROM väli seejärel punktide 

nimekirjast (waypoint list) vali 
alguspunkt. 

4. Vali TO väli seejärel punktide 
nimekirjast (waypoint list) vali 
lõpp-punkt.

5. Vali ESTIMATED SPEED 
väli. Kasuta  väljade 
valimiseks, vajuta enter kiirkasuta 
sisestamiseks.
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Using the Main Pages

Kogu punktidevaheline distants ja 
eeldatav läbimisaeg ilmuvad lehe 
allaserva. 

Kompass
Kompassi lehekülg juhatab sind 
sihtpunkti kompassi ja suunanoolega.

Navigeerimisel valitud sihtpunkti, 
kuvatakse kompassi lehel sihtpunkti 
nime, kahte välja mis kuvavad 
(vaikeseded) vahemaad ja kiirust 
ning suunanoolt kompassi ringis. 
Järgi suunanoolt. 

Elektrooniline kompass (mudelil 
401) sarnaneb magnettkkompassile 
nii seistes kui liikudes.
Kiirel liikumisel nt. autosõit 
kasutab kompass GPSi signaali 
suunamääramisel sihtkohta. 

 MäRKuS: Hoia kompassi 
rõhtloodis tagamiks maksimaalst 
täpsust.

Elektroonilise kompassi 
kalibreerimine:
1. Kompassi  lehel vajuta enter. 
2. Vali CALIBRATE.
3. Järgi juhiseid ekraanil.
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Using the Main Pages

Kõrgkasuta lehekülg 
(mudelil 401)
Siin leheküljel näed  oma kõrgust 
merepinnast. Vajuta  või  
zoomimiseks. 

Baromeetrilise kõrgkasutamõõtja 
kalibreerimine:

 MäRKuS: Baromeetriline 
kõrgkasutamõõtja on ainult 
mudelil Foretrex 401.

1. Põhimenüüst vali SET UP > 
ALTIMETER > CALIBRATE.

2. Järgi juhiseid ekraanil.

Teekonna andmete leht
Sellel lehel näed jooksvat-, keskmist- 
ja maksimaalset kiirust, “läbisõitu” 
ning muud kasulikku. Kasuta  
väljade vahetamiseks.

Andmeväljade kohandamiseks vajuta 
enter. Rohkem infot kasutusjuhendi 
15. leheküljel.

Peamenüü (Main Menu)
Siit pääsed teekonnapunktide  
(waypoints), jäljelogide (tracks), ja  
teekondade (routes) seadistustesse. 
Peamenüüs kuvatakse kuupäeva 
ja kellaaega.Kasuta  
lisavõimaluste valimisek.
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Waypoints, Tracks, and Routes

Teekonna punktid, 
jäljelogid ja 
teekonnad

Teekonna 
punktid(Waypoints)(
Need on asukohad mis oled loonud 
ja salvestanud Foretrexi.
1. Vajuta ja hoia mark.
2. Vali OK.

Punktini navigeerimiseks:
1. Vajuta ja hoia goto.
2. Vali punkt nimekirjast.

Punkti redigeerimine e. 
parameetrite lisamine

Waypoint page
Pärast punkti märkimist saad lisada 
sellele nime, sümboli, kõrgkasuta ja 
koordinaadid. 

 MäRKuS: Kasuta  
numbrite või tähtede valimiseks. 
Vajuta enter sisestamiseks.

Olemasolevate punktide 
redigeerimine:
1. Vali > WAYPOINTS > LIST ALL. 
2. Vali vajalik punkt.
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Waypoints, Tracks, and Routes

Sümboli vahetamine:
1. Punktide lehelt (Waypoint page) 

vali sobiv sümbol.
2. Vali uus sümbol nimekirjast. 

Nime muutmine:
1. Punktide lehel, vali nimi. Ilmub 

EDIT WAYPOINT NAME leht. 
2. Vajuta enter et pääseda tähtede 

(trükimärkide) valikusse. Vali 
vajalik täht või number.

3. Vajuta enter järgmise tähe 
kirjutamiseks. 

4. Korda samme 2 ja 3 kuni 
saavutad soovitud nimetkasuta.

Kõrgkasuta muutmine:
1. Punktide lehelt, vali rida ELEV:  

avaneb ENTER CORRECT 
ELEVATION leht.

2. Vajuta enter et siseneda numbrite 
valikusse. Vali vajalik.

3. Vajuta enter järgmise numbri 
sisestamiseks.

4. Korda samme 2 ja 3 nii kaua kui 
vaja.

5. Vali OK salvestamiseks ja 
väljumiseks.

Koordinaatide muutmine:
1. Punktide lehel, vali koordinaatide  

väli. Ilmub EDIT LOCATION leht.
2. Vali vajalikud numbrid.

 MäRKuS: Asukoha formaadi 
muutmisest läemalt leheküljel 14.

Punkti kustutamine:
1. Vali > WAYPOINTS > LIST ALL. 
2. Kasuta  või enter valimaks 

kustutavat punkti.
3. Vali DELETE > YES.
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Waypoints, Tracks, and Routes

Jaht ja kalapüük
Jahipidamise ja kalastamise 
almanahh pakub parimaid 
jahi- ja püügiaegu teie asukoha 
lähedkasutas.

Vali jahi- ja kalapüügi leht:
1. Peamenüüst vali > WAYPOINTS 

> LIST ALL.
2. Vali vajalik punkt.
3. Vali OPTIONS > HUNT/FISH.

 MäRKuS: Vajuta enter et 
näha jahi- ja püügiaegu muudel 
kuupäevadel.

Päike ja kuu
Päikese ja kuu lehel näed koidu ja 
loojangu aegu ja kuu faase valitud 
kuupäeval.

Päikese ja kuu lehe avalimine:
1. Peamenüüst vali > WAYPOINTS 

> LIST ALL.
2. Vali vajalik punkt.

3. Vali OPTIONS > SUN/MOON.

 MäRKuS: Vajuta enter et valida 
päikese ja kuu infot  muudel 
kuupäevadel.

Salvesta rajajälg (track)
Foretrex salvestab sinu liikumise 
rajad. Sa saad rajad hiljem uuesti 
läbi käia.
1. Peamenüüst vali TRACKS.
2. Vali SAVE TRACK.
3 Kasuta  ja enter et määrata 

algus- ja lõpp-punkt.
4. Vajuta enter et luua nimi. Järgi 

juhiseid ekraanil.

Kustuta jooksev jälg:
 Tracks menüüst vali CLEAR 

TRACK > YES.

Salvestatud jälje juurde 
navigeerimine:
1. Tracks menüüst vali LIST 

SAVED.
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Waypoints, Tracks, and Routes

2. Vali vajaliku nimega jälg.
3. Vali NAVIGATE.

Teekondade loomine ja 
navigeerimine
1. Peamenüüst vali ROUTES > 

CREATE NEW.
2. Vajuta enter et siseneda 

salvestatud teekondade nimekirja.
3. Vali punkt esimese välja jaoks. 

Korda iga välja puhul, kuni 
teekond on valmis.

4. Vali FOLLOW.
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Settings

Seaded

Kaardi menüü valikud 
(Map Menu Options)
Kaardi lehel vajuta enter et siseneda 
menüü valikutesse.F

PAN TRACK LOG — kasuta  
jälje ülevaatamiseks. Liiguta kursorit 
suvalisse kohta jäljel. Vajuta enter 
et minna märgitud kohta, märgistada 
asukoht või zoomida.

CLEAR TRACK LOG—kustutab 
jäljed.

MEASuRE DISTANCE—mõõda 
kahe punkti vahelist vahemaad. 
Vaata lk.5 

MAP DETAIL—seadista kaardi 
eelistused:

• MAP ORIENTATION—vali 
kaaredi vaade. NORTH uP 
kuvab kaardi põhja(Nordi) 
suunaga üles. TRACK uP kuvab 
kaardi liikumissuuna järgi (suund 
üle).

• TRACKS—kuva või peida 
jäljelogi kaardil.

• WAYPOINTS—kuva või peida 
punktid kaardil.

STOP NAVIGATION—peata 
jooksev teekond.

Kompassi Menüü 
valikud
OKompassi lehel vajuta enter et 
siseneda menüü valikutesse.

CALIBRATE(kalibreerimine)—
hoia Foretrex rõhtloodis, keera 
vaikselt ühes suunas kaks täispööret.
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CHANGE FIELDS—muuda 
infovälju kompassi lehel.  
Vaata lk.15. 

Kõrguse menüü valikud
Kõrguse lehel vajuta enter et 
siseneda menüü valikutesse.

PLOT— kõrguse graafik aja- või 
vahemaa järgi.

ZOOM—vali kõrguse skaala.

VIEW POINTS—punktide andmete 
kuvamine kõrguse lehel.

Teekonna arvuti valikud
Teekonna arvuti lehel vajuta enter et 
siseneda menüü valikutesse.

CHANGE FIELDS—muuda 
andmevlju teekonna lehel. Vaata lk. 
15

RESET TRIP DATA(lähtesta 
teekonna andmed)—vali YES et 

lähtstada teekonna ja kõrguse mõõtja 
andmed.

Main Menu Options
WAYPOINTS(teekonna 
punktid)—loo uued punktid, kuva 
kõik punktid või kuva lähimad 
punktid. Vaata lk. 8.

TRACKS (jäljed)—korrasta 
salvestatud jäljed. Siin saad 
puhastada ja teha ülevaadet 
jäljelogidele, muuta suunda, 
salvestada ja kustuda.

ROuTES (teekonnad)—loo, vaata 
ja kustuta teekondasid.

SETuP—seadista ja kohanda 
Foretrex.

• TIME—vali ajaformaat 
(12 või 24 tundi), ajatsoon. 
Vali YES suve-/talveajale 
ülemineku aktiveerimiseks, 
NO tühistamiseks, või AuTO 
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automaatseks ümberlülitamiseks.  
Vali YES automaatse ajatsoonide  
vahetamiseks, NO käsitsi 
ajatsoonide vahetamiseks, või 
AuTO ajatsoonide automaatseks 
uuendamiseks.

• TIMER(aja tagasilugemine)—
kuva või peida taimeri leht ja 
taimeri seadistamiseks. Loe 
lisaks lk.20

• DISPLAY(ekraan)—seadista 
kontrast ja taustvalgustus. 

• uNITS(ühikud)—seadista 
asukoha formaat, ja kaardi 
daatum samuti saad valida kiiruse 
, vahemaa jm. ühikuid.

• HEADING—kompassi 
kohandamine ja kalibreerimine.

• SYSTEM—GPS süsteemi 
seadistamine, helisignaalide 
seaded, patareide valik, 
keelevalik, kasutaja liidese 
seadistamine. Samuti saad  
sisestada omaniku andmed ja 
tervitustekstii.

• TRACKS—rajajälgede seaded.
• ROuTES—teekonna  ja selle 

lõikude seaded.
• MAP—vali NORTH uP või 

TRACK uP ning zoomi seaded. 
Samuti saad valida kursinoole või 
suuna(kraadides).

• ALTIMETER—automaatse 
kalibreerimise sisse- või 
välalülitamine.
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• RESET—lähtesta matkaandmed, 
kustuta kõik punktid või taasta 
tehaseseaded..

• ABOuT FORETREX—vaata 
GPSi tarkvara versiooni andmeid.

CONNECT—ühenda sobivad 
Garmini tooted või juhtmevabad 
lisatarvikud.

GPS—vaata satelliidi signaali 
tugevust ja levialas olevaid satelliite. 
Rhkem infot lk. 21.

JuMPMASTER(langevarjurite 
lisarakendus)— Jumpmasteri 
seaded. Sedista hüppe tüüp ja 
andmed Vaata lk. 25

Andmeväljade valikud 
(Data Field Options)
Allolev atbel seletab kõik 
võimalikud Foretrexi infovljad.

*Ainult Foretrex 401’l

Data Field Description
AMB PRESS* 
(ambient 
pressure)

Kalibreerimata 
hetke õhurõhk.

AVG ASCENT
(keskmine 
tõus)

Vertikaalse 
tõuse keskmine 
väärtus..

AVG DESCNT 
(keskmine 
langemine)

Vertikaalse 
languse 
keskmine 
väärtus.

BAROMETER* 
(baromeeter)

Kalibreeritud 
hetke õhurõhk.
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Data Field Description
BEARING 
(liikumise 
suund)

Jooksev 
liikumise suund 
sihtpunkti.

CADENCE* 
(GSC™ 10 
nõuab jalgratta 
andurit)

Põõrete või 
sammude 
minutis.

COURSE 
(kurss)

Õige suund 
alguspunktist 
sihtpunkti.

ELEVATION  
(kõrgus)

Sinu kõrgus 
merepinna 
suhtes.

FINAL DEST 
(destination) 
(sihtpunk)

Teekonna 
viimane 
sihtpunkt.

FINAL DIST 
(distance)

Vahemaa 
sihtpunktini.

FINAL ETA
(estimated time 
of arrival)

Arvestuslik 
saabumisaeg 
sihtpunkti.

Data Field Description
FINAL ETE 
(estimated time 
en route)

Arvestuslik 
matkaaeg 
sihtpunkti 
saabumiseni.

GLIDE RATIO*
(kalde suhe)

Horisontaalse 
liikumise suhe 
vertikaalsesse 
vahemaasse.

GR DEST* 
(glide ratio 
destination)
(kalde suhe 
sihtpunkti)

Vajalik nurk 
millega liikudes 
jõuad oma 
asukohast 
ja kõrgusest 
sihtpunkti.

HEADING Liikumise suund.
HEART RATE*  
(nõuab pulsi 
mõõtjat

Pulsi sagedus /
lööki minutis 
(bmp).

MAX ASCENT*
(maksimaalne 
tõus) 

Maksimaalne 
tõusu kiirus 
(jalga või meetrit/
minutis).
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Data Field Description
MAX 
DESCNT* 
(maximum 
descent)

Maksimaalne 
langemise kiirus 
(jalga või meetrit/
minutis).

MAX ELEVTN 
(maximum 
elevation)

Maksimaalne 
saavutatud 
kõrgus.

MAX SPEED Maksimaalne 
saavutatud kiirus

MIN ELEVTN 
(minimum 
elevation)

Madalaim kõrgus

MOV’N AVG 
(moving 
average)

Kogu liikumise 
keskmine kiirus.

MOV’N TIME 
(moving time)

Liikvel olemise 
aeg pärast 
viimast nullimist.

NEXT DEST 
(destination)

Teekonna 
järgmine punkt.

Data Field Description
NEXT DIST 
(distance)

Aeg teekonna 
järgmisesse 
punkti.

NEXT ETA 
(estimated time 
of arrival)

Arvestuslik 
saabumise 
aeg teekonna 
järgmisesse 
punkti.

NEXT ETE 
(estimated time 
en route)

Arvestuslik 
matkamise 
aeg teekonna 
järgmisesse 
punkti.

ODOMETER
(“läbisõit”)

Üldine matka 
vahemaa, GPS-
asukoha põhiselt 
arvestatuna.

OFF COURSE 
(kursilt kõrvale-
kaldumine)

Vahemaa alg-
kursi telgjoonelt 
(paremale või 
vasakule).
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Data Field Description
OVER’L SPD 
(overall speed)

Koguteekonna 
keskmine kiirus.

SPEED Hetke kiirus.
STOP TIME Seismisele 

kulunud aeg.
SUNRISE Päikese tõusu 

aeg sinu 
asukohas.

SUNSET Päikese 
loojumise aeg 
sinu asukohas.

TIME Kellaaeg 
(arvestades kõiki 
seadistusi).

TO COURSE Teekonnale 
naasmiseks 
vajalik suund.

TOT ASCENT 
(total ascent)

Kogumatka 
tõusu väärtus.

Data Field Description
TOT DESCNT 
(total descent)

Kogumatka 
langemise 
väärtus.

TOTAL TIME Kasutamise aeg 
pärast viimast 
nullimist.

TRIP ODOM 
(odometer)

Koku läbisõit 
pärast viimast 
nullimist.

TURN 
(pööre)

Nurk kraadides 
liikumise suuna 
ja lõpp-punkti 
kursi vahel. ‘L’ 
-pööra vasakule. 
‘R’ pööra 
paremale.

VERT SPEED* 
(vertical)

Kõrguse 
väärtuse 
suurenemine/
langemine aja 
ühikutes
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Data Field Description
VMG (velocity 
made good)

Sihtpunkti 
lähenemise 
kiirus.

VSPD DEST* 
(vertical speed 
destination)

Sihtpunkti 
lähenemise 
vertikaalne 
kiirus.
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Taimer (Timer)
Vaikeseades taimer ei ole 
põhilehtede valikus.

Taimeri kuvamiseks:
1. Peamenüüst vali SETUP > 

TIMER.
2. Vali SHOW TIMER PAGE? > 

YES.

Taimeri seadistamiseks:
1. Peamenüüst vali SETUP > 

TIMER.
2. Vali COUNT DOWN FROM.
3. Vali tagasilugemise aeg.

Taimeri kasutamiseks:
1. Taimeri lehel vajuta enter 

käivitamiseks.

 MäRKuS: Kasuta  to 
change the countdown time. 

2. Vajuta enter peatamiseks.
3. Vajuta  algseisu taastamiseks.

 MäRKuS: Kui taimer näitab 
0:00, vajuta enter et aega edasi 
lugeda.

Taimeri valikud
Peamenüüst vali SETuP > TIMER. 
Ilmuvad järgmised valikud:

• WHEN EXPIRED 
(lõppemisel)—seadista taimer 
peatuma, aega üleslugema või 
taaskäivituma.

• EXPIRED TONE—vali helitoon 
aja lõppemisel.

• INTERVAL TONE— vali 
helitoon vaheaja lõppemisel.
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GPS

GPSi reziimi seaded
1. Peamenüüst vali SETUP > 

SYSTEM > GPS MODE.
2. Vali sobiv, või vali OFF et kasuta  

Foretrexi sisetingimustes.

Satelliitide vastuvõtt
Satelliitide lehel näed asukoha 
koordinaate, GPS täpsust, 
satelliitideasukohti ja signaali 
tugevust. 

Signaali tugevus
Satellidi lehe kuvamiseks vali 
peamenüüst GPS.

Tulba/posti kõrgus näitab GPS-

signaali tugevust. Valge post 
tähendab, et Foretrex alles kogub 
andmeid. Tume—side satelliidiga on 
olemas.

Sky View
Vajuta enter satelliidi lehel, et näha 
nende asukohta taevalaotusel.

Siin näed signaale saatvaid satelliite.
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Lisa

Foretrex 401 sidumine
 MäRKuS: Foretrex 301 ei 
ühihine teiste seadmetega.

Foretrex 401’i saab kasutada koos 
Garmini pulsilugejaga ja jalgratta 
anduriga (GSC 10).

Foretrexi sidumine tähendab 
ühendamist juhtmevaba anduritega 
nagi pulsimõõtja või jalgratta pedaali 
anduriga. Foretrex 401 tunneb anduri 
automaatselt ära kui see on sisse 
lülitatud ja on tegevusulatuses.

Foretrex 401 ühendamine 
juhtmevaba anduriga:
1. Hoia Foretrex 401 3 meetri või 10 

jala ulatuses andurist.
2. Pane pulsivöö ümber rindkere 

või aktiveeri GSC 10 (jalgratta 
andur).

3. Peamenüüst vali CONNECT 
> HEART RATE MONITOR or 
BIKE CADENCE SENSOR.

4. Vali SEARCH FOR NEW. 
Kui andur on leitud ilmub kiri 
“Connected”.

 MäRKuS: Et juhtmevaba 
anduriga ühendust vältida 
vali CONNECT > HEART 
RATE MONITOR (or BIKE 
CADENCE SENSOR) > OFF.

Juhtmevaba andme-
edastus
Foretrex 401 suudab saata ja 
vastuvõtta teekonna punkte, teekondi 
ja rajajälgesid kokkusobivatelt 
Garmini seadmetelt.

Andmete vastuvõtmiseks:
1. Peamenüüst vali CONNECT > 

RECEIVE WIRELESSLY.
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2. Ilmub teade “CONNECTING”. Kui 
ühendus on tagataud ilmub tede 
“RECEIVING DATA” . Ning kui 
andmed on üleantud ilmub teade 
“TRANSFER COMPLETE”.

Teekonna punktide saatmiseks:
1. Peamenüüst vali WAYPOINTS > 

LIST ALL.
2. Vali vajalik punk.
3. Teekonna punkti menüüst vali 

OPTIONS > SEND.

Jäljelogi saatmiseks:
1. Peamenüüst vali TRACKS > 

LIST ALL.
2. Valivajalik jäljelogi.
3. Jäljelogi menüüst vali OPTIONS 

> SEND.

Teekonna saatmiseks:
1. Peamenüüst vali ROUTES > 

LIST SAVED.
2. Vali vajalik teekond.
3. Teekonna menüüst vali OPTIONS 

> SEND.

 Foretrexi ühendamine 
arvutiga
Foretrexi saab kasutada nagu välist 
kõvaketast ühendades ta USB- 
kaabliga arvutiga.

 MäRKuS: Foretrex ei ühti 
Windows® 95, 98, Me, või NT. 
Samuti ta ei ühti Mac® OS 10.3 
ja vanematega. See on tavapärne 
piirang kõikidele vanematele USB 
massmälu seadmetele. 

1. Ühenda USB kaabli väiksem 
- mini-USB port Foretrexi 
(veekindla klapi all).

2. Suureb pistik ühenda arvuti USB 
porti.
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3. Vali YES sisenemaks massmälu 
reziimi. Foretrex ilmub nagu 
väline ketas My Computer’i 
nimekirjas Windows’i põhisel 
arvutil . Foretrexi punktide, 
jäljelogide ja teekondade 
nimekiri asub kaustas Garmin/
GPX/current folder.

Punktide, jäljelogide ja 
teekondade lisamine
1. Ava oma arvutis kaust Garmin/

GPX .
2. Kleebi oma .gpx failid kausta 

GPX .

 MäRKuS: Kui sa ei ole faili 
otstarbes kindel ära kustuta 
seda.. Foretrexi mälus on olulisi 
süsteemi faile mida ei tohi 
kustutada.

Jumpmaster

Jumpmaster on lisavarustus kogenud 
langevarjuritelekes koordineerivad 
grupihüpet või kauba langetamistge 
of a group of skydivers coordinating 
a group or cargo drop. Peamenüüst 
vali JuMPMASTER.

Rohkem informatsiooni Jumpmaster 
‘i kohta vaata www.garmin.com/
manuals 
/eTrexVista_Jumpmaster.pdf.

Foretrexi hoiustamine
Vältige ruume kus võib esineda 
pikaajalist ekstreemset temperatuuri. 
Andmete säilitamine ei vaja välist 
toiteallikat, kuid olulise info 
soovitame varundada seadmest 
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eemal.

Akude informatsioon
Hoiatus: Ära kasuta teravaid esemeid 
patareide vahetamisel. Patareide 
utiliseerimisel võtke ühendust kohaliku 
jäätmekäitlejaga.

Foretrex  töötab kahe AAA-tüüpi 
patareil või akul. Kasuta alkaline 
patareisid või NiMH laetavaid 
akusid. Parima tulemuse saad 
eellaetud NiMH akusid kasutades.

Vali aku tüüp:
1. Peamenüüst vali SETUP.
2. Vali SYSTEM > BATTERY.
3. Vali ALKALINE või NIMH.

Optimiseeri aku töööiga
Kasuta kõrgekvaliteetseid patareisid.

Arvesta järgmiste soovitustega aku 
tööea pikendamisel:

• Liigne taustvalgustuse 
kasutamine lühendab oluliselt 
aku tööiga.

• Vali lühem taustvalgustse aeg. 
Vaata lk. 3.

• Võimalusel lülita välja 
helisignaalid. Peamenüüst vali 
SETuP > SYSTEM > BEEPER 
> OFF.

• Lülita välja kompass kui 
seda ei kasuta (Foretrex 401). 
Vali SETuP > HEADING > 
COMPASS > OFF.

Foretrex lähtestamine
Juhul kui Foretrex ei reageeri enam 
nuppude vajutustele,  vajuta ja hoia 
page ja  samaaegselt  kuni erkran 
kustub (u. 7 sekundit). See ei kustuta 
andmeid ega seadistusi..
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Kasutaja andmete 
kustutamine

 MäRKuS: See toiming kustutab 
kogu ajaloo ja kasutaja sisestatud 
andmed.

Et kustutada kõik kasutajaandmed, 
vajuta ja hoia enter käivitamisel kuni 
ilmub teade.

Randme rihma 
vahetamine
1. Kasuta a #1 Phillips kruvikeerajat 

kruvide (2) eemaldamiseks 
seadme tagaküljel.

Kruvi Kruvi pesa

Kruvi Kruvi pesa
2. Eemalda vana rihm.
3. Paiguta uue rihma silmused 

kohakuti kruvide pesadega 
seadme tagaküljel. Veendu, 
et Garmin logo on suunatud 
ülespoole.

4. Paigalda kruvid.
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Pikendusrihma 
paigaldamine(lisa):
1. Torka  Foretrexi rihma üks ots 

läbi pikendusrihma otsas oleva 
plastikrõnga.

2. Torka pikendusrihma ots läbi 
Foretrxi rihma otsas oleva rõnga. 

3. Reguleeri  pikkus parajaks.

Seadme ja rihma 
puhastamine
Foretrex on valmistatud 
kõrgkvaliteetsetst materjalidesning 
ei vaja erilist hooldust peale 
puhastamise. Kasuta selleks niisket 
lappi ja pesuainet. Ära kasuta 
kangeid pesuaineid ega lahustit. 

Rihma tuleb pesta käsitsi soojas või 
kuumas vees. Ära kasuta masina 
pesu.

Tehnilised admed
Mõõdud
(74.5 × 22.5 × 42 mm)
Kaal (Koos rihmaga):  

(64 g) ilma patareideta
Ekraan: (23.368 × 36.576 mm) 

100 × 64 pixlit
Korpus: Vastupidav, veekindel IPX7
Töötemperatuur: (-20°C kuni 

60°C)

Toide
Allikas: Kaks AAA patareid  

(alkaline või NiMH)
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Software License 
Agreement
BY USING THE FORETREX, YOU 
AGREE TO BE BOUND BY THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THE 
FOLLOWING SOFTWARE LICENSE 
AGREEMENT. PLEASE READ THIS 
AGREEMENT CAREFULLY.
Garmin grants you a limited license 
to kasuta the software embedded in 
this device (the “Software”) in binary 
executable form in the normal operation 
of the product. Title, ownership rights, 
and intellectual property rights in and to 
the Software remain in Garmin.
You acknowledge that the Software 
is the property of Garmin and is 
protected under the United States 
of America copyright laws and 
international copyright treaties. You 
further acknowledge that the structure, 
organization, and code of the Software 
are valuable trade secrets of Garmin 
and that the Software in source code 
form remains a valuable trade secret of 
Garmin. You agree not to decompile, 

disassemble, modify, reverse assemble, 
reverse engineer, or reduce to human 
readable form the Software or any part 
thereof or create any derivative works 
based on the Software. You agree not to 
export or re-export the Software to any 
country in violation of the export control 
laws of the United States of America.

Declaration of 
Conformity (DoC)
Hereby, Garmin, declares that this 
Foretrex is in compliance with the 
essential requirements and other 
relevant provisions of Directive 
1999/5/EC.

To view the full Declaration of 
Conformity, see the Garmin Web site 
for your Garmin product:  
www.garmin.com.
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FCC Compliance
This device complies with part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device 
may not cakasuta harmful interference, 
and (2) this device must accept any 
interference received, including 
interference that may cakasuta undesired 
operation.
Märkus: This equipment has been tested 
and found to comply with the limits 
for a Class B digital device pursuant to 
part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in 
a residential installation. This equipment 
generates, kasutas, and can radiate 
radetermined by turning the equipment 
off and on, the kasutar is encouraged to 
try to correct the interference by one of 
the following measures:
• Reorient or relocate the receiving 

antenna
• Increase the separation between the 

equipment and receiver
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R
resetting the unit  26
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S
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