eTrex® Touch 25/35

AA patareide sisestamine seadmesse

Patarei kohta käiv info
Hoiatus! Seadme töötemperatuuride vahemik on suurem
kui mõndade patareide töövõime. Leelispatareid võivad
kõrgete temperatuuride juures lõhkeda.
Hoiatus! Ärge kasutage patareide eemaldamiseks teravaid
esemeid.
Tähelepanu: leelispatareide tööiga väheneb suurel määral
ekstreemsetes temperatuuritingimustes. Seetõttu kasutage
külmumispunktist allapoole jäävates temperatuuritingimustes liitiumpatareisid.
Terviklik kasutusjuhend
Toote terviklik kasutusjuhend asub veebis:
http://static.garmin.com/pumac/etrex_touch_25_35_OM_E
N.pdf
Rohkem informatsiooni toodete kohta eesti keeles saate
GPS Eesti OÜ kodulehelt: http://www.garmineesti.ee/kasigps/kasi-gpsid

Käeshoitav seade töötab kahe AA patareiga (pole
tootega kaasas). Parimate tulemuste jaoks kasutage NiMH
või liitium patareisid.
1. Pöörake D-kujulist kinnitusrõngast vastupäeva, et akukaas
üles tõmmata ja eemaldada;
2.Paigaldage AA patareid, jälgides seadmel näidatud
polaarsust;

Seadme ülevaade

Kuvaekraan
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④

Sisse-ja väljalülitamise nupp
Mini-USB pesa (ilmastikukindla klapi all)
Akukaane D-kujuline rõngas
microSD pesa (akukaane all)

Seadme sisse- ja väljalülitamine
Hoidke all sisse-ja väljalülitamise nuppu ①.
Taustavalguse muutmine
Pidev taustavalguse kasutamine vähendab patarei tööiga.
Taustavalguse heleduse vähendamine pikendab patarei
tööiga.
NB: taustavalguse heleduse muutmine võib olla päristud, kui
patarei hakkab tühjaks saama.
1.Vajutage sisse-ja väljalülitamise nuppu;
2.Muutke taustavalguse heledust;
Seade kuumeneb, kui taustavalgus on seatud väga heledaks.
Puutetundliku ekraani lukustamine
Tahtmatute valikute tegemise vältimiseks saate ekraani
lukustada. Valige
Puutetundliku ekraani lukust vabastamine
Valige
Sisse-ja väljalülitamise nupu kasutamine menüüvalikute
tegemiseks
Mõned funktsioonid nagu näiteks Track Manager, Waypoint
Manager ja geopeitus on kättedaadavad kui vajutate sisseja väljalülitamise nuppu.
Valige ükskõik millisel leheküljel olles ja soovitud funktsioon.
Ekraani seaded
Valige Setup > Display.

3. Pange akukaas tagasi ja keerake D-kujulist kinnitusrõngast
päripäeva.
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Tegevus
Where To? (Kuhu?)
Tegevuse seaded

Profiilid
Profiilid sisaldavad endas erinevaid valikuid, mis baseeruvad
sellele, kuidas te seadet erinevateks tegevusteks kasutate.
Näiteks geopeituse ja jahile mineku seaded erinevad
üksteisest. Profiilid on seotud tegevuslehekülgedega ja
kuvaekraaniga.
Profiili valimine
Muutes tegevust on iga profiili seaded üksteisest
erinevad.
1.Tõmmake horisontaalse liigutusega üle kuvaekraani;
2.Valige profiil.
Isiksustatud profiili loomine
Tegevuse või reisi jaoks on võimalik seadeid ja
andmevälju isiksustada.
1.Valige Setup > Profiles > Create Profile > OK;
2.Muutke andmevälju ja seadeid.
Profiili nime muutmine
1.Valige Setup > Profiles;
2.Vallige profiil;
3.Valige Edit Name;
4.Sisestage uus nimi.
Profiili kustutamine
1.Valige Setup > Profiles;
2.Valige profiil.

Teekonnapunktid
Saate teekonnapunkte seadmesse salvestada.
Teekonnapunkti loomine
Hetkeasukoht on võimalik teekonnapunktina salvestada.
1.Vajutage ekraanil olevale asukohale;
2.Valige teksti sisaldav infokast. Ilmub ülevaate lehekülg;
3.Valige ;
4.Vajadusel vajutage lipul selle
muutmiseks;
5.Salvestamiseks valige Save.
Teekonnapunkti leidmine
1.Valige Waypoint Manager;
2.Valige nimekirjast teekonnapunkt;
3.Vajadusel valige
valiku kitsendamiseks;
4.Valikud:
*Spell Search otsib teekonnapunkti nime järgi;
*Select Symbol otsib teekonnapunkti selle sümboli
järgi;
*Search Near otsib teekonnapunkti hiljuti leitud asukoha,
teise teekonnapunkti, hetkeasukoha või kaardil asuva punkti
lähedusest;
*Sort kuvab teekonnapunktid tähestikulises järjekorras
või selle järgi, milline punkt teile kõige lähemal asub.
Teekonnapunkti muutmine
Enne teekonnapunkti muutmist, peate selle kõigepealt looma.
1.Valige Waypoint Manager;
2.Valige teekonnapunkt;
3.Valige, mida soovite muuta (näiteks teekonnapunkti nimi);
4.Sisestage uus informatsioon ja .
Teekonnapunkti kustutamine
1.Valige Waypoint Manager >
> Delete;
2.Valige kustutamiseks teekonnapunkt;
3.Valige Delete > Yes.
Teekonnad
Teekonnad on rida teekonnapunkte, mis viivad teid teie
sihtpunktini.
Teekonna loomine
1.Valige Route Planner > Create Route > Select First Point;
2.Valige kategooria;
3.Valige teekonna esimene punkt;
4.Valige Use > Select Next Point;
5. Korrake samme 2-4 kuni teekond on valmis;
6.Valige Back teekonna salvestamiseks.
Teekonna vaatlemine
kaardil
1.Valige Route Planner;
2.Valige teekond;
3.Valige View Map.
Rajad
Rada on teie teekonna salvestis. Rajalogi salvestab endas
rajal olevate punktide kohta käivat infot (aeg, asukoht,
tõus).
Raja salvestamine
1.Valige Track Manager > Current Track;
2.Valikud:
Valige terve raja salvestamine;
Valige > Save Portion rajaosa salvestamiseks.
Salvestatud radade arhiveerimine
Seadmes oleva vaba mälu suurendamiseks saate oma
varasemad rajad arhiveerida.
1.Valige Setup > Tracks > Advanced Setup > Auto Archive;
2.Valige When Full, Daily, või Weekly.
Raja kustutamine
1.Minge asukohta Track
Manager;
2.Valige rada;
3.Valige

> Delete > Delete.

Navigeerimine
Saate navigeerida mööda radu ja teekondi, ka
teekonnapunktidesse, geopeituse punktidesse, fotoni või
ükskõik millisesse seadmesse salvestatud asukohapunkti.
Asukohta navigeerimiseks on võimalik kasutada kaarti või
kompassi.
Sihtpunkti navigeerimine
1.Valige tegevusleheküljelt ;
2. Valike kategooria; 3.Valige sihtpunkt;
4.Valige Go. Avaneb kaart, kus teie teekond on märgitud
punase joonega;
5.Navigeerige punkti kasutades kaarti või kompassi.
Asukoha leidmine teise asukoha juures
1.Valige tegevusleheküljelt
>
> Search Near;
2.Valige sobiv lahendus;
3.Valige asukoht.
Navigeerimise peatamine
1.Kaardi või kompassi lehelt tõmmake lehekülje alaosast
näpuga ülespoole;
2.Valige Stop
Kaart
Teie asukohta kaardil näitab sinine noolekujuline ikoon,
mida saate liikudes jälgida. Kui olete liikumas sihtpunkti
poole, siis näitab teie teekonda kaardil punane joon.
Navigeerimine autos
Enne tänavatel navigeerimist peate soetama ja
seadmesse laadima City Navigator kaardid.
1.Valige Profile Change > Automotive;
2.Valige sihtpunkt;
3.Navigeerige kaarti kasutades.
Kohad, kus peate suunda muutma ilmuvad kaardi
ülaosas, nendest annavad märku ka helisignaalid.
Jooksmise või rattasõidu andmed
1.Kui seade salvestab hetkel rada, valige Current Track >
Saate hetke raja salvestada või kustutada;
2.Valige
> Setup > Tracks > Advanced Setup > Output
Format;
3.Valikud:
*Tracks (GPX) salvestab tegevuse tavalise rajana, saate
seda kaardil vaadelda ja rada navigeerimisel kasutada;
*Activities (FIT) salvestab tegevuse koos
treeningandmetega (nt ringid). See on sobiv Garmin
Connect jaoks;
*Both salvestab samaaegselt mõlemad
failivormingud;
4.Valige > Stopwatch > Start.

Tehnilised andmed
Veekindlus
Patarei tüüp

Patarei tööiga
Töötemperatuur

IEC 60529 IPX7
2 AA patareid, (leelis,
NiMH, liitium või
eellaetud NiMH)
Kuni 16 h
-20oC kuni 70oC

Geopeituste allalaadimine
1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit.;
2.Minge www.garmin.com/geocaching ;
3.Vajadusel loge endale konto;
4.Logige sisse;
5.Jälgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et leida sobivaid
geopeituseid ja need oma seadmesse alla tõmmata.
www.garmin.com

