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Bevezető

Vigyázat!
A Fontos biztonsági figyelmeztetések szakaszt gondosan olvassuk és tanulmányozzuk 
át a készüléket használatát megelőzően.

Introduction
 WARNING

See the Important Safety and Product Information guide in the 
product box for product warnings and other important 
information.

Device Overview

À Internal satellite antenna
Á Power key

Â Keys
Ã Micro-USB port (under weather cap)
Ä microSD® card slot (under batteries)
Å Battery compartment
Æ Mounting spine
Ç Battery cover D-ring

Battery Information
 WARNING

The temperature rating for the device may exceed the usable 
range of some batteries. Alkaline batteries can rupture at high 
temperatures.

NOTICE
Alkaline batteries lose a significant amount of their capacity as 
the temperature decreases. Use lithium batteries when 
operating the device in below freezing conditions.

Maximizing Battery Life
You can do several things to extend the life of the batteries.
• Reduce the backlight brightness (Adjusting the Backlight, 

page 2).
• Reduce the backlight timeout (Display Settings, page 12).
• Reduce the flashlight brightness or flash frequency (Using 

the Flashlight, page 11).
• Use battery save mode (Turning On Battery Save Mode, 

page 1).
• Use expedition mode (Turning On Expedition Mode, 

page 1).
• Turn off wireless connectivity (Wi‑Fi Settings, page 12).
• Turn off Bluetooth® technology (Bluetooth Settings, 

page 12).
• Turn off GLONASS or GALILEO (GPS and Other Satellite 

Systems, page 12).

Turning On Battery Save Mode
You can use battery save mode to prolong the battery life.

Select Setup > Display > Battery Save > On.
In battery save mode, the screen shuts off when the backlight 
times out. You can select the power key to turn on the screen.

Turning On Expedition Mode
You can use expedition mode to prolong the battery life. In 
expedition mode, the screen shuts off, the device enters low 
power mode, and the device collects fewer GPS track points.
1 Select Setup > Expedition Mode.
2 Select an option:

• To enable the device to prompt you to turn on expedition 
mode when you turn off the device, select Prompted.

• To automatically turn on expedition mode after two 
minutes of inactivity, select Auto.

• To never turn on expedition mode, select Never.
In expedition mode, the red LED next to the power key flashes 
occasionally.

Long-Term Storage
When you do not plan to use the device for several months, 
remove the batteries. Stored data is not lost when batteries are 
removed.

Installing Batteries
The handheld device operates using two AA batteries (not 
included). Use NiMH or lithium batteries for best results.
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Insert two AA batteries, observing polarity.

3 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.

Installing a NiMH Battery Pack
The device operates using a NiMH battery pack (optional) or two 
AA batteries (Installing Batteries, page 1).
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Locate the battery pack À.

3 Insert the battery pack, observing polarity.
4 Gently press the battery pack into place.
5 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.

Introduction 1

Készülék felépítése (lásd bal oldali ábra)
Belső műhold vevő antenna

BE/KI gomb

Introduction
 WARNING

See the Important Safety and Product Information guide in the 
product box for product warnings and other important 
information.

Device Overview

À Internal satellite antenna
Á Power key

Â Keys
Ã Micro-USB port (under weather cap)
Ä microSD® card slot (under batteries)
Å Battery compartment
Æ Mounting spine
Ç Battery cover D-ring

Battery Information
 WARNING

The temperature rating for the device may exceed the usable 
range of some batteries. Alkaline batteries can rupture at high 
temperatures.

NOTICE
Alkaline batteries lose a significant amount of their capacity as 
the temperature decreases. Use lithium batteries when 
operating the device in below freezing conditions.

Maximizing Battery Life
You can do several things to extend the life of the batteries.
• Reduce the backlight brightness (Adjusting the Backlight, 

page 2).
• Reduce the backlight timeout (Display Settings, page 12).
• Reduce the flashlight brightness or flash frequency (Using 

the Flashlight, page 11).
• Use battery save mode (Turning On Battery Save Mode, 

page 1).
• Use expedition mode (Turning On Expedition Mode, 

page 1).
• Turn off wireless connectivity (Wi‑Fi Settings, page 12).
• Turn off Bluetooth® technology (Bluetooth Settings, 

page 12).
• Turn off GLONASS or GALILEO (GPS and Other Satellite 

Systems, page 12).

Turning On Battery Save Mode
You can use battery save mode to prolong the battery life.

Select Setup > Display > Battery Save > On.
In battery save mode, the screen shuts off when the backlight 
times out. You can select the power key to turn on the screen.

Turning On Expedition Mode
You can use expedition mode to prolong the battery life. In 
expedition mode, the screen shuts off, the device enters low 
power mode, and the device collects fewer GPS track points.
1 Select Setup > Expedition Mode.
2 Select an option:

• To enable the device to prompt you to turn on expedition 
mode when you turn off the device, select Prompted.

• To automatically turn on expedition mode after two 
minutes of inactivity, select Auto.

• To never turn on expedition mode, select Never.
In expedition mode, the red LED next to the power key flashes 
occasionally.

Long-Term Storage
When you do not plan to use the device for several months, 
remove the batteries. Stored data is not lost when batteries are 
removed.

Installing Batteries
The handheld device operates using two AA batteries (not 
included). Use NiMH or lithium batteries for best results.
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Insert two AA batteries, observing polarity.

3 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.

Installing a NiMH Battery Pack
The device operates using a NiMH battery pack (optional) or two 
AA batteries (Installing Batteries, page 1).
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Locate the battery pack À.

3 Insert the battery pack, observing polarity.
4 Gently press the battery pack into place.
5 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.
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Nyomógombok

Micro-USB port (esővédő sapka alatt)

microSD™ kártya foglalata (az elemek/akku alatt)

Elemtartó rekesz

Hátsó sín

Elemtartó rekesz fedelét rögzítő D-gyűrű
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Tudnivalók az akkumulátorról, 
elemekről

Vigyázat!
A készülék üzemi hőmérsékleti tartomá-
nya túllépheti egyes, a készülékkel hasz-
nálható akkumulátorok hőmérsékleti tar-
tományát. Az alkáli elemek magas hő-
mérsékleten felrobbanhatnak.

Megjegyzés!
A hőmérséklet csökkenésével az alká-
li elemek jelentősen veszítenek kapacitá-
sukból. Ezért fagypont alatti hőmérsékle-
ti viszonyok mellett használjunk lítium-ion 
akkumulátort.

Energiatakarékos használat
Az alábbiakkal megnövelhetjük az akku-
mulátor által biztosított működési időt.
•   Csökkentsük a háttérvilágítás fény-

erejét (8. oldal).
•   Csökkentsük a háttérvilágítás késlel-

tetési idejét (8. oldal).
•   Csökkentsük a zseblámpa fényerejét 

vagy a villogási frekvenciát (41. oldal).

•   Használjuk az energiatakarékos mó-
dot (6. oldal).

•   Használjuk az expedíció módot (6. ol-
dal).

•   Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli kap-
csolatot (47. oldal).

•   Kapcsoljuk ki a Bluetooth® technológi-
át (43. oldal).

•   Kapcsoljuk ki a GLONASS-t vagy 
GALILEO-t (42. oldal).

Energiatakarékos mód  
bekapcsolása
Az energiatakarékos mód megnövelt mű-
ködési időt biztosít az akkumulátorról.
 Az alkalmazás fiókban válasszuk a 

Beállítás > Kijelző > Akkutakarékos 
üzemmód > Be pontokat.

Energiatakarékos módban a kijelző kikap-
csol, amikor a háttérvilágítás késleltetési 
ideje lejár. A be-/kikapcsoló gombbal kap-
csolhatjuk be a kijelzőt.

Expedíció mód bekapcsolása
Az expedíció mód megnövelt működési 
időt biztosít az akkumulátorról. Expedíció 
módban a képernyő kikapcsol, a készülék 

kis energiaigényű üzemmódba vált és ke-
vesebb GPS kvetési pontot gyűjt.
1.    Válasszuk a Beállítás > Expedíció 

mód pontot.
2.    Válasszunk az alábbiak közül:
    •  Felszólítás – a készülék felszólít, 

hogy amikor kikapcsoljuk, aktiváljuk 
az expedíció módot.

    •  Auto – két perces tétlenség után az 
expedíció mód automatikusan bekap-
csol.

    •  Soha – az expedíció mód soha nem 
kapcsol be.

Expedíció módban a ki-/bekapcsoló 
gomb melletti piros színű LED égő időn-
két felvilan.

Tartós (téli) tárolás
Amikor a készülék várhatóan több hóna-
pon át használaton kívül lesz, vegyük ki 
az akkumulátort, elemeket. A tárolt ada-
tok nem vesznek el.
Elemek behelyezése
A készülék két külön megvásárolható AA 
elemmel működik. A hatékony működés-

hez használjunk lítium vagy NiMH akku-
mulátorokat.
1.    Fordítsuk a D-gyűrűt az óramutatóval 

ellentétes irányba, majd húzzuk fel a 
fedél eltávolításához.

2.   Helyezzük be a két AA-s ceruzaele-
met, ügyelve a polaritásra.

Introduction
 WARNING

See the Important Safety and Product Information guide in the 
product box for product warnings and other important 
information.

Device Overview

À Internal satellite antenna
Á Power key

Â Keys
Ã Micro-USB port (under weather cap)
Ä microSD® card slot (under batteries)
Å Battery compartment
Æ Mounting spine
Ç Battery cover D-ring

Battery Information
 WARNING

The temperature rating for the device may exceed the usable 
range of some batteries. Alkaline batteries can rupture at high 
temperatures.

NOTICE
Alkaline batteries lose a significant amount of their capacity as 
the temperature decreases. Use lithium batteries when 
operating the device in below freezing conditions.

Maximizing Battery Life
You can do several things to extend the life of the batteries.
• Reduce the backlight brightness (Adjusting the Backlight, 

page 2).
• Reduce the backlight timeout (Display Settings, page 12).
• Reduce the flashlight brightness or flash frequency (Using 

the Flashlight, page 11).
• Use battery save mode (Turning On Battery Save Mode, 

page 1).
• Use expedition mode (Turning On Expedition Mode, 

page 1).
• Turn off wireless connectivity (Wi‑Fi Settings, page 12).
• Turn off Bluetooth® technology (Bluetooth Settings, 

page 12).
• Turn off GLONASS or GALILEO (GPS and Other Satellite 

Systems, page 12).

Turning On Battery Save Mode
You can use battery save mode to prolong the battery life.

Select Setup > Display > Battery Save > On.
In battery save mode, the screen shuts off when the backlight 
times out. You can select the power key to turn on the screen.

Turning On Expedition Mode
You can use expedition mode to prolong the battery life. In 
expedition mode, the screen shuts off, the device enters low 
power mode, and the device collects fewer GPS track points.
1 Select Setup > Expedition Mode.
2 Select an option:

• To enable the device to prompt you to turn on expedition 
mode when you turn off the device, select Prompted.

• To automatically turn on expedition mode after two 
minutes of inactivity, select Auto.

• To never turn on expedition mode, select Never.
In expedition mode, the red LED next to the power key flashes 
occasionally.

Long-Term Storage
When you do not plan to use the device for several months, 
remove the batteries. Stored data is not lost when batteries are 
removed.

Installing Batteries
The handheld device operates using two AA batteries (not 
included). Use NiMH or lithium batteries for best results.
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Insert two AA batteries, observing polarity.

3 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.

Installing a NiMH Battery Pack
The device operates using a NiMH battery pack (optional) or two 
AA batteries (Installing Batteries, page 1).
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Locate the battery pack À.

3 Insert the battery pack, observing polarity.
4 Gently press the battery pack into place.
5 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.

Introduction 1

3.   Helyezzük vissza a fedelet, fordítsuk 
el a D-gyűrűt az óramutató járásával 
egyező irányba.
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NiMH akkumulátor  
behelyezése
A készülék NiMH akkumulátorral (opcio-
nális) vagy két AA elemmel működik (7. 
oldal).
1.    Fordítsuk a D-gyűrűt az óramutatóval 

ellentétes irányba, és húzzuk fel a fe-
dél eltávolításához.

2.   Vegyük elő az opcionálisan megvásá-
rolható akkumulátort .

Introduction
 WARNING

See the Important Safety and Product Information guide in the 
product box for product warnings and other important 
information.

Device Overview

À Internal satellite antenna
Á Power key

Â Keys
Ã Micro-USB port (under weather cap)
Ä microSD® card slot (under batteries)
Å Battery compartment
Æ Mounting spine
Ç Battery cover D-ring

Battery Information
 WARNING

The temperature rating for the device may exceed the usable 
range of some batteries. Alkaline batteries can rupture at high 
temperatures.

NOTICE
Alkaline batteries lose a significant amount of their capacity as 
the temperature decreases. Use lithium batteries when 
operating the device in below freezing conditions.

Maximizing Battery Life
You can do several things to extend the life of the batteries.
• Reduce the backlight brightness (Adjusting the Backlight, 

page 2).
• Reduce the backlight timeout (Display Settings, page 12).
• Reduce the flashlight brightness or flash frequency (Using 

the Flashlight, page 11).
• Use battery save mode (Turning On Battery Save Mode, 

page 1).
• Use expedition mode (Turning On Expedition Mode, 

page 1).
• Turn off wireless connectivity (Wi‑Fi Settings, page 12).
• Turn off Bluetooth® technology (Bluetooth Settings, 

page 12).
• Turn off GLONASS or GALILEO (GPS and Other Satellite 

Systems, page 12).

Turning On Battery Save Mode
You can use battery save mode to prolong the battery life.

Select Setup > Display > Battery Save > On.
In battery save mode, the screen shuts off when the backlight 
times out. You can select the power key to turn on the screen.

Turning On Expedition Mode
You can use expedition mode to prolong the battery life. In 
expedition mode, the screen shuts off, the device enters low 
power mode, and the device collects fewer GPS track points.
1 Select Setup > Expedition Mode.
2 Select an option:

• To enable the device to prompt you to turn on expedition 
mode when you turn off the device, select Prompted.

• To automatically turn on expedition mode after two 
minutes of inactivity, select Auto.

• To never turn on expedition mode, select Never.
In expedition mode, the red LED next to the power key flashes 
occasionally.

Long-Term Storage
When you do not plan to use the device for several months, 
remove the batteries. Stored data is not lost when batteries are 
removed.

Installing Batteries
The handheld device operates using two AA batteries (not 
included). Use NiMH or lithium batteries for best results.
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Insert two AA batteries, observing polarity.

3 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.

Installing a NiMH Battery Pack
The device operates using a NiMH battery pack (optional) or two 
AA batteries (Installing Batteries, page 1).
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Locate the battery pack À.

3 Insert the battery pack, observing polarity.
4 Gently press the battery pack into place.
5 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.
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3.   Helyezzük be az akkumulátort, ügyel-
jünk a polaritásra.

4.   Finoman nyomjuk be az akkumulátort.
5.   Helyezzük vissza az akkumulátor fe-

delét, majd fordítsuk az óramutatóval 
egyező irányba a D-gyűrűt.

NiMH akkumulátor töltése
Megjegyzés!

A rozsdásodást megelőzendő töltés vagy 
számítógéphez történő csatlakoztatás 
előtt alaposan szárítsuk meg a mikro-
USB portot, az esővédő sapkát, és a kör-
nyező felületet.

A gyári Garmin® akkumulátortól eltérő ak-
kumulátor töltésére ne használjuk a ké-
szüléket. A gyári Garmin akkumulátortól 
eltérő akkumulátor töltése károsíthatja a 
készüléket, valamint érvénytelenítheti a 
garanciát.

Előfordulhat, hogy mielőtt az USB-kábel 
csatlakozóját a készüléken található csat-
lakozó aljzatba illeszthetnénk, le kell ven-
nünk egyes kiegészítőket.
NE fElEdjüK! A készülék az előírt hő-
mérsékleti tartományon kívül eső hőmér-
sékleten nem töltődik.
Az akkumulátort hálózati tápegységről 
vagy számítógépről, USB-porton keresz-
tül is tölthetjük.

1.   Hajtsuk fel az esővédő sapkát  a 
micro-USB-portról . 

Charging the Battery Pack
NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather 
cap, and the surrounding area before charging or connecting to 
a computer.
Do not attempt to use the device to charge a battery that was 
not provided by Garmin®. Attempting to charge a battery that 
was not provided by Garmin can damage the device and void 
the warranty.

Before you can connect the straight connector of the USB cable 
to your device, you may need to remove optional mount 
accessories.
NOTE: The device does not charge when outside the approved 
temperature range (Specifications, page 15).
You can charge the battery using a standard wall outlet or a 
USB port on your computer.
1 Pull up the weather cap À from the USB port Á.

2 Plug the small end of the USB cable into the USB port on 
your device.

3 Plug the large end of the USB cable into an AC adapter or a 
computer USB port.

4 If necessary, plug the AC adapter into a standard wall outlet.
When you connect the device to a power source, the device 
turns on.

5 Charge the battery completely.

Turning On the Device
Hold .

Turning On the Backlight
Select any key to turn on the backlight.
The backlight turns on automatically when alerts and 
messages are displayed.

Adjusting the Backlight
1 Select  to open the status page.
2 Use  and  to adjust the brightness.

TIP: You can select NV to reduce the backlight intensity for 
compatibility with night vision goggles.

Keys

FIND Select to open the search menu.
MARK Select to save your current location as a waypoint.
QUIT Select to cancel or return to the previous menu or page.

Select to scroll through the main pages.
ENTER Select to select options and acknowledge messages.

Select to control the current activity recording (from the 
Map, Compass, Altimeter, and Trip Computer pages).

MENU Select to open the options menu for the page that is 
currently open.
Select twice to open the main menu (from any page).

PAGE Select to scroll through the main pages.

   Select , , , or  to select menu options and move the 
map cursor.
Select to zoom in on the map.

Select to zoom out on the map.

Locking the Keys
You can lock the keys to prevent inadvertent key presses.

Select  > Lock Keys.

Acquiring Satellite Signals
It may take 30 to 60 seconds to acquire satellite signals.
1 Go outdoors to an open area.
2 If necessary, turn on the device.
3 Wait while the device searches for satellites.

A question mark flashes while the device determines your 
location.
In the status bar,  shows the satellite signal strength. 
When the bars are full, the device has acquired satellite 
signals.

Using the Main Pages
The information needed to operate this device is found on the 
main menu, map, compass, trip computer, and altimeter pages.

Select PAGE or QUIT to scroll through the main pages.

Opening the Main Menu
The main menu gives you access to tools and setup screens for 
waypoints, activities, routes, and more (Main Menu Tools, 
page 8, Setup Menu, page 11).

From any page, select MENU twice.

Map
 represents your location on the map. As you travel,  moves 

and displays your path. Waypoint names and symbols appear 
on the map. When you are navigating to a destination, your 
route is marked with a colored line on the map.

Changing the Map Orientation
1 From the map, select MENU.
2 Select Map Setup > Orientation.
3 Select an option:

• Select North Up to show north at the top of the page.
• Select Track Up to show your current direction of travel at 

the top of the page.
• Select Automotive Mode to show an automotive 

perspective with the direction of travel at the top.

Measuring Distance on the Map
You can measure the distance between multiple locations.
1 From the map, move the cursor to a location.
2 Select MENU > Measure Distance.
3 Select additional locations on the map.

Map Page Settings
From the map, select MENU.
Stop Navigation: Stops navigating the current route.
Map Setup: Enables you to open additional map settings (Map 

Settings, page 3).

2 Using the Main Pages

2.   Az USB-kábel kisebbik végét csatla-
koztassuk micro-USB-portba .

3.   Az USB-kábel másik végét illesszük a 
hálózati tápegységhez vagy a számí-
tógép USB-portjába.

4.   Csatlakoztassuk a hálózati tápegy-
ség villásdugóját fali konnektorhoz. A 
készülék azonnal bekapcsol, ahogy 
áram alá kerül.

5.   Teljesen töltsük fel az akkumulátort.

Készülék ki- és bekapcsolása
Nyomjuk le hosszan a  gombot.
Háttérvilágítás
A háttérvilágítás minden egyes gombnyo-
másra bekapcsol. A különféle riasztások, 
üzenetek megjelenésével szintén bekap-
csol a háttérvilágítás.
Háttérvilágítás fényerejének 
állítása
1.   A  gombbal jelenítsük meg az álla-

potjelző oldalt.
2.   A  és  gombokkal módosítsuk a 

fényerőt.
  TIPP! Az NV kiválasztásával csök-

kenthetjük a háttérvilágítás intenzitá-
sát éjjellátó szemüveggel való kompa-
tibilitás érdekében.
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Nyomógombok

Charging the Battery Pack
NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather 
cap, and the surrounding area before charging or connecting to 
a computer.
Do not attempt to use the device to charge a battery that was 
not provided by Garmin®. Attempting to charge a battery that 
was not provided by Garmin can damage the device and void 
the warranty.

Before you can connect the straight connector of the USB cable 
to your device, you may need to remove optional mount 
accessories.
NOTE: The device does not charge when outside the approved 
temperature range (Specifications, page 15).
You can charge the battery using a standard wall outlet or a 
USB port on your computer.
1 Pull up the weather cap À from the USB port Á.

2 Plug the small end of the USB cable into the USB port on 
your device.

3 Plug the large end of the USB cable into an AC adapter or a 
computer USB port.

4 If necessary, plug the AC adapter into a standard wall outlet.
When you connect the device to a power source, the device 
turns on.

5 Charge the battery completely.

Turning On the Device
Hold .

Turning On the Backlight
Select any key to turn on the backlight.
The backlight turns on automatically when alerts and 
messages are displayed.

Adjusting the Backlight
1 Select  to open the status page.
2 Use  and  to adjust the brightness.

TIP: You can select NV to reduce the backlight intensity for 
compatibility with night vision goggles.

Keys

FIND Select to open the search menu.
MARK Select to save your current location as a waypoint.
QUIT Select to cancel or return to the previous menu or page.

Select to scroll through the main pages.
ENTER Select to select options and acknowledge messages.

Select to control the current activity recording (from the 
Map, Compass, Altimeter, and Trip Computer pages).

MENU Select to open the options menu for the page that is 
currently open.
Select twice to open the main menu (from any page).

PAGE Select to scroll through the main pages.

   Select , , , or  to select menu options and move the 
map cursor.
Select to zoom in on the map.

Select to zoom out on the map.

Locking the Keys
You can lock the keys to prevent inadvertent key presses.

Select  > Lock Keys.

Acquiring Satellite Signals
It may take 30 to 60 seconds to acquire satellite signals.
1 Go outdoors to an open area.
2 If necessary, turn on the device.
3 Wait while the device searches for satellites.

A question mark flashes while the device determines your 
location.
In the status bar,  shows the satellite signal strength. 
When the bars are full, the device has acquired satellite 
signals.

Using the Main Pages
The information needed to operate this device is found on the 
main menu, map, compass, trip computer, and altimeter pages.

Select PAGE or QUIT to scroll through the main pages.

Opening the Main Menu
The main menu gives you access to tools and setup screens for 
waypoints, activities, routes, and more (Main Menu Tools, 
page 8, Setup Menu, page 11).

From any page, select MENU twice.

Map
 represents your location on the map. As you travel,  moves 

and displays your path. Waypoint names and symbols appear 
on the map. When you are navigating to a destination, your 
route is marked with a colored line on the map.

Changing the Map Orientation
1 From the map, select MENU.
2 Select Map Setup > Orientation.
3 Select an option:

• Select North Up to show north at the top of the page.
• Select Track Up to show your current direction of travel at 

the top of the page.
• Select Automotive Mode to show an automotive 

perspective with the direction of travel at the top.

Measuring Distance on the Map
You can measure the distance between multiple locations.
1 From the map, move the cursor to a location.
2 Select MENU > Measure Distance.
3 Select additional locations on the map.

Map Page Settings
From the map, select MENU.
Stop Navigation: Stops navigating the current route.
Map Setup: Enables you to open additional map settings (Map 

Settings, page 3).

2 Using the Main Pages

Gomb Gomb funkciója
fINd A fINd gombbal a keresés menüt nyitjuk meg.

MARK A MARK gombot lenyomva az aktuális pozíciónkat mentjük el útpontként.

QUIT A QUIT gombbal elvetjük az aktuális műveletet és visszalépünk az előző képer-
nyőre vagy menüre, illetve görgethetünk a fő képernyők között.

ENTER Az ENTER gombbal kiválaszthatunk beállításokat, értékeket és üzeneteket 
hagyunk jóvá. Ugyanakkor a jelenlegi tevékenység felvételt irányíthatjuk (a 
Térkép, Iránytű, Magasságmérő és Fedélzeti számítógép) a képernyőkből.

MENU A MENU lenyomásával az aktuális képernyőhöz tartozó helyi menüt nyitjuk meg.
A MENU gombot kétszer lenyomva a főmenüt nyitjuk meg (bármely 
képernyőről).

PAGE A PAGE gombbal a főképernyők között léptethetünk.

A , , ,  nyílakkal léptetünk a menüpontok között és a térképen a kurzort 
mozgatjuk.

A  gombbal nagyítunk a térképen.

A  gombbal kicsinyítünk a térképen.

Gombok zárolása
A gombok nemkívánt lenyomásának elke-
rülése végedt zárolhatjuk azokat.
  Válasszuk a  > Gombok zárolása-t.

Műholdas kapcsolat létesítése
A műholdas kapcsolat létesítése 30-60 
másodpercet vehet igénybe.
1.   Menjünk fedetlen, szabad térre.
2.   Ha eddig nem tettük meg, most kap-

csoljuk be a készüléket.
3.   Várjuk meg, amíg a készülék megke-

resi a műholdakat. Ezalatt egy kérdő-
jel villog a képernyőn.

     A  jel mutatja a vett GLONASS/
GPS jelek erősségét.

Ha a jelerősséget mutató összes oszlop lát-
szik, a készülék sikeresen létesített műhol-
das kapcsolatot.

Főképernyők
A következő főképernyők tartalmazzák 
mindazokat az információkat, melyekre 
a készülék használata során szükségünk 
lehet: térkép, iránytű, főmenü, fedélzeti 
számítógép, magassági grafikon.

A PAGE és QUIT gombokkal léptethetünk 
a főképernyők között.

Főmenü megnyitása
A főmenün keresztül férhetünk hozzá a 
beállítási képernyőkhöz, pl. az útpont, út-
vonal, tevékenységek képernyőkhöz.
Bármely képernyőn nyomjuk le kétszer a 
MENU gombot.

Térkép képernyő
A  ikon mutatja a felhasználót a térké-
pen (pillanatnyi pozíciónkat). Ahogy ha-
ladunk, a pozíció ikon is elmozdul, köve-
ti helyzetünket, és az általunk bejárt utat 
egy pontsor, az ún. nyomvonal mutatja. A 
térképen útvnalak nevei és szimbólumai 
jelennek meg. Navigáció esetén egy szí-
nes vonal mutatja a térképen a követen-
dő útvonalat.
Térkép tájolásának beállítása
1.  A térképen nyomjuk le a MENU-t.
2.  Válasszuk a Térkép beállítása > 

Tájolás-t.
3. Válasszunk az alábbaik közül:
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    •  Észak felül esetén a képernyő teteje 
mindig az északi irány (papírtérkép-
hez hasonlóan).

    •  Menetirányba esetén aktuális hala-
dási irányunk néz mindig a képernyő 
teteje felé.

    •  Autós mód perspektivikus nézetből 
mutatja a térképet.

Távolságmérés a térképen
Több hely közötti távolságot mérhetjük.
1.  A térképen mozgassuk a kurzort a kí-

vánt helyre.
2.  Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk a Távolságmérés-t.
3.  Válasszunk ki további helyeket a térké-

pen.
Térkép képernyő beállítása
A térkép képernyőn nyomjuk le a MENU 
gombot.
Navigáció leállítása – aktuális útvonal 

navigálásának leállítása.
Térkép beállítás – további térképi beállí-

tások megjelenítése (l. 11. oldal).
Távolság mérése – a térképen több hely 

közötti távolság mérése.

Gyári visszaállítás – térkép gyári beállí-
tásainak visszaállítása.

Térkép beállítások
A térkép képernyőn nyomjuk le a MENU 
gombot, majd válasszuk a Térkép beál-
lítások pontot.
Térképek beáll. – a feltöltött térképeket 

kapcsolhatjuk be és ki.
Tájolás – a térkép forgatási irányát hatá-

rozhatjuk meg. 
 ▫  Észak felül – mindig az északi irány 

néz a képernyő teteje felé (papírtér-
képhez hasonló használat).

 ▫   Menetirányba –  aktuális haladási 
irányunk néz a képernyő teteje felé.

 ▫    Autós mód – perspektivikus nézet-
ben látjuk a térképet, haladási irá-
nyunk néz előre, a képernyő teteje 
felé.

 Irányító feliratok – beállíthatjuk, mikor 
jelenjen meg az útjelző felirat a térké-
pen.

Dashboard – adatmező összeállítás (ún. 
műszerfal) kiválasztása a térképkép-
ernyőhöz. Mindegyik összeállítás elté-

rő adatokat jelenít meg az általunk kö-
vetett útvonalról vagy tartózkodási he-
lyünkről.

Speciális térképi beállítások – a speci-
ális térképi beállítások megjelenítése.

Speciális térképi beállítások
A térkép képernyőn nyomjuk le a MENU 
gombot, majd válasszuk a Térkép beállí-
tás > Speciális beállítások pontot.
A feliratok méretét állíthatjuk be, a nagyí-
tási szinteket (lásd alább) és a térképen 
megjelenő adatok részletességét.
Auto zoom – az optimális nagyítási lép-

ték automatikus kiválasztása. Ki esetén 
magunk nagyítunk, kicsinyítünk.

Nagyítási szintek – az egyes térképi ele-
mekhez (pl. utcacímke stb.) hozzáren-
delhetjük, hogy milyen nagyítási lép-
téknél - és ez alatt - jelenjenek meg. 
Ha nagy lépték (madártávlati nézet) 
mellett sok térképi elem jelenik meg, a 
térképrajz zavarossá válhat.

felirat méret – a szöveges térképi ele-
mek (pl. utcacímke stb.) betűméretét 
állíthatjuk be.

Részletezés – a térképen megjelenő ada-
tok részletességét állíthatjuk be. Minél 
részletesebb a térkép, annál hosszabb 
időt vesz igénybe a kirajzolása.

Árnyékolt domborzat – mutatja a dom-
borzati árnyékolást - amennyiben van-
, vagy ki is kapcsolhatjuk.

Jármű – jármű ikon kiválasztása, ez az 
ikon jelzi aktuáli s pozíciónkat a tér-
képen. Alapértelmezés szerint kis kék 
háromszög.

Iránytű
Amikor egy kijelölt cél felé navigálunk, 
a  célirány-mutató folyamatosan a 
cél felé mutató irányt mutatja. Amikor a 
céliránymutató a gyűrű legfelső pontjá-
ba mutat (ahol haladási irányunk is látha-
tó), akkor éppen a cél felé haladunk. Ha 
a mutató eltérő irányba mutat, forduljunk 
úgy, hogy a mutató a gyűrű legfelső pont-
ja felé kezdjen közeledni, ez azt jelenti, 
hogy magunk is a cél felé fordulunk.
Iránytű használata
Aktív útvonal követése során használhat-
juk az iránytűt.



14 GPSMAP 66s / 66st használati útmutató GPSMAP 66s / 66st használati útmutató 15

1.   Nyomjuk le a PAGE gombot.
2.  Tartsuk vízszintben a készüléket.
3.  Kövessük a  mutatót a cél felé.

Pálya mutató
Az eredeti kiindulási pontot és a célt ösz-
szekötő egyenes mentén navigáló pálya 
mutató hajózás során a leginkább hasz-
nos, ahol utunk során nem kerülnek elénk 
nagyobb akadályok. Segít a kijelölt útvo-
nal két oldalán leselkedő veszélyek, pl. 
víz alatti sziklák, zátonyok elkerülésében.
A pálya mutató bekapcsolásához az 
iránytű képernyőn nyomjuk le a MENU 
gombot, majd válasszuk az Irány beál-
lítás > Ugrás a vonalhoz/mutatóhoz > 
Pálya (CDI) pontot.

Measure Distance: Allows you to measure the distance 
between multiple locations (Measuring Distance on the Map, 
page 2).

Restore Defaults: Restores the map to factory default settings.
Map Settings
From the map, select MENU, and select Map Setup.
Configure Maps: Enables or disables the maps currently 

loaded on the device.
Orientation: Adjusts how the map is shown on the page. The 

North Up option shows north at the top of the page. The 
Track Up option shows your current direction of travel toward 
the top of the page. The Automotive Mode option shows an 
automotive perspective with the direction of travel at the top.

Dashboard: Sets a dashboard to display on the map. Each 
dashboard shows different information about your route or 
your location.

Guidance Text: Sets when the guidance text is shown on the 
map.

Advanced Setup: Enables you to open advanced map settings 
(Advanced Map Settings, page 3).

Advanced Map Settings
From the map, select MENU, and select Map Setup > 
Advanced Setup.
Auto Zoom: Automatically selects the appropriate zoom level 

for optimal use on your map. When Off is selected, you must 
zoom in or out manually.

Detail: Selects the amount of detail shown on the map. Showing 
more detail may cause the map to redraw more slowly.

Shaded Relief: Shows detail relief on the map (if available) or 
turns off shading.

Vehicle: Sets the position icon, which represents your position 
on the map. The default icon is a small blue triangle.

Zoom Levels: Adjusts the zoom level at which map items 
appear. The map items do not appear when the map zoom 
level is higher than the selected level.

Text Size: Selects the text size for map items.

Compass
When navigating,  points to your destination, regardless of the 
direction you are moving. When  points toward the top of the 
electronic compass, you are traveling directly toward your 
destination. If  points any other direction, turn until it points 
toward the top of the compass.

Using the Compass
You can use the compass to navigate an active route.
1 Select PAGE.
2 Hold the device level.
3 Follow  to your destination.

Course Pointer
The course pointer is most useful when you are navigating on 
water or where there are no major obstacles in your path. It can 
also help you avoid hazards near the course, such as shoals or 
submerged rocks.
To enable the course pointer, from the compass, select MENU > 
Setup Heading > Go To Line (Pointer) > Course (CDI).

The course pointer À indicates your relationship to the course 
line leading to the destination. The course deviation indicator 
(CDI) Á provides the indication of drift (right or left) from the 
course. The scale Â refers to the distance between dots Ã on 
the course deviation indicator, which tell you how far off course 
you are.

Navigating with Sight 'N Go
You can point the device at an object in the distance, lock in the 
direction, and navigate to the object.
1 Select Sight 'N Go.
2 Point the device at an object.
3 Select Lock Direction > Set Course.
4 Navigate using the compass.

Compass Settings
From the compass, select MENU.
Sight 'N Go: Allows you to point the device at an object in the 

distance, and navigate using the object as a reference point 
(Navigating with Sight 'N Go, page 3).

Stop Navigation: Stops navigating the current route.
Change Dashboard: Changes the theme and information 

displayed on the dashboard.
Set Scale: Sets the scale for the distance between the dots on 

the course deviation indicator.
Calibrate Compass: Allows you to calibrate the compass if you 

experience irregular compass behavior, for example, after 
moving long distances or after extreme temperature changes 
(Calibrating the Compass, page 3).

Setup Heading: Allows you to customize the compass heading 
settings (Heading Settings, page 3).

Change Data Fields: Customizes the compass data fields.
Restore Defaults: Restores the compass to factory default 

settings.
Calibrating the Compass
Before you can calibrate the electronic compass, you must be 
outdoors, away from objects that influence magnetic fields, such 
as cars, buildings, or overhead power lines.
The device has a 3-axis electronic compass. You should 
calibrate the compass after moving long distances, experiencing 
temperature changes, or changing the batteries.
1 From the compass, select MENU.
2 Select Calibrate Compass > Start.
3 Follow the on-screen instructions.
Heading Settings
From the compass, select MENU, and select Setup Heading.
Display: Sets the type of directional heading shown on the 

compass.
North Reference: Sets the north reference used on the 

compass.
Go To Line (Pointer): Sets the behavior of the pointer that 

appears on the map. Bearing points in the direction of your 
destination. Course shows your relationship to the course line 
leading to the destination.

Using the Main Pages 3

A pálya mutató  a kiindulási pontot és 
a célt összekötő eredeti útirány vonalhoz 
viszonyított helyzetünket jelzi. Ahogy eltá-
volodunk a starttól a cél felé vezető ere-
deti útiránytól, a letérés mutató  (CDI) 
jelzi a letérés mértékét: két pont közötti 
távolság a jobb felső sarokban látható ér-
téknek  felel meg. Tehát a középvonal-
tól ahány pontnyival  eltolva látható a 
letérés mutató, annyiszor kell megszoroz-
nunk a fenti léptéket.
„Mutat és megy” funkció
A funkcióval rámutathatunk egy távoli 
tárgyra, pl. egy világítótoronyra, majd az 
irányt rögzítve navigációt indíthatunk a tá-
voli tárgy felé.
1.   Válasszuk a Mutat és megy funkciót.
2.   Mutassunk az elérni kívánt távoli 

tárgyra.
3.   Válasszuk a fix irány > Irány beállí-

tás pontot.
4.   Az iránytű segítségével navigáljunk a 

távoli tárgy felé.

Iránytű beállítása
Mutat és megy – egy távoli tárgyra mu-

tathatunk, és azt referenciapontként 
használva navigálhatunk (13. oldal)

Navigáció leállítása – aktuális útvonal 
navigálásának leállítása.

Dashboard módosítás – összeállítás ál-
tal megjelenített téma és információk 
módosítása

Mérték beállítása – a letérés mutatón 
megjelenő pontok közöti távolság 
mértékének beállítása

Iránytű kalibrálása – az iránytű 
megfelelőtlen működése esetén ka-
librálhatjuk az iránytűt, például hosz-
szú táv megtéte után vagy szélsősé-
ges hőmérsékleti változás esetén.

Irány beállítása – az iránytű irány beállí-
tásainak módosítása.

Adatmezők módosítása – az iránytű 
adatmezőinek módosítása.

Gyári értékek visszaállítása – az iránytű 
gyári értékekre való visszállítása.

Iránytű kalibrálása
Az elektronikus iránytűt szabadtéren ka-
libráljuk, távol minden olyan tárgytól, 
amely befolyásolja a mágneses mezőket, 
pl. autóktól, épületektől, nagyfeszültségű 
vezetéktől.
A készülék háromtengelyű irány tűvel ren-
delkezik. Az iránytű kalibrálása nagy tá-
volságok megtételét követően, jelentős 
hőmér sékletváltozás vagy az elemek cse-
réje után válhat szükségessé.
1.   Az iránytű képernyőn nyomjuk le a 

MENU gombot.
2.   Válasszuk a Iránytű kalibrálás > In-

dítás pontot.
3.   Kövessük a képernyőn megjelenő uta-

sításokat.
Irány beállítások
Az iránytű képernyőjéről nyomjuk meg a 
MENU gombot, majd válasszuk az Irány 
beállítása pontot.
 Kijelző – az iránytű által megjelenített 

irány típusának beállítása.
Északi referencia – az iránytű által hasz-

nált északi referencia beállítása.
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Ugrás vonalhoz/mutatóhoz – a köve-
tendő irány kijelzési módja. A tájolás 
az úti cél felé mutat. Az útvonal mutat-
ja a helyzetünket az úti cél felé vezető 
nyomvonalhoz képest.

 Iránytű – beállíthatjuk, hogy ha adott idő-
tartamon át egy megadott sebesség-
nél gyorsabban haladunk, a készülék 
az elektronikus iránytű helyett a GPS 
irányra álljon át (automatikus).

Iránytű kalibrálás – amennyiben az irány-
tű rendellenes módon működik, kalib-
rálhatjuk azt. Ez többek között nagy tá-
volságok megtétele esetén vagy szél-
sőséges hőmérsékleti viszonyok, inga-
dozás esetén következhet be.

Fedélzeti számítógép  
képernyő
A fedélzeti számítógép képernyő menet-
adatokat, hasznos statisztikákat mu-
tat, mint pl. az aktuális sebesség, átlag-
sebesség, maximális sebesség, napi 
kilométerszámláló adatokat. Személy-
re szabhatjuk a fedélzeti számítógépen 
megjelenő műszerfalat és adatmezőket.

Fedélzeti számítógép képernyő 
beállításai
A fedélzeti számítógép képernyőn nyom-
juk le a MENU gombot.
Visszaállítás – az összes menetadatot, 

számlálót nulla értékre állítja át. Pon-
tos értékek kijelzéséhez a túra indítá-
sa előtt nullázzuk a számlálókat.

Adatmez. módosít – adatmezőkben 
megjelenő adattípusok módosítása.

Műszerf.módosít. – a fedélzeti számí-
tógépen az adatmezők feletti képer-
nyőrészt a tevékenységhez illő háttér-
képpel tölthetjük fel, vagy megjelenít-
hetünk egy funkciót. MEGjEGyzéS: 
Egyedi beállításainkat elmenti a kép-
ernyő, és profilváltás során nem vesz-
nek el (lásd a Profilváltás szakaszt).

 Képernyő hozzáadása – további módo-
sítható adatmezős képernyőt ad hoz-
zá.

TIPP! Képernyők között a nyíl gombokkal 
léptethetünk.

Képernyő eltávolítása – további módo-
sítható adatmezős képernyőt távo-
lít el.

Több adat – további adatmezőket ad 
hozzá a fedélzeti számítógéphez.

Kevesebb adat – adatmezőket távolít el 
a fedélzeti számítógépről.

Gyári visszaállítás – a fedélzeti számí-
tógép gyári beállításainak visszaállí-
tása.

Magasságmérő
Alapbeállítás szerint a magassági értékek 
a megtett távolság függvényében jelen-
nek meg. A magasság beállításokat mó-
dosíthatjuk. A grafikonon bármely pont ki-
választásával megjeleníthetjük az adott 
pont részletes információit.
Magassági grafikon beállítása
A magassági grafikonon nyomjuk le a 
MENU gombot.
Visszaállítás – Magasságmérő adatai-

nak visszaállítása, beleértve az útpon-
tokat, útvonalat és utazási adatokat.

Magasságmérő beállítás – További ma-
gasságmérő beállítások elérése.

Nagyítási tartományok beállítása – A 
magasságmérőn megjelenített nagyí-
tási tartományok beállítása.

Adatmezők módosítása – A magasság-
mérő adatmezőinek testreszabása.

Gyári visszaállítás – Magasságmérő 
gyári beállításainak visszállítása.

Magasságmérő beállítások
A magasságmérő képernyőjén nyomjuk 
meg a MENU gombot, majd válasszuk a  
Magasságmérő beállítása-t.
Automata kalibráció – a készülék min-

den egyes bekapcsolásakor a magas-
ságmérő kalibrálja önmagát.

Barométer üzemmód:
 •  Változó magasság – lehetővé teszi, 

hogy a barométer haladás közben 
mérje a magasság változásait.

 •  fix magasság – feltételezi, hogy a 
készülék egy adott magasságon fi-
xen tartózkodik. Így a légköri nyo-
más változása kizárólag az időjárás 
változásából eredhet.

Nyomásváltozás – A nyomásadatok rög-
zítésének módja. A Mentés mindig 
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opcióval minden nyomásadatot rögzí-
tünk, amely nyomásfrontok figyelésé-
nél hasznos lehet.

Rajz típusa – a grafikonon megjelenő 
adatpárosítást választhatjuk ki: ma-
gasság változása az idő függvényé-
ben, magasság változása a távolság 
függvényében, barométernyomás vál-
tozása idő függvényében, légnyomás 
változása az idő függvényében. 

Magasságmérő kalibrálás – a 
barometrikus magasságmérőt manu-
álisan kalibrálhatjuk (lásd alább).

Barometrikus magasságmérő  
kalibrálása
Amennyiben ismerjük tartózkodási he-
lyünk pontos magasságát vagy a jellemző 
légnyomást, kézzel elvégezhetjük a nyo-
másmérő kalibrációját.
1.   Menjünk arra a helyre, amelynek is-

merjük pontos magasságát, vagy lég-
köri nyomását.

2.  A magasságmérő képernyőjén nyom-
juk le a MENU gombot.

3.   Válasszuk a Magasságmérő beállí-
tások > Magasságmérő kalibrálása 
pontot.

4.   A kalibrálás során használni kívánt 
mérési értéktípus kiválasztásához vá-
lasszuk a Módszer pontot.

5.   Adjuk meg a mérési értéket.
6.   Válasszuk a Kalibrálás-t.

Navigáció
Navigáció cél felé
1.   Nyomjuk le a fINd gombot.
2.   Válasszunk egy kategóriát.
3.  Válasszuk ki a célt.
4.   Válasszuk Menj pontot a navigáció in-

dításához.
    A térképképernyő jelenik meg, ahol bí-

borvörös vonal jelöli az útvonalat.
5.   Navigálhatunk a térkép alapján vagy 

az iránytű útmutatásával.

Navigáció a térképen
1.   Indítsunk el egy navigációt (lásd fen-

nebb).
2.   Válasszunk a Térkép pontot.

      A kék háromszöget ábrázoló pozíció 
ikon jelenlegi tartózkodási helyünket 
jelzi a térképen. Ahogy haladunk, a 
pozíció ikon is elmozdul és egy mor-
zsa sort hagy maga után (nyomvonal). 
Amikor cél felé navigálunk, az útvona-
lat egy bordó vonal jelzi a térképen.

3.  Az alábbi műveletekre van lehetőség:
     •  A , , , és  gombokkal külön-

böző területeket tekinthetünk meg a 
térképen.

     •  A  és  gombokkal nagyíthatunk, 
kicsinyíthetünk a térképen.

Navigáció az iránytű  
képernyővel
Navigáció közben a  mutató végig a cél 
felé mutat, haladási irányunktól függetle-
nül.
1.  Kezdjük meg a navigációt a cél felé.
2.  Válasszuk az Iránytű pontot.
3.   Forduljunk úgy, hogy a  mutató a 

kompaszgyűrű teteje (legfelső pont-
ja) felé álljon, és kezdjünk ebben az 
irányban haladni.

Navigáció leállítása
Nyomjuk le a fINd gombot, majd válasz-
szuk a Navigáció leállítása pontot.

Útpontok, útvonalak, 
nyomvonalak

Útpontok
Az útpontok általunk megjelölt és elmen-
tett helyek. Útponttal rögzíthetjük, hogy 
éppen hol tartózkodunk, hogy korábban 
hol tartózkodtunk, vagy hova kívánunk 
eljutni. Az útponthoz különféle adatokat 
rendelhetünk, pl. külön nevet adhatunk 
neki, rögzíthetjük magasságát, mélysé-
gét stb.
A GPX mappába útpontokat is tartalma-
zó .gpx fájlt bemásolva is bővíthetjük az 
útpont listát.

Útpont létrehozása
Pillanatnyi tartózkodási helyünket megje-
lölhetjük és elmenthetjük útpontként.
1.   Nyomjuk le a MARK gombot.
2.   Ha szükséges, a megfelelő mezőt ki-

jelölve végezzük el a módosításokat.
3.  Válasszuk a Tárolt.
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Navigáció útpont felé
1.   A főmenüben nyomjuk le a fINd gom-

bot, majd válasszuk az Útvonalp.-t. 
2.   Válasszuk ki az útpontot.
3.   Válasszuk a Menj parancsot.

Útpont szerkesztése
1.   Válasszuk az Útvonalp 

menedzser-t. 
2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Válasszuk ki a módosítandó adatot, 

például a nevet.
4.   Végezzük el a módosítást, majd vá-

lasszuk a Kész parancsot.

Útpont törlése
1.   Válasszuk az Útvonalp. 

menedzser-t.
2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk a Törlés parancsot.

Útpont átlagolása
Az útpontok helyzetét pontosíthatjuk a re-
álisabb adatok érdekében. Átlagolás köz-
ben a készülék több mérést végez egy-

szerre, és a pontosabb adatok biztosítá-
sa érdekében ezek átlagát használja fel.
1.  Válasszuk az Útvonalp. 

menedzser-t.
2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk a Hely átlagolása pontot.
4.   Menjünk az útponthoz.
5.   Válasszuk az Indít parancsot.
6.   Kövessük a képernyőn megjelenő uta-

sításokat.
7.   Amikor a bizonyossági állapotjelző 

sáv 100%-on van, válasszuk a Tárol 
parancsot.

A legjobb eredmény elérése érdekében 
az útponthoz 4-8 mintát vegyünk, és a 
mintavételek között legalább 90 percet 
várjunk.

Útpont kivetítése
Egy adott útpontból kiindulva az irány és 
a távolság megadásával határozhatjuk 
meg egy új útpont helyét.
1.   Válasszuk az Útvonalp. mene-

dzser-t. 

2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk az Útpont kivetítése pontot.
4.   Adjuk meg az irányt, majd válasszuk a 

Készt.
5.   Adjuk meg a mértékegységet.
6.   Adjuk meg a távolságot, majd válasz-

szuk a Készt.
7.   Válasszuk a Tárol pontot.

Útpont elmozgatása a Térképen
1.   Válasszuk az Útvonalp. mene-

dzser-t. 
2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk az Útpont mozgatás pontot.
4.   Válasszunk egy helyet a térképen.
5.   Válasszuk a Menj parancsot.
Útpont melleti hely keresése
1.   Válasszuk az Útvonalp. mene-

dzser-t. 
2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk az Keresés a közelben pon-
tot.

4.   Válasszunk kategóriát.
A listán megjelennek a kiválasztott útpont 
melletti helyek.

Útpont közelségi riasztó 
beállítása
Az útpontokhoz közelségi riasztót adha-
tunk hozzá. A közelségi riasztó jelez, ami-
kor az adott helyhez képest meghatáro-
zott távolságon belül vagyunk.
1.   Válasszuk az Útvonalp. 

menedzser-t. 
2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk az Közelségi riasztó beállí-
tása pontot.

4.   Adjuk meg a távolságtartományt.
Amikor a távolságilag beriasztott terület-
re lépünk, a készülék hangjelzést ad ki.

Útpont áthelyezése jelenlegi 
tartózkodási helyünkre
Az útpontok helyzetét módosíthatjuk. Pél-
dául a járművünk elmozdításakor módo-
síthatjuk a jelenlegi tartózkodási helyün-
ket.
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1.   Válasszuk az Útvonalp. mene-
dzser-t. 

2.   Válasszuk ki a kívánt útpontot.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk az Áthelyezés ide pontot.
Az útpont helye a jelenlegi tartózkodási 
helyünkre módosul.

Útvonalak
Az útvonal útpontok sorozatából áll, me-
lyeket adott sorrendben megtéve jutha-
tunk el a célig.

Útvonal létrehozása
1.   Válasszuk a Útvonaltervező > Út lét-

rehozása > Vál. első pontot-t.
2.   Válasszuk ki a kiindulási pont kategó-

riáját.
3.   Válasszuk ki az útvonal első pontját.
4.   Válasszuk a Használ pontot.
5.   Válasszuk a Következő pont gombot 

további köztes pontok megadásához.
6.   A QUIT gomb lenyomásával mentjük 

az útvonalat.

Navigáció mentett útvonal 
mentén
1.   Nyomjuk le a fINd gombot, majd vá-

lasszuk a Útvonalak pontot.
2.   Válasszuk ki az útvonalat.
3.   Válasszuk a Menj parancsot.
Aktív útvonal megtekintése
1.   Miközben navigálunk egy kijelölt cél 

felé, válasszuk a Aktív útvonal pon-
tot.

2.   Válasszuk ki az útvonal egy pontját a 
jellemző adatok megtekintéséhez.

Útvonal szerkesztése
1.   Válasszuk az Útvonaltervező-t.
2.   Válasszuk ki az útvonalat.
3.   Válasszuk az Út szerkesztése-t.
4.  Válasszunk ki az útvonalat alkotó pon-

tok egyikét.
5.   Válasszunk az alábbi lehetőségek kö-

zül:
•   A pont térképen történő megtekinté-

séhez válasszuk az Olvas gombot.
•  Az adott pont az útvonalat alkotó töb-

bi útpont közötti helyének módosítá-

sához válasszuk a Lépés fel és lé-
pés le gombot.

•  Új útpont beszúrásához – a kiválasz-
tott útpont elé – válasszuk a Beilleszt 
gombot.

•  A pont törléséhez válasszuk az Eltá-
volít gombot.

6.   A QUIT gomb megnyomásával el-
mentjük az útvonalat.

Útvonal megtekintése  
a térképen
1.   Válasszuk az Útvonaltervező-t.
2.   Válasszuk ki az útvonalat.
3.   Válasszuk a Térkép megtekintése 

pontot.

Útvonal magassági  
grafikonjának megtekintése
1.   Válasszuk az Útvonaltervező pontot.
2.   Válasszuk ki az útvonalat.
3. Válasszuk a Magassági grafikon 

pontot.

Útvonal elnevezése
1.   Válasszuk a Útvonaltervező 

pontot.

2.   Válasszuk ki az útvonalat.
3.   Válasszuk a Név 

megváltoztat. pontot.
4.  Adjuk meg az új nevet.

Útvonal megfordítása
Megváltoztathatjuk az útvonal kiinduló és 
végső pontját, hogy azon fordítva navigál-
junk.
1.   Válasszuk az Útvonaltervező-t.
2.  Válasszuk ki az útvonalat.
3.   Válasszuk az Útvonal fordítás-t.

Útvonal törlése
1.   Válasszuk az Útvonaltervező-t.
2.   Válasszuk ki az útvonalat.
3.   Válasszuk az Útvonal törlése-t.

Nyomvonalak
Ahogy haladunk, a tevékenység végzé-
se alatt a készülék ún. nyomvonalpon-
tokat ment, melyek tartalmazzák aktuális 
tartózkodási helyünket, a mentés pontos 
idejét és az aktuális magasságot.

Nyomvonal beállítása
Válasszuk a Beállítás > Nyomvonal-t.
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Felvétel módszer – felvételi módszer 
beállítása. Az Auto opcióval változó 
arányban rögzítjük a pontokat, így az 
utunkat optimális módon jeleníti meg a 
készülék. A nyomvonalpontokat adott 
idő- vagy távolsági intervallumokban 
is felvehetjük.

Intervallum – Rögzítési gyakoriság beál-
lítása. A gyakoribb pontrögzítés rész-
letesebben rögzíti az utat, de ugyan-
akkor gyorsabban betölti a felvéte-
li memóriát.

Auto Pause – Beállíthatjuk, hogy meg-
álláskor a készülék ne készítsen fel-
vételt.

Auto Start – Beállíthatjuk, hogy a készü-
lék az utolsó felvétel leállítását követő-
en azonnal új felvételt indítson.

További felvétel beállítások – A felvétel 
funkcióhoz további beállításokat érhe-
tünk el (lásd alább).

További felvétel beállítások
Válasszuk a Beállítás > Nyomvonal > 
További beállítások pontot.

Kimeneti formátum – Beállíthatjuk, hogy 
a készülék FIT vagy GPX/FIT fájlként 
mentse a felvételt (56. oldal).

     •  FIT – Garmin Connect™ alkalma-
záshoz készített információkkal ve-
szi fel a tevékenységet. Navigáció-
nál is használható.

     •  FIT és GPX – a térképen hagyomá-
nyos pályaként megtekinthető és na-
vigáláshoz is használható útvonal-
ként, valamint fitnessz információt 
tartalmazó tevékenységként is.

GPX Auto. archiválás – Automatikus ar-
chiválási módszer beállítása a felvéte-
lek elrendezéséhez. A felvételek auto-
matikusan mentésre és törlése kerül-
nek.

Utazás felvétele – Utazás felvételének 
lehetősége.

Felvett adatok visszaállítása – Vissza-
állítás lehetőségének beállítása. A Te-
vékenység és Utazás opció vissza-
állítja a felvételi és utazási adatokat, 
amikor véget ér az aktív felvétel. A 

Felszólít opcióval a készülék felszólít 
az adatok visszaállítására.

Aktuális tevékenység 
megtekintése
Az éppen rögzített nyomvonalat hívjuk 
aktuális nyomvonalnak.
1.   Válasszuk a Felvétel vezérlő pontot.
2.   Nyomjuk meg a  vagy  gombot a 

lehetőségek megtekintéséhez:
•  A jelenlegi tevékenység felvétel ve-

zérléséhez válasszuk a Viewing the Elevation Plot of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Elevation Plot.

Editing the Name of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Change Name.
4 Enter the new name.

Reversing a Route
You can switch the start and end points of your route to navigate 
the route in reverse.
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Reverse Route.

Deleting a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Delete Route.

Recordings
Your device records your path as an activity. Activities contain 
information about points along your recorded path, including 
time, location, and elevation for each point.

Recording Settings
Select Setup > Recording.
Record Method: Sets the recording method. The Auto option 

records points at a variable rate to create an optimum 
representation of your path. You can also record points at 
specific time or distance intervals.

Interval: Sets the recording rate. Recording points more 
frequently creates a more-detailed path, but fills the recording 
log faster.

Auto Pause: Sets the device to stop recording your path when 
you are not moving.

Auto Start: Sets the device to start a new recording 
automatically when the previous recording ends.

Advanced Setup: Enables you to open additional recording 
settings (Advanced Recording Settings, page 6).

Advanced Recording Settings
Select Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Sets the device to save the recording as a FIT 

or a GPX/FIT file (File Types, page 15).
• FIT records your activity with fitness information that is 

tailored for the Garmin Connect™ application and can be 
used for navigation.

• FIT and GPX records your activity as both a traditional 
track that can be viewed on the map and used for 
navigation, and as an activity with fitness information.

GPX Auto Archive: Sets an automatic archive method to 
organize your recordings. Recordings are saved and cleared 
automatically.

Trip Recording: Sets a trip recording option.
Recorded Data Reset: Sets a reset option. The Activity and 

Trip option resets the recording and trip data when you finish 
the active recording. The Prompted option prompts you to 
select the data to reset.

Viewing the Current Activity
1 Select Recording Controls.
2 Select  and  to view an option:

• To control the current activity recording, select .
• To view data fields for the activity, select .
• To view the current activity on the map, select .
• To view the elevation plot for the current activity, select .

Navigating Using TracBack®

While recording, you can navigate back to the beginning of your 
activity. This can be helpful when finding your way back to camp 
or the trail head.
1 Select Recording Controls.
2 Select  to switch to the map tab.
3 Select TracBack.

The map displays your route with a magenta line, start point, 
and end point.

4 Navigate using the map or the compass.

Stopping the Current Activity
1 From the main pages, select ENTER > Stop.
2 Select an option:

• To resume recording, select Resume.
• To save the activity, select .
• To delete the activity and reset the trip computer, select 

.

Navigating a Saved Activity
1 Select FIND > Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select Go.

Deleting a Saved Activity
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Delete.

Reversing an Activity
You can switch the start and end points of your activity to 
navigate the activity in reverse.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Copy Reversed.

Creating a Track from a Saved Activity
You can create a track from a saved activity. This allows you to 
share your track wirelessly with other compatible Garmin 
devices.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Save as Track.

Optional Maps
You can use additional maps with the device, such as BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart® g2, and City Navigator® detailed 
maps. Detailed maps may contain additional points of interest, 
such as restaurants or marine services. For more information, 
go to http://buy.garmin.com or contact your Garmin dealer.

Purchasing Additional Maps
1 Go to your device product page at www.garmin.com.
2 Click the Maps tab.
3 Follow the on-screen instructions.

Finding an Address
You can use optional City Navigator maps to search for 
addresses.
1 Select FIND > Addresses.

6 Navigation

 pontot. 
•  A tevékenység adatmezőinek meg-

tekintéséhez válasszuk a 
Viewing the Elevation Plot of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Elevation Plot.

Editing the Name of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Change Name.
4 Enter the new name.

Reversing a Route
You can switch the start and end points of your route to navigate 
the route in reverse.
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Reverse Route.

Deleting a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Delete Route.

Recordings
Your device records your path as an activity. Activities contain 
information about points along your recorded path, including 
time, location, and elevation for each point.

Recording Settings
Select Setup > Recording.
Record Method: Sets the recording method. The Auto option 

records points at a variable rate to create an optimum 
representation of your path. You can also record points at 
specific time or distance intervals.

Interval: Sets the recording rate. Recording points more 
frequently creates a more-detailed path, but fills the recording 
log faster.

Auto Pause: Sets the device to stop recording your path when 
you are not moving.

Auto Start: Sets the device to start a new recording 
automatically when the previous recording ends.

Advanced Setup: Enables you to open additional recording 
settings (Advanced Recording Settings, page 6).

Advanced Recording Settings
Select Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Sets the device to save the recording as a FIT 

or a GPX/FIT file (File Types, page 15).
• FIT records your activity with fitness information that is 

tailored for the Garmin Connect™ application and can be 
used for navigation.

• FIT and GPX records your activity as both a traditional 
track that can be viewed on the map and used for 
navigation, and as an activity with fitness information.

GPX Auto Archive: Sets an automatic archive method to 
organize your recordings. Recordings are saved and cleared 
automatically.

Trip Recording: Sets a trip recording option.
Recorded Data Reset: Sets a reset option. The Activity and 

Trip option resets the recording and trip data when you finish 
the active recording. The Prompted option prompts you to 
select the data to reset.

Viewing the Current Activity
1 Select Recording Controls.
2 Select  and  to view an option:

• To control the current activity recording, select .
• To view data fields for the activity, select .
• To view the current activity on the map, select .
• To view the elevation plot for the current activity, select .

Navigating Using TracBack®

While recording, you can navigate back to the beginning of your 
activity. This can be helpful when finding your way back to camp 
or the trail head.
1 Select Recording Controls.
2 Select  to switch to the map tab.
3 Select TracBack.

The map displays your route with a magenta line, start point, 
and end point.

4 Navigate using the map or the compass.

Stopping the Current Activity
1 From the main pages, select ENTER > Stop.
2 Select an option:

• To resume recording, select Resume.
• To save the activity, select .
• To delete the activity and reset the trip computer, select 

.

Navigating a Saved Activity
1 Select FIND > Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select Go.

Deleting a Saved Activity
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Delete.

Reversing an Activity
You can switch the start and end points of your activity to 
navigate the activity in reverse.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Copy Reversed.

Creating a Track from a Saved Activity
You can create a track from a saved activity. This allows you to 
share your track wirelessly with other compatible Garmin 
devices.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Save as Track.

Optional Maps
You can use additional maps with the device, such as BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart® g2, and City Navigator® detailed 
maps. Detailed maps may contain additional points of interest, 
such as restaurants or marine services. For more information, 
go to http://buy.garmin.com or contact your Garmin dealer.

Purchasing Additional Maps
1 Go to your device product page at www.garmin.com.
2 Click the Maps tab.
3 Follow the on-screen instructions.

Finding an Address
You can use optional City Navigator maps to search for 
addresses.
1 Select FIND > Addresses.

6 Navigation

 pontot.
•  A nyomvonal megjelenítéséhez a tér-

képen válasszuk a 

Viewing the Elevation Plot of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Elevation Plot.

Editing the Name of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Change Name.
4 Enter the new name.

Reversing a Route
You can switch the start and end points of your route to navigate 
the route in reverse.
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Reverse Route.

Deleting a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Delete Route.

Recordings
Your device records your path as an activity. Activities contain 
information about points along your recorded path, including 
time, location, and elevation for each point.

Recording Settings
Select Setup > Recording.
Record Method: Sets the recording method. The Auto option 

records points at a variable rate to create an optimum 
representation of your path. You can also record points at 
specific time or distance intervals.

Interval: Sets the recording rate. Recording points more 
frequently creates a more-detailed path, but fills the recording 
log faster.

Auto Pause: Sets the device to stop recording your path when 
you are not moving.

Auto Start: Sets the device to start a new recording 
automatically when the previous recording ends.

Advanced Setup: Enables you to open additional recording 
settings (Advanced Recording Settings, page 6).

Advanced Recording Settings
Select Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Sets the device to save the recording as a FIT 

or a GPX/FIT file (File Types, page 15).
• FIT records your activity with fitness information that is 

tailored for the Garmin Connect™ application and can be 
used for navigation.

• FIT and GPX records your activity as both a traditional 
track that can be viewed on the map and used for 
navigation, and as an activity with fitness information.

GPX Auto Archive: Sets an automatic archive method to 
organize your recordings. Recordings are saved and cleared 
automatically.

Trip Recording: Sets a trip recording option.
Recorded Data Reset: Sets a reset option. The Activity and 

Trip option resets the recording and trip data when you finish 
the active recording. The Prompted option prompts you to 
select the data to reset.

Viewing the Current Activity
1 Select Recording Controls.
2 Select  and  to view an option:

• To control the current activity recording, select .
• To view data fields for the activity, select .
• To view the current activity on the map, select .
• To view the elevation plot for the current activity, select .

Navigating Using TracBack®

While recording, you can navigate back to the beginning of your 
activity. This can be helpful when finding your way back to camp 
or the trail head.
1 Select Recording Controls.
2 Select  to switch to the map tab.
3 Select TracBack.

The map displays your route with a magenta line, start point, 
and end point.

4 Navigate using the map or the compass.

Stopping the Current Activity
1 From the main pages, select ENTER > Stop.
2 Select an option:

• To resume recording, select Resume.
• To save the activity, select .
• To delete the activity and reset the trip computer, select 

.

Navigating a Saved Activity
1 Select FIND > Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select Go.

Deleting a Saved Activity
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Delete.

Reversing an Activity
You can switch the start and end points of your activity to 
navigate the activity in reverse.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Copy Reversed.

Creating a Track from a Saved Activity
You can create a track from a saved activity. This allows you to 
share your track wirelessly with other compatible Garmin 
devices.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Save as Track.

Optional Maps
You can use additional maps with the device, such as BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart® g2, and City Navigator® detailed 
maps. Detailed maps may contain additional points of interest, 
such as restaurants or marine services. For more information, 
go to http://buy.garmin.com or contact your Garmin dealer.

Purchasing Additional Maps
1 Go to your device product page at www.garmin.com.
2 Click the Maps tab.
3 Follow the on-screen instructions.

Finding an Address
You can use optional City Navigator maps to search for 
addresses.
1 Select FIND > Addresses.

6 Navigation

 pontot.
•  Az aktuális nyomvonal magassági 

grafikonjának megjelenítéséhez vá-
lasszuk a 

Viewing the Elevation Plot of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Elevation Plot.

Editing the Name of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Change Name.
4 Enter the new name.

Reversing a Route
You can switch the start and end points of your route to navigate 
the route in reverse.
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Reverse Route.

Deleting a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Delete Route.

Recordings
Your device records your path as an activity. Activities contain 
information about points along your recorded path, including 
time, location, and elevation for each point.

Recording Settings
Select Setup > Recording.
Record Method: Sets the recording method. The Auto option 

records points at a variable rate to create an optimum 
representation of your path. You can also record points at 
specific time or distance intervals.

Interval: Sets the recording rate. Recording points more 
frequently creates a more-detailed path, but fills the recording 
log faster.

Auto Pause: Sets the device to stop recording your path when 
you are not moving.

Auto Start: Sets the device to start a new recording 
automatically when the previous recording ends.

Advanced Setup: Enables you to open additional recording 
settings (Advanced Recording Settings, page 6).

Advanced Recording Settings
Select Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Sets the device to save the recording as a FIT 

or a GPX/FIT file (File Types, page 15).
• FIT records your activity with fitness information that is 

tailored for the Garmin Connect™ application and can be 
used for navigation.

• FIT and GPX records your activity as both a traditional 
track that can be viewed on the map and used for 
navigation, and as an activity with fitness information.

GPX Auto Archive: Sets an automatic archive method to 
organize your recordings. Recordings are saved and cleared 
automatically.

Trip Recording: Sets a trip recording option.
Recorded Data Reset: Sets a reset option. The Activity and 

Trip option resets the recording and trip data when you finish 
the active recording. The Prompted option prompts you to 
select the data to reset.

Viewing the Current Activity
1 Select Recording Controls.
2 Select  and  to view an option:

• To control the current activity recording, select .
• To view data fields for the activity, select .
• To view the current activity on the map, select .
• To view the elevation plot for the current activity, select .

Navigating Using TracBack®

While recording, you can navigate back to the beginning of your 
activity. This can be helpful when finding your way back to camp 
or the trail head.
1 Select Recording Controls.
2 Select  to switch to the map tab.
3 Select TracBack.

The map displays your route with a magenta line, start point, 
and end point.

4 Navigate using the map or the compass.

Stopping the Current Activity
1 From the main pages, select ENTER > Stop.
2 Select an option:

• To resume recording, select Resume.
• To save the activity, select .
• To delete the activity and reset the trip computer, select 

.

Navigating a Saved Activity
1 Select FIND > Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select Go.

Deleting a Saved Activity
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Delete.

Reversing an Activity
You can switch the start and end points of your activity to 
navigate the activity in reverse.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Copy Reversed.

Creating a Track from a Saved Activity
You can create a track from a saved activity. This allows you to 
share your track wirelessly with other compatible Garmin 
devices.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Save as Track.

Optional Maps
You can use additional maps with the device, such as BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart® g2, and City Navigator® detailed 
maps. Detailed maps may contain additional points of interest, 
such as restaurants or marine services. For more information, 
go to http://buy.garmin.com or contact your Garmin dealer.

Purchasing Additional Maps
1 Go to your device product page at www.garmin.com.
2 Click the Maps tab.
3 Follow the on-screen instructions.

Finding an Address
You can use optional City Navigator maps to search for 
addresses.
1 Select FIND > Addresses.

6 Navigation

 pontot.
Navigálás BackTrac® funkcióval
Miközben a készülék felvételt készít, visz-
szanavigálhatunk a tevékenységünk kez-
dési pontjához. Ez akkor lehet hasznos, 
amikor táborunkba vagy akár az ösvényre 
vezető utat szeretnénk megtalálni.
1.   Válasszuk a Felvétel vezérlő pontot.

2.   Nyomjuk meg a  gombot a térkép 
fül re váltáshoz.

3.   Válasszuk a TracBac pontot.
A térkép egy bíborvörös vonallal mutatja 
az útvonalat, annak kezdeti és végpont-
ját.
4.   Navigáljunk a térkép vagy az iránytű 

segítségével.

Aktuális tevékenység leállítása
1.   A főképernyőknél nyomjuk le az 

ENTER gombot, majd válasszuk a 
Stop pontot.

2.   Válasszunk az alábbiak közül:
•  A felvétel folytatásához válasszuk a 

folytat pontot.
•  A tevékenység mentéséhez válasz-

szuk a 

Viewing the Elevation Plot of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Elevation Plot.

Editing the Name of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Change Name.
4 Enter the new name.

Reversing a Route
You can switch the start and end points of your route to navigate 
the route in reverse.
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Reverse Route.

Deleting a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Delete Route.

Recordings
Your device records your path as an activity. Activities contain 
information about points along your recorded path, including 
time, location, and elevation for each point.

Recording Settings
Select Setup > Recording.
Record Method: Sets the recording method. The Auto option 

records points at a variable rate to create an optimum 
representation of your path. You can also record points at 
specific time or distance intervals.

Interval: Sets the recording rate. Recording points more 
frequently creates a more-detailed path, but fills the recording 
log faster.

Auto Pause: Sets the device to stop recording your path when 
you are not moving.

Auto Start: Sets the device to start a new recording 
automatically when the previous recording ends.

Advanced Setup: Enables you to open additional recording 
settings (Advanced Recording Settings, page 6).

Advanced Recording Settings
Select Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Sets the device to save the recording as a FIT 

or a GPX/FIT file (File Types, page 15).
• FIT records your activity with fitness information that is 

tailored for the Garmin Connect™ application and can be 
used for navigation.

• FIT and GPX records your activity as both a traditional 
track that can be viewed on the map and used for 
navigation, and as an activity with fitness information.

GPX Auto Archive: Sets an automatic archive method to 
organize your recordings. Recordings are saved and cleared 
automatically.

Trip Recording: Sets a trip recording option.
Recorded Data Reset: Sets a reset option. The Activity and 

Trip option resets the recording and trip data when you finish 
the active recording. The Prompted option prompts you to 
select the data to reset.

Viewing the Current Activity
1 Select Recording Controls.
2 Select  and  to view an option:

• To control the current activity recording, select .
• To view data fields for the activity, select .
• To view the current activity on the map, select .
• To view the elevation plot for the current activity, select .

Navigating Using TracBack®

While recording, you can navigate back to the beginning of your 
activity. This can be helpful when finding your way back to camp 
or the trail head.
1 Select Recording Controls.
2 Select  to switch to the map tab.
3 Select TracBack.

The map displays your route with a magenta line, start point, 
and end point.

4 Navigate using the map or the compass.

Stopping the Current Activity
1 From the main pages, select ENTER > Stop.
2 Select an option:

• To resume recording, select Resume.
• To save the activity, select .
• To delete the activity and reset the trip computer, select 

.

Navigating a Saved Activity
1 Select FIND > Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select Go.

Deleting a Saved Activity
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Delete.

Reversing an Activity
You can switch the start and end points of your activity to 
navigate the activity in reverse.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Copy Reversed.

Creating a Track from a Saved Activity
You can create a track from a saved activity. This allows you to 
share your track wirelessly with other compatible Garmin 
devices.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Save as Track.

Optional Maps
You can use additional maps with the device, such as BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart® g2, and City Navigator® detailed 
maps. Detailed maps may contain additional points of interest, 
such as restaurants or marine services. For more information, 
go to http://buy.garmin.com or contact your Garmin dealer.

Purchasing Additional Maps
1 Go to your device product page at www.garmin.com.
2 Click the Maps tab.
3 Follow the on-screen instructions.

Finding an Address
You can use optional City Navigator maps to search for 
addresses.
1 Select FIND > Addresses.

6 Navigation

 pontot.
•  A tevékenység törléséhez és a 

fedélezeti számítógép visszaállításá-
hoz válasszuk a 

Viewing the Elevation Plot of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Elevation Plot.

Editing the Name of a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Change Name.
4 Enter the new name.

Reversing a Route
You can switch the start and end points of your route to navigate 
the route in reverse.
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Reverse Route.

Deleting a Route
1 Select Route Planner.
2 Select a route.
3 Select Delete Route.

Recordings
Your device records your path as an activity. Activities contain 
information about points along your recorded path, including 
time, location, and elevation for each point.

Recording Settings
Select Setup > Recording.
Record Method: Sets the recording method. The Auto option 

records points at a variable rate to create an optimum 
representation of your path. You can also record points at 
specific time or distance intervals.

Interval: Sets the recording rate. Recording points more 
frequently creates a more-detailed path, but fills the recording 
log faster.

Auto Pause: Sets the device to stop recording your path when 
you are not moving.

Auto Start: Sets the device to start a new recording 
automatically when the previous recording ends.

Advanced Setup: Enables you to open additional recording 
settings (Advanced Recording Settings, page 6).

Advanced Recording Settings
Select Setup > Recording > Advanced Setup.
Output Format: Sets the device to save the recording as a FIT 

or a GPX/FIT file (File Types, page 15).
• FIT records your activity with fitness information that is 

tailored for the Garmin Connect™ application and can be 
used for navigation.

• FIT and GPX records your activity as both a traditional 
track that can be viewed on the map and used for 
navigation, and as an activity with fitness information.

GPX Auto Archive: Sets an automatic archive method to 
organize your recordings. Recordings are saved and cleared 
automatically.

Trip Recording: Sets a trip recording option.
Recorded Data Reset: Sets a reset option. The Activity and 

Trip option resets the recording and trip data when you finish 
the active recording. The Prompted option prompts you to 
select the data to reset.

Viewing the Current Activity
1 Select Recording Controls.
2 Select  and  to view an option:

• To control the current activity recording, select .
• To view data fields for the activity, select .
• To view the current activity on the map, select .
• To view the elevation plot for the current activity, select .

Navigating Using TracBack®

While recording, you can navigate back to the beginning of your 
activity. This can be helpful when finding your way back to camp 
or the trail head.
1 Select Recording Controls.
2 Select  to switch to the map tab.
3 Select TracBack.

The map displays your route with a magenta line, start point, 
and end point.

4 Navigate using the map or the compass.

Stopping the Current Activity
1 From the main pages, select ENTER > Stop.
2 Select an option:

• To resume recording, select Resume.
• To save the activity, select .
• To delete the activity and reset the trip computer, select 

.

Navigating a Saved Activity
1 Select FIND > Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select Go.

Deleting a Saved Activity
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Delete.

Reversing an Activity
You can switch the start and end points of your activity to 
navigate the activity in reverse.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Copy Reversed.

Creating a Track from a Saved Activity
You can create a track from a saved activity. This allows you to 
share your track wirelessly with other compatible Garmin 
devices.
1 Select Recorded Activities.
2 Select an activity.
3 Select MENU > Save as Track.

Optional Maps
You can use additional maps with the device, such as BirdsEye 
satellite imagery, BlueChart® g2, and City Navigator® detailed 
maps. Detailed maps may contain additional points of interest, 
such as restaurants or marine services. For more information, 
go to http://buy.garmin.com or contact your Garmin dealer.

Purchasing Additional Maps
1 Go to your device product page at www.garmin.com.
2 Click the Maps tab.
3 Follow the on-screen instructions.

Finding an Address
You can use optional City Navigator maps to search for 
addresses.
1 Select FIND > Addresses.

6 Navigation

 pontot.
Navigáció mentett helyhez
1.  Nyomjuk le a fINd gombot, majd vá-

lasszuk a felvett tevékenységek 
pontot.
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2.   Válasszunk egy tevékenységet.
3.   Válasszuk a Menj pontot.

Mentett tevékenység törlése
1.   Válasszuk a felvett tevékenységek 

pontot.
2.   Válasszunk egy tevékenységet.
3.   Nyomjuk le a MENU gombot, majd vá-

lasszuk a Törlés pontot.

Tevékenység kezdő- és 
végpontjainak felcserélése
Tevékenységünk kezdő- és végpontját 
felcserélhetjük, így az útvonalon visszafe-
lé navigálhatunk.
1.   Válasszuk a felvett tevékenységek 

pontot.
2.   Válasszunk egy tevékenységet.
3.   Nyomjuk le a MENU > Másolás fel-

cserélve pontot.

Pálya létrehozása mentett 
tevékenységből
Mentett tevékenységeinkből pályákat 
hozhatunk létre. Ezáltal lehetővé válik, 
hogy az pályát vezeték nélküli kapcsola-

ton keresztül további Garmin eszközeink-
kel megosszuk.
1.   Válasszuk a felvett tevékenységek 

pontot.
2.   Válasszunk egy tevékenységet.
3.   Nyomjuk le a MENU > Mentés pálya-

ként pontot.
Opcionális térképek
A készülékkel több opcionális térképet is 
használhatunk, mint például a BridsEye 
műholdképek, a BlueChart® g2, a City 
Navigator® részletes térképeket. A rész-
letes térképek további érdekes helyeket, 
például éttermeket vagy tengeri szolgál-
tatásokat tartalmaznak. További informá-
ciókért forduljunk Garmin ügyfélszolgá-
lathoz.

További térképek beszerzése
1.   Lépjünk fel a www.garmin.com-ra, és 

keressük meg a készülék termékolda-
lát.

2.   Kattintsunk a Térképek fülre.
3.   Kövessük a képernyőn megjelenő uta-

sításokat.

Cím keresése
Címet keresése érdekében opcionális 
City Navigator térképeket használhatunk.
1.   Nyomjuk le a fINd gombot, majd vá-

lasszuk a Címek pontot.
2.   Válasszuk a Keresési terület pontot, 

majd adjuk meg az ország, régió vagy 
város nevét.

3.   Válasszuk a Házszám pontot, és ad-
juk meg a házszámot.

4.   Válasszuk az Utcanév pontot, és ad-
juk meg az utcanevet.

Vezeték nélküli  
kapcsolaton keresztül  

elérhető funkciók
A készüléket Bluetooth®-funkción keresz-
tül, kompatibilis okostelefonra csatlakoz-
tatva számos kiegészítő funkció elérhető-
vé válik. Egyes funkciókhoz a csatlakoz-
tatott okostelefonon telepítenünk kell a 
Garmin Connect™ Mobile vagy a Garmin 
Explore™ alkalmazást. Az alkalmazásról 
a www.garmin.com/apps oldalon tájéko-
zódhatunk. Egyes funkciók akkor is ren-

delkezésre állnak, amikor a készülékkel 
vezeték nélküli (Wi-Fi) hálózatra csatla-
kozunk.
Telefonos értesítések – telefonos érte-
sítések, üzenetek megjelenítése a készü-
léken.
Élő követés – barátok és családtagok va-
lós időben követhetik nyomon a versenyt, 
tevékenységet. Emaiben vagy közössé-
gi hálón keresztül is hívhatunk „nézőket”, 
akik a Garmin Connect követő oldalán 
élőben látják a mérési adatokat.
Csoport követés – ismerőseinket követ-
hetjük a LiveTrack segítségével közvetle-
nül a kijelzőn, valós időben.
Tevékenység feltöltése a Garmin 
Connectre – amint befejeztük a tevé-
kenységet, az adatok elküldése automa-
tikusan megtörténik a Garmin Connectre.
Connect IQ™ – a készülék funkcióit új al-
kalmazásokkal, widgetekkel, adatmezők-
kel bővíthetjük ki.
Garmin Explore – A Garmin Explore al-
kalmazás útpontokat, pályákat és útvona-
lakat szinkronizál a készülékünkkel. Se-
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gítségével okostelefonunkra térképeket is 
letölthetünk, hogy internetkapcsolat nél-
kül is használni tudjuk azokat.
Szoftver frissítése – a készülék rend-
szerszoftverét frissíthetjük.
EPO letöltések – a GPS-műholdak be-
mérését meggyorsíthatjuk, illetve a pozí-
ció meghatározásához szükséges időt le-
rövidíthetjük olyan speciális fájlok letölté-
sével, melyek a földkörüli pályán a műhol-
dak becsült helyzetét tartalmazzák.
Élő geocache adatok – ingyenes és elő-
fizetést igénylő szolgáltatások igénybe 
vételével a www.geocaching.com oldal-
ról élő geoláda-hely adatokhoz férhetünk 
hozzá.
Időjárás – megtekinthetjük az aktuális 
időjárási viszonyokat és az időjárás elő-
rejelzéseket. A térképen időjárási radar-
képet is megjeleníthetünk.
Bluetooth-kompatibilis érzékelők – 
Bluetooth-kompatibilis érzékelők (mint pl. 
a pulzusszámmérő) csatlakoztatását te-
szi lehetővé.

Okostelefon párosítása
1.   Hozzuk az okostelefont és a készülé-

ket 10 méteres távolságon belülre.
2.   A készüléken az alkalmazás fiókban 

válasszuk a Beállítás > Bluetooth 
pontot.

3. Kompatibilis okostelefonunkon akti-
váljuk a Bluetooth funkciót, majd indít-
suk el a Garmin Connect vagy Garmin 
Explore alkalmazást.

4. Kövessük a Garmin Connect vagy 
Garmin Explore alkalmazásban megje-
lenő utasításokat a készülékek párosí-
tásához.

Telefonos értesítések
Ehhez először kompatibilis okostele-
fonunkat párosítanunk kell a GPSMAP 66 
készülékkel. Amikor a telefonunk üzenetet 
kap, értesítést küld a készülékre.

Értesítés megtekintése
Ehhez először párosítanunk kell a készü-
léket a kompatibilis okostelefonunkkal.
1.   Nyomjuk le a  gombot, majd válasz-

szuk az Értesítések pontot.
2.   Válasszuk ki az értesítést.

Vezeték nélküli kapcsolattal elérhető funkciók  
rendszerkövetelményei
Egyes funkciókhoz okostelefonra valamint az okostelefonon futó külön alkalmazás-
ra van szükség.

funkció
Csatlakoztatás párosított 

okostelefonhoz, melyen fut a Garmin 
Connect Mobile alkalmazás

Csatlakoztatás Wi-Fi® 
hálózathoz

Tevékenység feltöltése a 
Garmin Connect fiókba igen igen

Szoftverfrissítés igen igen
EPO letöltés igen igen
Élő geoláda adatok igen igen
Időjárás igen igen
Telefonos értesítések igen* nem
Connect IQ igen nem
Élő követés igen nem
Csoport követés igen nem
BirdsEye műholdképek nem igen

* A készülék párosított iOS telefonról közvetlenül, Android telefon esetén a Garmin Connect Mobile 
alkalmazáson keresztül képes fogadni a telefonos értesítéseket.

Értesítések elrejtése
Az értesítések alapértelmezetten megje-
lenítésre kerülnek, amikor az okostelefon 
a készülékre küldi azokat. Módunkbna áll 

az értesítéseket elrejteni, ekkor ezek nem 
jelennek meg.
 Válasszuk a Beállítás > Bluetooth > 

Értesítések > Elrejt pontot.
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Értesítések kezelése
Az okostelefonon kezelhetjük a készülé-
ken megjelenő értesítéseket. Válasszunk 
az alábbi lehetőségek közül:
• Apple® készülék esetén az értesítési 

központon keresztül választhatjuk ki 
azon elemeket, melyekről a készülé-
ken értesítést kívánunk kapni.

•  Android™ készülék esetén a Garmin 
Connect Mobile alkalmazásban vá-
lasszuk a Beállítások > Okos értesí-
tések pontot.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
1.   Az alkalmazás fiókban válasszuk a 

Beállítások > Wi-Fi pontot.
2.   Ha szükséges, a billenőkapcsolóval 

kapcsoljuk be és ki a Wi-Fi-t.
3. Válasszuk a Hálózat hozzáadása 

pontot.
4. Válasszunk egy hálózatot, és szükség 

esetén adjuk meg a jelszót.
A készülék csatlakozik a vezeték nélkü-
li hálózathoz és egyúttal eltárolja a háló-
zati adatokat, majd automatikusan csat-

lakozik, amikor visszatérünk ugyanerre a 
helyre.
Connect IQ funkciók
A Garmin Connect Mobile alkalmazáson 
keresztül a Garmintól vagy más külső fej-
lesztőtől származó Connect IQ bővítmé-
nyeket adhatunk a készülékhez. Ezek le-
hetnek adatmezők, widgetek, alkalmazá-
sok.
Adatmezők: olyan új adattípusokkal bő-

víthetjük a készüléket, melyek a mé-
rők által közölt adatokat, a végzett te-
vékenységet, illetve a napló tartalmát 
teljes új szemszögből mutatják be. A 
Connect IQ adatmezőket a gyári funk-
ciókhoz és képernyőkhöz gond nélkül 
hozzárendelhetjük.

Widgetek: információs ablakok, melyek 
révén egyetlen pillantással tájékozód-
hatunk a mérési adatokról, értesíté-
sekről.

Alkalmazások: interaktív funkciókkal bő-
vítik a készüléket, pl. új szabadtéri és 
sport tevékenységek.

Connect IQ funkciók letöltése
Amennyiben a Connect IQ funkciókat 
a Garmin Connect Mobile alkalmazá-
son keresztül kívánjuk letölteni, először 
párosítsuk a készüléket egy kompatibi-
lis okostelefonnal, melyen futtassuk a 
Garmin Connect Mobile alkalmazást.
1.   Okostelefonunk alkalmazás 

áruházábból telepítsük és lépjünk be 
a  Connect IQ Mobile alkalmazásba.

2.  Ha szükséges, válasszuk ki a készülé-
ket.

3. Válasszuk ki a Connect IQ funkciót.
4. Kövessük a képernyőn megjelenő uta-

sításokat.

Connect IQ funkciók  
letöltése számítógépről
1.   USB-kábellel csatlakoztassuk a ké-

szüléket a számítógéphez.
2.   Lépjünk fel az apps.gamin.com oldal-

ra, és lépjünk be fiókunkba.
3.   Válasszuk ki a kívánt Connect IQ 

funkciót, majd töltsük le.
4.   Kövessük a képernyőn megjelenő uta-

sításokat.

Connect IQ widgetek 
megtekintése
1.   Nyomjuk le a  gombot.
2.   Válasszuk a  vagy  gombot a 

widgetek közötti léptetéshez.
Garmin ExploreTM

A Garmin Explore weboldal és mobil al-
kalmazás lehetővé teszik az utazások 
megtervezését, valamint az uticéljaink, 
útvonalaink és pályáink felhő alapú tá-
rolására. Összetett tervezési lehetősé-
get biztosítanak, amely lehetővé teszi, 
hogy adatainkat megosszuk és szinkroni-
záljuk kompatibilis Garmin eszközünkkel. 
A mobil alkalmazást térképek letöltésé-
re használhatjuk, amelyeket offline mód-
ban használhatunk, és bármerre navigál-
hatunk velük, mobil adatforgalom hasz-
nálata nélkül.
A Garmin Explore alkalmazást 
okostelefonunk alkalmazás áruházá-
ból tölthetjük le, illetve felléphetünk az 
explore.garmin.com oldalra.
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Csoport követés indítása
A funkció használatához egy kompatibilis 
okostelefont a Garmin Connect Mobile al-
kalmazáson keresztül párosítanunk kell a 
készülékkel (lásd 29. oldal). 
1.   Menjünk ki, és kapcsoljuk be az esz-

közt.
2.   Párosítsuk okostelefonunkat az esz-

közzel.
3.   A Garmin Connect Mobile alkalma-

zás beállítási menüjében válasz-
szuk az liveTrack (Élő követés) > 
GroupTrack (Csoport követés) pon-
tot.

4.   Ha több, mint egy kompatibilis eszkö-
zünk van, válasszuk ki a Csoport kö-
vetéshez használni kívánt eszközt.

5.   Válasszuk a Visible to (Látható) > 
All Connections (Összes csatlako-
zó) pontot.

6.   Válasszuk a Start liveTrack (Élő kö-
vetés indítása) pontot.

7.   Kezdjünk meg egy tevékenységet.

A csoport követés használatát 
segítő tippek
A csoport követés az élő követés funk-
ció segítségével a csoportba tartozó töb-
bi ismerős helyzetének a térképen törté-
nő megjelenítését teszi lehetővé. A cso-
portba tartozó összes ismerősnek isme-
rősnek kell lennie a Garmin Connect fió-
kunkban.
•  Szabadtéren, GPS-vétel mellett foly-

tassuk a tevékenységet.
•  Bluetooth-kapcsolaton keresztül páro-

sítsuk a készüléket okostelefonunkkal.
• A Garmin Connect Mobile alkalmazás 

beállítási menüjében a Connections 
(Kapcsolatok) pontra kattintva frissít-
sük a csoport követési (GroupTrack) 
menetbe tartozó ismerősök listáját.

• Ellenőrizzük, hogy a csatlako-
zó ismerősök mindegyike párosítsa 
okostelefonját, és a Garmin Connect 
Mobile alkalmazásban indítson el egy 
élő követés menetet.

• Ellenőrizzük, hogy az összes csatla-
kozó ismerős hatósugáron belül le-
gyen (40 km-en belül).

• Csoport követési menet alatt váltsunk 
a térkép képernyőre, ugyanis itt láthat-
juk a kapcsolódó ismerősök helyzetét.

Főmenü funkciók
Nyomjuk le kétszer a MENU gombot.
Felvétel vezérlő: Részleteket jeleníthe-

tünk meg az aktuális tevékenységől, 
valamint vezérelhetjük az aktuális te-
vékenység felvételét (22. oldal).

Értesítések: tájékoztatást kapunk a te-
lefonra beérkező hívásokról, szöve-
ges üzenetekről, a közösségi hálón 
aktiválódó frissítésekről (a funkció az 
okostelefon beállításaitól függően mű-
ködik).

Időjárás: mutatja az aktuális hőmérsékle-
tet, és az időjárás előrejelzést.

Útpont kezelő: Megjeleníti a készülékre 
lementett összes útpontot (18. oldal).

Connect IQ: Megjeleníti a telepített 
Connect IQ alkalmazások listáját (29. 
oldal).

BirdsEye Direct: BirdsEye Műholdképe-
ket tölthetünk le a készülékre (33. ol-
dal).

Geoláda-keresés: Megjeleníti a letöltött 
geoládák listáját (34. oldal).

Felvett tevékenységek: Megjeleníti az 
aktuális tevékenységünket, valamint 
a felvett tevékenységek listáját (22. ol-
dal).

Aktív útvonal: Megjeleníti az aktív útvo-
nalunkat és a következő útpontokat 
(20.  oldal).

Útvonaltervező: Megjeleníti a mentett út-
vonalak listáját, és lehetővé teszi új út-
vonalak létrehozását (20. oldal).

Mentett pályák: Megjeleníti a mentett pá-
lyák listáját (24. oldal).

Mutat és megy: A készüléket egy távo-
li tárgy irányába mutatva referencia-
pontként állíthatjuk be, és aszerint na-
vigálhatunk (13. oldal).

Közelségi riasztások: Egyes helyektől 
bizonyos távolságon belül lépés ese-
tén közelségi riasztásokat állíthatunk 
be a készüléken (39. oldal).
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Vezeték nélküli megosztás: Egy másik 
kompatibilis eszközzel vezetén nélkü-
li csatlakozáson keresztül oszthatunk 
meg fájlokat (40. oldal).

Profilváltás: Módosíthatjuk a készülék 
profilját, hogy a beállításokat és adat-
mezőket egy adott tevékenységhez 
vagy utazáshoz igazítsuk (40. oldal).

Területszámítás: Egy adott terület nagy-
ságát mérhetjük meg (40. oldal)

Naptár: az okostelefon naptárja alapján 
kijelzi az esedékes találkozókat.

Vadászat és halászat: Megjeleníti az 
előrelátható legjobb időpontokat va-
dászathoz és halászathoz az aktuális 
tartózkodási helyünkön.

Napés Hold: mutatja a napfelkelte, nap-
lemente és a hold fázisát a GPS tar-
tózkodási helyünk alapján.

Fényképnézegető: Mentett fotókat jele-
níti meg.

Útpont átlagolás: Pontosíthatunk egy 
őtpont helyén a pontosabb adatok el-
érése érdekében (19. oldal).

Számológép: Egy számológépet jelenít 
meg.

Ébresztőóra: Hangjelzéses ébresztőt 
állíthatunk be. Amennyiben jelenleg 
nem használjuk a készüléket, beállít-
hatjuk, hogy az adott időben bekap-
csoljon.

VIRB: a készülékhez VIRB akciókamerát 
csatlakoztatva a készülékről vezérel-
hetjük a felvételt.

Stopper: Stopper használatát, körök jelö-
lését és időzítését teszi lehetővé.

Zseblámpa: Aktiválja a zseblámpát.
XeroTM íjászati irányzék: lézeres hely-

információkat mutat, amikor Xero íjá-
szati irányzék van a készülékkel pá-
rosítva.

inReach® távvezérlő: Lehetővé te-
szi az üzenetek küldését a párosított 
inReach készülékünkről.

Műhold: Megjeleníti az aktuális GPS-es 
műholdinformációkat (42. oldal).

BirdsEye műholdképek
A BirdsEye nagy felbontású térképek le-
töltését teszi lehetővé, beleértve a rész-

letes műholdképeket, és raszter alapú to-
pográfiai térképeket. A BirdsEye letölthe-
tő közvetlenül a Garmin készülékre.

BirdsEye műholdképek letöltése
MIelőtt a BirdsEye-t letölthetnénk a ké-
szülékre, először csatlakoznunk kell egy 
vezeték nélküli hálózatra.
1.   Válasszuk a BirdsEye Direct > Mű-

holdképek letöltése pontot.
2.   Válasszunk az alábbiak közül:
 •   Adott helyre vagy területre vonatko-

zó BirdsEye műholdképek letöltésé-
hez válasszuk a Hely opciót, majd 
válasszunk kategóriát.

     MEGjEGyzéS! Az alapértelmezett 
helye a jelenlegi tartózkodási he-
lyünk.

 •   A letöltött műholdképek átnevezésé-
hez válasszuk a Név pontot.

 •   A képek minőségének módosításá-
hoz válasszuk a Részletesség pon-
tot.

 •   A letöltött műholdképek által megje-
lenítendő terület nagyságának beál-

lításához válasszuk a Rádiusz pon-
tot, majd adjuk meg a hatósugarat.

 Egy becsült fájlméret jelenik meg a 
kiválasztott képminőségre és méret-
re vonatkozóan. Ellenőrizzük, hogy 
a műholdkép letöltéséhez a készülék 
elegendő tárhellyel rendelkezik.

3.   Válasszuk a letöltés pontot.
Geoláda-keresés
A geoláda keresés tulajdonképp egy mo-
dern kincsvadászat. A feladat a GPS-
koordináták és egyéb nyomok alapján az 
elrejtett „kincsesládák” megkeresése. 

Bejelentkezés a készülékkel  
a Geocaching.com oldalra
A www.geocaching.com oldalra bere-
gisztrálva kereshetünk a közeli geoláda-
helyek között és valós időben kutathatunk 
a több milliós geoláda-hely adatbázisban.
1.  Csatlakozzunk a vezeték nélküli háló-

zathoz vagy a Garmin Connect alkal-
mazáshoz.

2. Válasszuk a Beállítás > Geocaching 
> Készülék regisztrálása pontot.

 Egy aktivációs kód jelenik meg.
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3. Kövessük a képernyőn megjelenő uta-
sításokat.

4. Válasszuk a Regisztráció megerősí-
tése pontot.

Belépés a Geocaching.com oldalra
A regisztrációt követően a készülékkel ve-
zeték nélküli hálózatra csatlakozva válo-
gathatunk a www.geocaching.com olda-
lon található geoláda-helyek közül.
•   Csatlakozzunk a Garmin Connect ol-

dalhoz.
•   Csatlakozzunk Wi-Fi hálózathoz.

Geoláda-helyek letöltése  
számítógép használatával
Számítógép használatával manuálisan is 
letölthetünk geoláda-helyeket. A geoláda-
fájlokat alakítsuk GPX fájlokká, majd eze-
ket másoljuk a készülék GPS mappájá-
ba. Amennyiben a geocaching.com ol-
dalon prémium tagsággal rendelkezünk, 
a „zseb lekérés” (Pocket Query) funkció-
val nagy számban tölthetünk le geoláda 
helyeket úgy, hogy azokat egyetlen GPX 
fájlba „tömörítve” kapjuk meg.

1.   Az USB-kábellel csatlakoztassuk szá-
mítógéphez a készüléket.

2.   Lépjünk fel a www.geocaching.com ol-
dalra.

3.   Amennyiben még nincs, hozzunk létre 
egy saját regisztrációs fiókot.

4.  Lépjünk be.
5.   Kövessük az utasításokat a geoláda 

pozíciók lekereséséhez és letöltésé-
hez.

Geoláda-hely keresése
A készülékre letöltött geoláda-helyek kö-
zött kereshetünk. Amennyiben felléptünk 
a geocaching.com oldalra, valós időben 
kereshetünk a geoláda-hely adatbázis-
ban és azonnal le is tölthetünk geoláda-
helyeket.
NE fElEdjüK! Részletes adatokat na-
ponta korlátozott mennyiségű geoládához 
tölthetünk le. Több letöltéshez prémium fi-
ókot hozhatunk létre. További részleteket 
lásd a www.geocaching.com oldalon.
1. Válasszuk a Geocaching pontot.
2. Válasszuk a 

Viewing the Elevation Plot of an Activity
1 From the app drawer, select Activity History.
2 Select an activity.
3 Select .

Changing the Color of an Activity Trail
You can change the color of an activity to improve the view on 
the map or compare it to another activity.
1 From the app drawer, select Activity History.
2 Select an activity.
3 Select Color.
4 Select a color.

Clearing the Current Activity
1 From an activity data screen, swipe up from the bottom of the 

screen.
2 Select Stop >  > Clear.

Deleting an Activity
NOTE: Before you can delete the active activity, you must 
activate a different activity. You cannot delete an activity while it 
is active.
1 From the app drawer, select Setup > Activities.
2 Select an activity.
3 Select Delete.

Deleting an Activity History
1 From the app drawer, select Activity History.
2 Select an activity.
3 Select  > Delete.

Opening Track Manager
A track is a .gpx file of your recorded path. The track contains 
the same information as an activity except sensor data, but is 
saved as a .gpx file. You can customize, use, and archive tracks 
using the track manager.

From the app drawer, select Track Manager.

Geocaches
Geocaching is a treasure hunting activity in which players hide 
or search for hidden caches using clues and GPS coordinates.

Registering Your Device at Geocaching.com
You can register your device at www.geocaching.com to search 
for a list of nearby geocaches, or to search live information for 
millions of geocaches.
1 Connect to a wireless network (Connecting to a Wireless 

Network, page 3) or the Garmin Connect app (Pairing Your 
Smartphone, page 3).

2 From the app drawer, select Setup > Geocaching > 
Register Device.
An activation code appears.

3 Follow the on-screen instructions.
4 Select Confirm Registration.

Connecting to Geocaching.com
After you register, you can view geocaches from 
www.geocaching.com on your device while connected 
wirelessly.
• Connect to the Garmin Connect app.
• Connect to a Wi‑Fi network.

Searching for a Geocache
You can search the geocaches loaded on your device. If you are 
connected to geocaching.com, you can search live geocache 
data and download geocaches.
NOTE: You can download detailed information for more than 
three geocaches per day with a premium membership. Go to 
www.geocaching.com for more information.
1 From the app drawer, select Geocaching.
2 Select  > .
3 Select an option:

• To search the geocaches loaded on your device by name, 
select Spell Search, and enter a search term.

• To search for geocaches near you or near another 
location, select Search Near, and select a location.
If you are connected to geocaching.com, the search 
results include live geocache data obtained by GC Live 
Download or by selecting the refresh button on the map.

• To search for nearby geocaches on the map, select .
If you are connected to geocaching.com, you can select 
to refresh live geocaches that are near your location on 
the map.

• To search for live geocaches by code, select GC Live 
Download.
This feature allows you to download a specific geocache 
from geocaching.com when you know the geocache code.

4 Select  to filter the search results (optional).
5 Select a geocache.

The geocache details appear. If you selected a live geocache 
and you are connected, the device downloads the full 
geocache details to the internal storage, if necessary.

Navigating to a Geocache
1 Search for a geocache.
2 From the geocache details, select Go.
3 Navigate using the map (Navigating with the Map, page 6) 

or compass (Navigating with the Compass, page 7).
4 As you approach the location of the geocache, use the hints 

and clues to help you find the hidden cache (Using Hints and 
Clues to find a Geocache, page 5).

Using Hints and Clues to find a Geocache
You can use hints or clues, such as a description or coordinates, 
to help you find a geocache.
1 While navigating to a geocache, select the geocache name.
2 Select an option:

• To view details about the geocache, select Description.
• To view a clue about a geocache location, select Hint.
• To view latitude and longitude for a geocache, select 

Coordinates.
• To view feedback about the geocache from previous 

searchers, select Logs.
• To turn chirp™ searching on, select chirp.

Logging the Attempt
After you attempt to find a geocache, you can log your results.
1 While navigating to a geocache, from the app drawer, select 

Geocaching > Log.
2 Select Found, Did Not Find, Needs Repair, or 

Unattempted.
3 Select an option:

• To begin navigation to the next geocache nearest you, 
select Find Next Closest.

Geocaches 5

 > MENU-t.

3. Válasszunk az alábbi lehetőségek kö-
zül:

 •  A Betűzés pontot választva a név 
vagy a név egy részletének megadá-
sával kereshetünk a geoláda-helyek 
között.

 •  Aktuális pozíciónk vagy egy eltérő 
hely közelében történő kereséshez 
válasszuk a Keresés a közelben 
pontot.

    Amennyiben felléptünk a geocaching.
com oldalra, a GC Live Download 
pontot választva vagy a térképen a 
frissítés gombot érintve a listában a 
valós idejű geoláda-hely adatbázis 
találatai is szerepelnek majd.

 •  A valós idejű adatbázisban kód sze-
rint történő kereséshez válasszuk a 
GC Live Download pontot.

    Amennyiben ismerjük a geoláda-hely 
kódját, letölthetjük azt a geocaching.
com oldal adatbázisából.

4.  A MENU > Szűrő ponttal leszűkíthet-
jük a találati listát (szűrhetünk a talála-
tok között).

5.  A  > Geoládák letöltése ponttal a 
térképen közeli geoláda-helyeket ke-
reshetünk és tölthetünk le (opcioná-
lis).

6. Válasszuk ki a geoláda-helyet.
 A hely adatai megjelennek. Amennyi-

ben valós idejű geoláda-helyet válasz-
tottunk ki, és csatlakozva vagyunk a 
geocaching.com oldalra, igény esetén 
a készülék a hely összes részletét le-
tölti a készülék belső memóriájába.

Szűrés a geoláda helyek  
között
A letöltött geoláda helyeket bizonyos pa-
raméterek, pl. a nehézségi fokozat szerint 
szűrhetjük.
1.   Válasszuk a Geocaching > MENU > 

Szűrő pontot. 
2.  Válasszuk ki a szűrési szempontokat.
 •  Geoláda kategória (pl. hogy kirakós 

vagy esemény) szerint szűrhetünk, 
ehhez válasszuk a Típus pontot.

 •  A geoládát tároló edény mérete sze-
rinti szűréshez válasszuk a Méret 
pontot.
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 •  A megtalálás szerint, vagyis a Nem 
kísérelt, Nem talált és Megtalált ál-
lapotok közötti szűréshez válasszuk 
az Állapot pontot.

 •  A geoláda-hely felkutatásának ne-
hézsége vagy a terep nehézsége 
szerinti kereséshez válasszunk egy 
szintet 1 és 5 között.

3.   Nyomjuk meg a QUIT gombot a szűrt 
találati lista megtekintéséhez.

Geoláda szűrő létrehozása  
és mentése
Létrehozhatunk és elmenthetünk egyedi 
szűrési beállításokat. A szűrési szempont-
ok összeállítását követően ezen szem-
pontok szerint szűkíthetjük a geoláda he-
lyek listáját.
1.   Válasszuk a  Beállítás > Geocaching 

> Szűrőbeállítás > Szűrő létrehozá-
sa pontot.

2.  Válasszuk ki a szűrési szempontokat.
3.     A szűrő mentéséhez nyomjuk meg a 

QUIT gombot. 
 Mentéskor a szűrő automatikusan ne-

vet kap, amely a „Filter” szóból áll és 

egy számból, pl. „Filter 2”. Módosíthat-
juk a nevet.

Egyedi geoláda szűrő szerkesztése
1.   Válasszuk a  Beállítás > Geocaching 

> Szűrőbeállítás pontot.
2.   Válasszuk ki a szerkeszteni kívánt 

szűrőt.
3.   Válasszuk ki a szerkeszteni kívánt jel-

lemzőt.
Geoláda részletek megtekintése
1.   Válasszuk a  Geocaching pontot.
2.   Válasszuk ki a kívánt geoládát.
3.   Nyomjuk meg a MENU gombot, majd 

válasszuk a Pont ellenőrzés pontot.
  Megjelennek a geoláda leírása és 

naplói.
Navigáció geoláda felé
1.   Válasszuk a  Geocaching pontot.
2.   Válasszuk ki a kívánt geoládát.
3.   Válasszuk a Menj pontot.
Nyomok és tippek felhasználása a 
geoláda-hely felleléséhez
A rejtekhely felleléséhez felhasználhatjuk 
olyan segédinformációkat, mint a hely le-
írása vagy koordinátái.

1.   A geoláda-hely felé történő aktív navi-
gáció közben válasszuk ki a geoláda-
hely nevét.

2.  Válasszunk az alábbi lehetőségek kö-
zül:

 •  A geoláda-hely leírásának megtekin-
téséhez válasszuk a Leírást.

 •  A helyhez vezető nyom megtekinté-
séhez válasszuk a Nyom pontot.

 •  A geoláda-hely hosszúsági és szé-
lességi koordinátájának megtekin-
téséhez válasszuk a Koordináták 
pontot.

 •  A helyet korábban felkutatók vissza-
jelzéseinek megtekintéséhez válasz-
szuk a Naplók pontot.

 •  A chirp™ keresés bekapcsolásához 
válasszuk a chirp pontot.

Keresési kísérlet naplózása
Miután megpróbáltunk megkeresni egy 
geoláda-helyet, a kísérlet eredményeit el-
menthetjük. Egyes geoládákat megerősít-
hetünk a www.geocaching.com oldalon.
1.   Válasszuk a Geocaching > Napló-t.

2.   Válasszunk a Megtalált, Nem talált, 
Javításra van szüks, Megkeresetlen 
lehetőségek közül.

3.   Válasszunk az alábbiak közül:
 •  A legközelebbi geoláda felé indítunk 

navigációt a legközelebbi megke-
resése ponttal.

 •  A naplózás befejezéséhez válasszuk 
a Kész pontot.

 •  A Megjegyzés szerkesztése pont-
tal megjegyzést fűzhetünk magához 
a ládához vagy a kereséshez. Gé-
peljük be a megjegyzést, majd vá-
lasszuk a Kész pontot..

Amennyiben felléptünk a geocaching.
com oldalra, a napló automatikusan feltöl-
tésre kerül a geocaching.com fiókunkba.

chirp™
A chirp egy apró Garmin műszer, melyet 
beprogramozhatunk és a geoládában 
hagyhatunk. A készülék segítségével a 
geoládákban chirp-eket találhatunk. A 
chirp programozásáról a www.garmin.com 
honlapról letölthető chirp használati útmu-
tatóban olvashatunk.
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chirp keresés bekapcsolása
1.  Válasszuk a 

Beállítás >  Geoládák pontot.
2.  Válasszuk a chirp™ keresés > Be-t.
chirpet tartalmazó geoláda  
megkeresése
1.  Kapcsoljuk be a chirp keresést, és így 

indítsunk navigációt a geoláda-hely 
felé.

 Amikor a chirpet tartalmazó geoláda 
már 10 méter távolságon belül van, a 
chirp adatai megjelennek.

2.   Válasszuk a Részleteket mutat pon-
tot.

3.   Amennyiben megjelenik, válasszuk a 
Menj parancsot a geoláda következő 
helyszínéhez vezető navigáció indítá-
sához.

Valós idejű geoláda-hely  
adatok törlése a készülék  
memóriájából
Törölhetjük a valós időben megjelenő 
geoláda-hely adatokat, így csak a készü-
lékre manuálisan, számítógépről letöltött 
geoláda-helyeket látjuk majd.

 Válasszuk a Beállítás > Geocaching 
> Geocaching live > Élő adat törlé-
se pontot.

A valós idejű adatok törlődnek és ezután 
már nem jelennek meg a geoláda-hely lis-
tában.

Geocaching.com regisztráció 
törlése
Amennyiben eladjuk, átadjuk a készü-
léket, törölhetjük regisztrációnkat a 
Geocaching.com oldalról.
 Válasszuk a Beállítás > Geocaching 

> Geocaching live > Regisztráció 
törlése pontot.

Közeledési riasztás beállítása
Közeledési riasztást bekapcsolva a ké-
szülék figyelmeztet, amikor a megadott 
helyet adott távolságon belül megköze-
lítjük.
1.   Válasszuk a Közelségi útvonalp. 

pontot.
2.   Válasszuk a Riasztás létrehozás 

pontot.
3.   Válasszuk ki a kívánt kategóriát.

4.   Válasszuk ki a kívánt pontot.
5.   Válasszuk ki a Használ parancsot.
6.   Adjuk meg a biztonsági zóna hatósu-

garát.
 Amikor az adott helyen a megadott 

sugarú körön belül megközelítjük, a 
GPSMAP 66 hangjelzéssel figyelmez-
tet.

Közeledési riasztás 
szerkesztése vagy törlése
1.   Válasszuk a Közeledési riasztások 

pontot.
2.   Válasszuk ki a szerkeszteni vagy tö-

rölni kívánt riasztást..
3.   Válasszunk az alábbi lehetőségek kö-

zül:
 •  A hatótávolság módosításához vá-

lasszuk a Rádiusz pontot.
 •  A riasztás térképen való megtekinté-

séhez válasszuk a Térképen megte-
kint pontot.

 •  A riasztás törléséhez válasszuk a 
Törlés pontot.

Adatmegosztás vezeték  
nélküli kapcsolaton keresztül
Vezeték nélküli adatátvitelhez a két kom-
patibilis készüléknek 3 méteres távolsá-
gon belül kell lennie.
A GPSMAP 66 másik kompatibilis készü-
lékkel, okostelefonnal képes vezeték  nél-
küli adatátvitelre Bluetooth vagy ANT+® 
technológián keresztül. Megoszthatunk 
útpontokat, geoláda-helyeket, útvonala-
kat, nyomvonalakat, egyedi térképeket.
1.   Válasszuk a Vez. nélküli megosztás 

pontot.
2.   Válasszunk az alábbi lehetőségek kö-

zül:
 •  Válasszuk a Küld pontot, majd adjuk 

meg a küldeni kívánt adat típusát.
 •  A Fogadás pontot választva másik 

készülékről fogadhatunk adatokat. 
Ehhez a másik készüléken előzőleg 
el kell indítanunk az adatok küldését.

3. Kövessük az utasításokat.
Profilváltás
Amikor tevékenységet váltunk, a profil-
váltás funkcióval a készülék beállításait is 
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módosíthatjuk, hogy azok megfeleljenek 
az adott profilnak.
1.   A főmenüben válasszuk a Profil vál-

tás pontot.
2.  Válasszunk egy profilt.
Területszámítás
1.   Az alkalmazás fiókban válasszuk a Te-

rületmérés > Indítás pontot.
2.   Sétáljuk körbe a megmérni kívánt terü-

letet.
3.   Amikor körbejártuk a területet, válasz-

szuk a Területmérés pontot.
VIRB® akciókamera
távvezérlő funkció
A funkció használatához először a VIRB 
kamerán kell engedélyeznünk a távvezér-
lési funkciót (lásd a VIRB kamera útmu-
tatójában). Ezzel a VIRB® akciókamerát a 
készülékről irányíthatjuk.
1.   Kapcsoljuk be a VIRB kamerát.
2.   A GPSMAP 66 készüléken válasszuk 

a VIRB távvezérlés pontot.
3.   Várjunk, amíg a készülék csatlakozik a 

VIRB kamerához.

4.   Válasszunk az alábbiak közül:
 •  Videófelvétel indításához érintsük 

meg a 

3 Wait while the device connects to your VIRB camera.
4 Select an option:

• To record video, select .
• To take a photograph, select .

Using the Flashlight
NOTE: Using the flashlight can reduce battery life. You can 
reduce the brightness or flash frequency to extend the life of the 
batteries.
1 Select Flashlight > ENTER.
2 If necessary, use the brightness slider to adjust the 

brightness.
3 If necessary, select a different flash type.

0 No strobe, constant beam.
1 through 9 Number of strobes per second.
SOS Emergency strobe.

NOTE: Wi‑Fi, Bluetooth, and ANT+ connections are 
disabled in SOS mode.

Using the inReach Remote
The inReach remote function allows you to control your inReach 
device using your GPSMAP 66 series device.
1 Turn on the inReach device.
2 On your GPSMAP 66 series device, select inReach Remote.
3 If necessary, select Pair New inReach.
4 Wait while the GPSMAP 66 series device connects to your 

inReach device.
5 Select an option:

• To send a preset message, select Send Preset, and 
select a message from the list.

• To send a text message, select New Message, select the 
message contacts, and enter the message text or select a 
quick text option.

• To send an SOS message, use the arrow keys to scroll 
through the tabs, and select SOS > Yes.
NOTE: You should only use the SOS function in a real 
emergency situation.

• To view the timer and distance traveled, use the arrow 
keys to scroll through the tabs, and select .

Satellite Page
The satellite page shows your current location, GPS accuracy, 
satellite locations, and signal strength.
You can select  or  to view additional satellite constellations, 
for example, when the GPS + GLONASS or GPS + GALILEO 
satellite system is enabled.

GPS Satellite Settings
Select Satellite > MENU.
NOTE: Some settings are only available when Use With GPS 
Off is enabled.
Use With GPS Off: Allows you to turn the GPS off.
Use With GPS On: Allows you to turn the GPS on.
Track Up: Indicates whether satellites are shown with rings 

oriented with north toward the top of the screen or oriented 
with your current track toward the top of the screen.

Single Color: Allows you to select whether the satellite page is 
displayed in multicolor or single color.

Set Location On Map: Allows you to mark your current location 
on the map. You can use this location to create routes or 
search for saved locations.

AutoLocate Position: Calculates your GPS position using the 
Garmin AutoLocate® feature.

Satellite Setup: Sets the satellite system options (Satellite 
Settings, page 12).

Customizing the Device
Customizing the Data Fields
You can customize the data fields displayed on each main page.
1 Open the page for which you will change the data fields.
2 Select MENU.
3 Select Change Data Fields.
4 Select the new data field.
5 Follow the on-screen instructions.

Setup Menu
Select MENU twice, and select Setup.
System: Allows you to customize system settings (System 

Settings, page 12).
Display: Adjusts the backlight and display settings (Display 

Settings, page 12).
Bluetooth: Pairs your device to a smartphone, and allows you 

to customize the Bluetooth settings (Bluetooth Settings, 
page 12).

Wi-Fi: Allows you to connect to wireless networks (Wi‑Fi 
Settings, page 12).

Map: Sets the map appearance (Map Settings, page 3).
Recording: Allows you to customize activity recording settings 

(Recording Settings, page 6).
Routing: Allows you to customize how the device calculates 

routes for each activity (Routing Settings, page 12).
Expedition Mode: Allows you to customize settings for turning 

on expedition mode (Turning On Expedition Mode, page 1).
Tones: Sets the device sounds, such as key tones and alerts 

(Setting the Device Tones, page 12).
Heading: Allows you to customize the compass heading 

settings (Heading Settings, page 3).
Altimeter: Allows you to customize the altimeter settings 

(Altimeter Settings, page 4).
Geocaching: Allows you to customize your geocache settings 

(Geocaching Settings, page 12).
Sensors: Pairs wireless sensors with your device (Wireless 

Sensors, page 13).
Fitness: Allows you to customize settings for recording fitness 

activities (Fitness Settings, page 13).
Marine: Sets the appearance of marine data on the map 

(Marine Settings, page 13).
Menus: Allows you to customize the page sequence and main 

menu (Menu Settings, page 13).
Position Format: Sets the geographical position format and 

datum options (Position Format Settings, page 13).
Units: Sets the units of measure used on the device (Changing 

the Units of Measure, page 14).
Time: Adjusts the time settings (Time Settings, page 14).
Profiles: Allows you to customize and create new activity 

profiles (Profiles, page 14).
Reset: Allows you to reset user data and settings (Resetting 

Data and Settings, page 14).
About: Displays device information, such as the unit ID, 

software version, regulatory information, and license 

Customizing the Device 11

-t.
 •  Álló fotó készítéséhez érintsük meg a 

3 Wait while the device connects to your VIRB camera.
4 Select an option:

• To record video, select .
• To take a photograph, select .

Using the Flashlight
NOTE: Using the flashlight can reduce battery life. You can 
reduce the brightness or flash frequency to extend the life of the 
batteries.
1 Select Flashlight > ENTER.
2 If necessary, use the brightness slider to adjust the 

brightness.
3 If necessary, select a different flash type.

0 No strobe, constant beam.
1 through 9 Number of strobes per second.
SOS Emergency strobe.

NOTE: Wi‑Fi, Bluetooth, and ANT+ connections are 
disabled in SOS mode.

Using the inReach Remote
The inReach remote function allows you to control your inReach 
device using your GPSMAP 66 series device.
1 Turn on the inReach device.
2 On your GPSMAP 66 series device, select inReach Remote.
3 If necessary, select Pair New inReach.
4 Wait while the GPSMAP 66 series device connects to your 

inReach device.
5 Select an option:

• To send a preset message, select Send Preset, and 
select a message from the list.

• To send a text message, select New Message, select the 
message contacts, and enter the message text or select a 
quick text option.

• To send an SOS message, use the arrow keys to scroll 
through the tabs, and select SOS > Yes.
NOTE: You should only use the SOS function in a real 
emergency situation.

• To view the timer and distance traveled, use the arrow 
keys to scroll through the tabs, and select .

Satellite Page
The satellite page shows your current location, GPS accuracy, 
satellite locations, and signal strength.
You can select  or  to view additional satellite constellations, 
for example, when the GPS + GLONASS or GPS + GALILEO 
satellite system is enabled.

GPS Satellite Settings
Select Satellite > MENU.
NOTE: Some settings are only available when Use With GPS 
Off is enabled.
Use With GPS Off: Allows you to turn the GPS off.
Use With GPS On: Allows you to turn the GPS on.
Track Up: Indicates whether satellites are shown with rings 

oriented with north toward the top of the screen or oriented 
with your current track toward the top of the screen.

Single Color: Allows you to select whether the satellite page is 
displayed in multicolor or single color.

Set Location On Map: Allows you to mark your current location 
on the map. You can use this location to create routes or 
search for saved locations.

AutoLocate Position: Calculates your GPS position using the 
Garmin AutoLocate® feature.

Satellite Setup: Sets the satellite system options (Satellite 
Settings, page 12).

Customizing the Device
Customizing the Data Fields
You can customize the data fields displayed on each main page.
1 Open the page for which you will change the data fields.
2 Select MENU.
3 Select Change Data Fields.
4 Select the new data field.
5 Follow the on-screen instructions.

Setup Menu
Select MENU twice, and select Setup.
System: Allows you to customize system settings (System 

Settings, page 12).
Display: Adjusts the backlight and display settings (Display 

Settings, page 12).
Bluetooth: Pairs your device to a smartphone, and allows you 

to customize the Bluetooth settings (Bluetooth Settings, 
page 12).

Wi-Fi: Allows you to connect to wireless networks (Wi‑Fi 
Settings, page 12).

Map: Sets the map appearance (Map Settings, page 3).
Recording: Allows you to customize activity recording settings 

(Recording Settings, page 6).
Routing: Allows you to customize how the device calculates 

routes for each activity (Routing Settings, page 12).
Expedition Mode: Allows you to customize settings for turning 

on expedition mode (Turning On Expedition Mode, page 1).
Tones: Sets the device sounds, such as key tones and alerts 

(Setting the Device Tones, page 12).
Heading: Allows you to customize the compass heading 

settings (Heading Settings, page 3).
Altimeter: Allows you to customize the altimeter settings 

(Altimeter Settings, page 4).
Geocaching: Allows you to customize your geocache settings 

(Geocaching Settings, page 12).
Sensors: Pairs wireless sensors with your device (Wireless 

Sensors, page 13).
Fitness: Allows you to customize settings for recording fitness 

activities (Fitness Settings, page 13).
Marine: Sets the appearance of marine data on the map 

(Marine Settings, page 13).
Menus: Allows you to customize the page sequence and main 

menu (Menu Settings, page 13).
Position Format: Sets the geographical position format and 

datum options (Position Format Settings, page 13).
Units: Sets the units of measure used on the device (Changing 

the Units of Measure, page 14).
Time: Adjusts the time settings (Time Settings, page 14).
Profiles: Allows you to customize and create new activity 

profiles (Profiles, page 14).
Reset: Allows you to reset user data and settings (Resetting 

Data and Settings, page 14).
About: Displays device information, such as the unit ID, 

software version, regulatory information, and license 
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-t.
Zseblámpa funkció
MEGjEGyzéS! A zseblámpa használa-
ta felgyorsítja az akkumulátor lemerítését. 
Kevesebb energiahasználathoz csökkent-
hetjük a zseblámpa fényerejét vagy villa-
nási frekvenciáját.
1.   Válasszuk a Zseblámpa pontot, majd 

nyomjuk meg az ENTER gombot..
2.   Ha szükséges, a fényerő csúszkájával 

beállíthatjuk a fényerőt.
3.   Ha szükséges, válasszunk villanási 

módot.
0 Nincs villogás, folyamatos fény.

1-9 Másodpercenkénti villanások 
száma

SOS

Vészhelyzeti villogás.
VIGyÁzAT! SOS módban a 
Wi-Fi, a Bluetooth és ANT+ ki-
kapcsolt állapotban vannak.

inReach távvezérlő funkció
Az inReach távvezérlő funkció lehetővé 
teszi, hogy az Instinct készülékkel vezé-
reljük az inReach készülékünket. 
1.   Kapcsoljuk be az inReach készüléket.
2.   A készüléken válasszuk az inReach 

távvezérlő pontot.
3.   Szükség esetén válasszuk az Új 

inReach párosítása pontot.
4.   Várjunk, amíg a GPSMAP 66 készülék 

csatlakozik az inReach készülékhez..
5.   Válasszunk a megjelenő lehetőségek 

közül:
 •  Előre beállított üzenet: előre beállí-

tott üzenet küldése a megjelenő listá-
ból.

 •  Új Üzenet: üzenet küldése, a cím-
zettek kiválasztása és az üzenet be-
gépelése vagy az egyik gyorsüzenet 
opció kiválasztása által.

 •  SOS > Igen: böngészés a fülek kö-
zött a nyíl gombokkal, és SOS üze-
net küldése.

 Az SOS funkciót kizárólag tényleges 
vészhelyzetekben használjuk.

 •  

3 Wait while the device connects to your VIRB camera.
4 Select an option:

• To record video, select .
• To take a photograph, select .

Using the Flashlight
NOTE: Using the flashlight can reduce battery life. You can 
reduce the brightness or flash frequency to extend the life of the 
batteries.
1 Select Flashlight > ENTER.
2 If necessary, use the brightness slider to adjust the 

brightness.
3 If necessary, select a different flash type.

0 No strobe, constant beam.
1 through 9 Number of strobes per second.
SOS Emergency strobe.

NOTE: Wi‑Fi, Bluetooth, and ANT+ connections are 
disabled in SOS mode.

Using the inReach Remote
The inReach remote function allows you to control your inReach 
device using your GPSMAP 66 series device.
1 Turn on the inReach device.
2 On your GPSMAP 66 series device, select inReach Remote.
3 If necessary, select Pair New inReach.
4 Wait while the GPSMAP 66 series device connects to your 

inReach device.
5 Select an option:

• To send a preset message, select Send Preset, and 
select a message from the list.

• To send a text message, select New Message, select the 
message contacts, and enter the message text or select a 
quick text option.

• To send an SOS message, use the arrow keys to scroll 
through the tabs, and select SOS > Yes.
NOTE: You should only use the SOS function in a real 
emergency situation.

• To view the timer and distance traveled, use the arrow 
keys to scroll through the tabs, and select .

Satellite Page
The satellite page shows your current location, GPS accuracy, 
satellite locations, and signal strength.
You can select  or  to view additional satellite constellations, 
for example, when the GPS + GLONASS or GPS + GALILEO 
satellite system is enabled.

GPS Satellite Settings
Select Satellite > MENU.
NOTE: Some settings are only available when Use With GPS 
Off is enabled.
Use With GPS Off: Allows you to turn the GPS off.
Use With GPS On: Allows you to turn the GPS on.
Track Up: Indicates whether satellites are shown with rings 

oriented with north toward the top of the screen or oriented 
with your current track toward the top of the screen.

Single Color: Allows you to select whether the satellite page is 
displayed in multicolor or single color.

Set Location On Map: Allows you to mark your current location 
on the map. You can use this location to create routes or 
search for saved locations.

AutoLocate Position: Calculates your GPS position using the 
Garmin AutoLocate® feature.

Satellite Setup: Sets the satellite system options (Satellite 
Settings, page 12).

Customizing the Device
Customizing the Data Fields
You can customize the data fields displayed on each main page.
1 Open the page for which you will change the data fields.
2 Select MENU.
3 Select Change Data Fields.
4 Select the new data field.
5 Follow the on-screen instructions.

Setup Menu
Select MENU twice, and select Setup.
System: Allows you to customize system settings (System 

Settings, page 12).
Display: Adjusts the backlight and display settings (Display 

Settings, page 12).
Bluetooth: Pairs your device to a smartphone, and allows you 

to customize the Bluetooth settings (Bluetooth Settings, 
page 12).

Wi-Fi: Allows you to connect to wireless networks (Wi‑Fi 
Settings, page 12).

Map: Sets the map appearance (Map Settings, page 3).
Recording: Allows you to customize activity recording settings 

(Recording Settings, page 6).
Routing: Allows you to customize how the device calculates 

routes for each activity (Routing Settings, page 12).
Expedition Mode: Allows you to customize settings for turning 

on expedition mode (Turning On Expedition Mode, page 1).
Tones: Sets the device sounds, such as key tones and alerts 

(Setting the Device Tones, page 12).
Heading: Allows you to customize the compass heading 

settings (Heading Settings, page 3).
Altimeter: Allows you to customize the altimeter settings 

(Altimeter Settings, page 4).
Geocaching: Allows you to customize your geocache settings 

(Geocaching Settings, page 12).
Sensors: Pairs wireless sensors with your device (Wireless 

Sensors, page 13).
Fitness: Allows you to customize settings for recording fitness 

activities (Fitness Settings, page 13).
Marine: Sets the appearance of marine data on the map 

(Marine Settings, page 13).
Menus: Allows you to customize the page sequence and main 

menu (Menu Settings, page 13).
Position Format: Sets the geographical position format and 

datum options (Position Format Settings, page 13).
Units: Sets the units of measure used on the device (Changing 

the Units of Measure, page 14).
Time: Adjusts the time settings (Time Settings, page 14).
Profiles: Allows you to customize and create new activity 

profiles (Profiles, page 14).
Reset: Allows you to reset user data and settings (Resetting 

Data and Settings, page 14).
About: Displays device information, such as the unit ID, 

software version, regulatory information, and license 
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: stopper és bejárt út megtekintése 
a nyíl gombok segítségével.

Műhold képernyő
A műhold képernyő mutatja pillanatnyi po-
zíciónkat, a GPS-pozíció meg ha tározás 
pontosságát, a műholdak helyzetét az ég-
bolton, valamint a jelerősséget.
A  és  gombokkal további műholdas 
konstellációnkat tekinthetünk meg, pél-
dául ha a GPS + GLONASS vagy GPS + 
GALILEO rendszer bekapcsolva van.

GPS műholdas beállítások
Válasszuk ki a Műhold pontot, majd 
nyomjuk meg a MENU gombot.
MEGjEGyzéS! Egyes beállítások csak 

Haszn. kikapcs. GPS-szel lehetőség 
aktiválása után elérhetők.

Haszn. kikapcs. GPS-szel – GPS kikap-
csolása

Haszn. bekapcs. GPS-szel – GPS be-
kapcsolása.

Útvonal fel – Kimutatja, hogy a műholdak 
gyűrűikkel a képernyő tetején északot, 
vagy a jelenlegi útvonalunkat mutatják.
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Egyszínű – Beállíthatjuk, hogy a műhold 
képernyő egy színben vagy színesen 
jelenjen-e meg.

Helyz. megad. kép. – Megadhatjuk pilla-
natnyi pozíciónkat a térképen. Ez az 
opció csak kikapcsolt GPS-vevő mel-
lett elérhető. Útvonalakat hozhatunk 
létre távoli helyeken vagy mentett he-
lyekre kereshetünk.

Helyz.autm.keres – a Garmin AutoLocate 
funkcióval meghatározza a pozíciót.

Műhold beállítás – Műholdrendszer be-
állítása.

Készülék testreszabása
Adatmezők beállítása
Az egyes főképernyőkön megjelenő adat-
mezőket állíthatjuk be.
1.   Az adott képernyőn, melyen az adat-

mezőket állítani kívánjuk, nyomjuk le 
a MENU gombot.

2.   Válasszuk az Adatmezőt módosít 
pontot.

3.  Válasszunk egy adatmezőt.

4.   Kövessük a képernyőn megjelenő uta-
sításokat.

Beállítás képernyő
Rendszer: Rendszerbeállítások módosí-

tása (44. oldal).
Megjelenítés: Háttérvilágítás és kijelző 

beállítása (46. oldal).
Bluetooth: Készülék párosítása okoste-

lefonnal, és Bluetooth beállítások 
modosítása (46. oldal).

Wi-Fi: Csatlakozás vezeték nélküli háló-
zatokhoz (47. oldal).

Térkép: Térkép kinézetének beállítása 
(11. oldal).

Felvétel: Tevékenységek felvételi beállí-
tásainak módosítása (22. oldal).

Útvonaltervezés: A tevékenységek 
útvonaltervezési módjainak beállítása 
(20. oldal).

Expedíció mód: Expedíció mód aktiválá-
si beállításainak módosítása (6. oldal).

Hangjelzések: Készülék által kiadott 
hangok – pl. gombnyomáskor vagy ri-
asztáskor – beállítása (47. oldal).

Irány: Iránytű iránybeállításainak módo-
sítása (12. oldal).

Magasságmérő: Magasságmérő beállí-
tásainak módosítása (16. oldal).

Geoláda-keresés: Geoláda-keresés be-
állításainak módosítása (34. oldal).

Mérők: Vezeték nélküli kapcsolattal mű-
ködő érzékelők párosítása az eszköz-
zel (48. oldal).

Fitnesz: Fitnessz tevékenységek felvé-
telének beállításai (23. oldal).

Tengeri: Tengeri adatok megjelenítése 
vagy elrejtése a térképen (49. oldal).

Képernyők: Képernyősorrend és főkép-
ernyő testreszabása (50. oldal).

Helyformátum: Földrajzi tartózkodási 
hely formátum és dátumbeállítások 
módosítása (51. oldal).

Mértékegységek: Készülék által hasz-
nált mértékegységek beállítása (51. 
oldal).

Idő: Időbeállítások módosítása (51. o.).
Profilok: Tevékenységi profilok testre-

szabása és új tevékenységi profil lét-
rehozása (52. oldal).

Visszaállítás Felhasználói adatok és be-
állítások visszaállítása (53. oldal).

Névjegy: Készülékinformációk, mint pl. 
azonosítószám, szoftver verzió, sza-
bályozási információk és felhasználói 
szerződés megjelenítése (59. oldal).

Útpontok: Egyedi előjel beillesztése au-
tomatikusan elnevezett útpontoknál 
(18. oldal).

Rendszerbeállítások
 Válasszuk a Beállítás > Rendszert.
 Műholdak – A műholdas vételt állíthatjuk 

be (lásd a 42. oldalon).
 feliratok nyelve – a menürendszer nyel-

vét választhatjuk ki. 
 MEGjEGyzéS! A menürendszer 

nyelvének módosításával a felhasz-
náló által bevitt saját adatok és a tér-
képi adatok, pl. az utcanevek nyelve 
nem változik.

 Interfész – a soros adatátvitel formátu-
mát választhatjuk ki.

RINEX naplózás – Vevőfüggetlen Átvál-
tási Formátumú (RINEX) adatok írá-
sát teszi lehetővé rendszerfájlokba. 
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A RINEX  egy adatcsere-formátum 
nyers navigációs rendszerek adatai-
hoz.

Elemtípus – az alkalmazott elem, akku-
mulátor típusának megadását teszi le-
hetővé.

 MEGjEGyzéS! Ez a beállítás NiMH 
akkumulátorral való működés során 
nem elérhető.

Műholdas beállítások
Az alkalmazás fiókban válasszuk a Beál-
lítások > Rendszer > Műholdak pontot.
Műholdas rendszer – Választha-

tunk a normál GPS mód között, be-
kapcsolhatjuk a GPS+GlONASS 
(orosz műholdrendzer) vagy 
GPS+GAlIlEO (Európai Unió mű-
holdrendszere) kiegészítést, mely-
lyel a pozíciómeghatározás hibaha-
tára csökkenthető, vagy válthatunk 
Demo üzemmódra, mellyel gyakor-
lás, bemutatás céljából szimuláljuk a 
működést, valós műholdas kapcso-
lat nélkül.

WAAS/EGNOS – Kiegészítő műhold-
rendszerek bevonása a pozíció-
meg  határozás javítása érdekében. 
Észak-Amerika területén a WAAS mű-
hold-rendszer működik, Európa terü-
letén az EGNOS rendszer.

Tudnivalók a GPS és egyéb műholdas 
rendszerek beállításairól
Az alapbeállítás szerinti vételi mód a GPS. 
A GPS+GlONASS vagy GPS+GAlIlEO 
szélsőséges körülmények között is gyors 
pozíciómeghatározást biztosít, azonban 
nagyobb áramfelvétellel, vagyis az ak-
kumulátor által biztosított működési idő 
csökkenésével jár.
Interfész beállítások
Garmin Spanner – az USB-portot virtu-

álisan soros porttá alakítja, és ezen 
a virtuális porton át a legtöbb NMEA 
0183 kompatibilis térképi szoftverrel 
valós soros port hiányában is képes 
együttműködni az Oregon.

Garmin soros – Garmin kizárólagos tu-
lajdonban álló formátum, amely alkal-
mas útpontok, útvonalak, nyomvona-

lak számítógép és az Oregon közöt-
ti átvitelére.

NMEA Be/Ki – szabványos NMEA 0183 
kimeneti és bemeneti adatátvitelt tesz 
lehetővé.

Szöveg ki – sima szöveges (ASCII kódo-
lású) adatkimenet, amely a pozíció és 
a sebesség adatokat tartamazza.

MTP – A készüléket mobil eszközként 
csatlakoztathatjuk Windows operáci-
ós rendszert futtató eszközhöz lehe-
tővé téve médiafájlok automatikus fel-
töltését.

Kijelző beállítások
 Válasszuk a Beállítás > Kijelző-t.
Háttérvilágítás késleltetés – megad-

hatjuk, hogy a háttérvilágítás miu-
tán kigyullad – amennyiben érintetle-
nül hagyjuk a készüléket – mennyi idő 
után kapcsoljon ki, vagy maradjon fo-
lyamatosan égve.

Akkumulátortak. üzemmód – energia-
takarékos működési mód, mellyel az 
akkumulátor által biztosított működési 

idő meghosszabbítható. Amikor a hát-
térvilágítás kialszik, a kijelző kikapcsol

Színek – A kijelző hátterének, és a kivá-
lasztás színének állítása.

Képernyőfelvétel – a képernyő tartal-
mát menthetjük képfájlba a be kap-
csológomb lenyomásával.

Szövegméret – Képernyőn megjelenő 
szöveg méretének módosítása.

Színmód beállítása
1.   Válasszuk a Beállítás > Kijelző > 

Megjelenítés-t.
2.   Válasszunk az alábbiak közül:
 •  Mód > Auto.: A készülék az aktuális 

idő alapján automatikusan kiválaszt-
ja a nappali vagy éjjeli színek megje-
lenítését.

 •  Mód > Nappali: Világos háttér hasz-
nálata.

 •  Mód > Éjjeli: Sötét háttér használa-
ta.

 •  Mód > Nappali szín: Nappali szín-
séma testreszabása.

 •  Mód > Éjjeli szín: Éjjeli színséma 
htestreszabása.
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Bluetooth beállítások
Válasszuk a Beállítás > Bluetooth pon-
tot.
Állapot – Bluetooth vezeték nélküli tech-

nológia aktiválása, és aktuális kapcso-
lati állapot megjelenítése.

Értesítések – Okostelefonos értesítések 
megjelenítése vagy relrejtése.

Telefon elfeledése – Csatlakoztatott ké-
szülék eltávolítása a párosított készü-
lékek listájából. Ez a beállítás csak pá-
rosított készülékeknél érhető el.

Wi-Fi beállítások
Válasszuk a Beállítás > Wi-Fi pontot.
Wi-Fi – Vezeték nélküli technológia akti-

válása.
Hálózat hozzáad. – Vezeték nélküli háló-

zatok keresése és azokhoz való csat-
lakozás.

Útvonaltervezési beállítások
Az elérhető útvonaltervezési beállítások 
a kiválasztott tevékenység alapján vál-
toznak.

Tevékenység – válasszunk egy tevé-
kenységet. A készülék az adott tevé-
kenységre optimalizált útvonalat ter-
vez.

Tervezési mód – az útvonal tervezési 
módját választhatjuk ki.

Úton tart – a pozíciónkat jelölő ikont min-
dig a legközelebbi útra helyezi feltéte-
lezve, hogy közúton közlekedünk. Ez 
akkor a leghasznosabb, ha úton köz-
lekedünk.

letérés újratervezés – Beállíthatjuk az 
újratervezése preferenciáinkat, amikor 
aktív útvonaltól távol navigálunk.

Elkerülési beállítások – Beállíthatjuk, 
hogy a készülék navigálás közben mi-
lyen típusú utakat, terepeket és közle-
kedési módszereket kerüljön el.

Útvonal tranzíciók – Beállíthatjuk, ho-
gyan tesz át a készülék egyik pontról 
a másikra. Ez csak bizonyos tevékeny-
ségeknél elérhető. A Távolság opció-
val a készülék akkor tesz át a követke-
ző útpontra, amikor a jelenlegi útpontot 
adott távolságra megközelítettük.

Hang beállítások
 Az üzeneteket, gombnyomásokat, fordu-
ló figyelmeztetéseket, riasztásokat kísérő 
hangokat állíthatjuk be.
1.   Válasszuk a Beállítás > Hangok > 

Hangok > Be pontot.
2.   Letilthatjuk a hangjelzéseket, illetve ki-

választhatjuk az egyes riasztásokhoz 
a kívánt dallamokat.

Geocache beállítások
Válasszuk a Beállítás > Geocaching 
pontot.
Geocaching élő – az élő geoláda-adatok 

megjelenítését kapcsolhatjuk be és ki, 
illetve törölhetjük a készülék regisztrá-
cióját a geocaching.com oldalról.

Geoláda stílus – a letöltött geoláda he-
lyek kilistázása történhet név vagy kód 
szerint.

chirp keresés – chirp kiegészítőt tartal-
mazó geoláda keresésének engedé-
lyezése (lásd a 37. oldalon).

chirp programozás – a chirp kiegészí-
tő programozása (lásd a chirp saját 
használati útmutatójában).

Szűrőbeállítás – egyedi geoláda kere-
sési szűrők létrehozása és mentése 
(lásd a 37. oldalon).

Talált geoládák – megadhatjuk a megta-
lált geoládák számát. Naplózás ese-
tén ez automatikusan növekszik (lásd 
a 38. oldalon).

Vezeték nélküli kapcsolattal 
működő mérők
A készülék számos vezeték nélküli ANT+ 
vagy Bluetooth funkciós mérővel is kom-
patibilis. A kompatibilis mérőkről és ezek 
beszerzéséről részletesen tájékozódha-
tunk a buy.garmin.com oldalon.
Vezeték nélküli kapcsolattal működő 
mérő párosítása
Párosítás előtt fel kell vennünk a 
pulzusszámmérőt vagy telepítenünk kell 
a mérőt. 
Amikor az ANT+ vagy Bluetooth veze-
ték nélküli technológiával működő mérőt 
első alkalommal csatlakoztatjuk a készü-
lékhez, össze kell hangolnunk a mérőt és 
a készüléket, úgymond párosítanunk kell 
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ezeket (pl. pulzusszámmérő párosítása a 
készülékkel).
1.   Hozzuk a mérőt és a készüléket há-

rom (3) méteres távolságon belül.
      NE fElEdjüK! Párosítás közben 10 

méteres körzeten belül ne legyen má-
sik vezeték nélküli mérő.

2.   Válasszuk a Beállítás > Mérők pon-
tot.

3.   Válasszuk ki a mérő típusát.
4.   Válasszuk az Új keresése pontot.
  Amikor az érzékelő párosításra kerül 

a készülékkel, a keresési állapot Ke-
resésről átvált Csatlakozva-ra.

Fitnesz beállítások
Az alkalmazás fiókban válasszuk a Beál-
lítás > fitneszt.
Auto Lap – a készülék a megadott távol-

ság megtételekor automatikusan új 
kört kezd.

Egyéni – a felhasználó személyes (test-
alkati) adatainak megadása (lásd 
alább).

 Pulzustartományok – az öt pulzustarto-
mány beállítása edzési tevékenysé-
gekhez.

Tevékenység típus – megadhatjuk a 
sporttevékenység jellegét, pl. túrázás, 
futás, kerékpározás stb. Így amikor az 
adatokat a Garmin Connectre feltölt-
jük, azok a megfelelő kategóriában je-
lennek majd meg.

Kör automatikus jelölése  
távolság alapján (Auto Lap)
Az Auto Lap funkció adott távolság meg-
tételekor automatikusan új kört kezd. Ez-
zel lehetővé válik, hogy összehasonlítsuk 
az edzés különböző szakaszait. 
1.   Válasszuk a Beállítás > fitnesz > 

Auto Lap pontot.
2.   Adjuk meg az értéket, majd válasszuk 

a Kész-t.

Hajós térképi beállítások
Az alkalmazás fiókban válasszuk a Beál-
lítás > Tengeri pontot.
 Tengeri térképmód  – választhatunk a 

tengeri és a halászati térképi megje-
lenítések közül.

 ▫  Tengeri– a tengeri térképi elemeket 
különböző színekben jeleníti meg, 
így a tengeri érdekes helyek sok-
kal feltűnőbbek a térképek. A hajós 
papírtérképek színvilága tükröződik 
vissza a képernyőn.

 ▫  Halászat – (hajós térkép szükséges 
hozzá) részletesen ábrázolja a me-
derfenék kontúrvonalait és a mélysé-
gi helyeket, és a halászatnak legin-
kább megfelelően egyszerűsíti a tér-
képi grafikát.

 Megjelenés – a tengeri navigációs segé-
dek megjelenítését állíthatjuk be.

 Tengeri riasztás beáll. – A készülék ri-
asztást ad le, amikor a megadottnál 
nagyobb mértékben eltávolodik a hajó 
az eredeti pozíciótól, a vízmélység a 
megadott értéket meghaladja, vagy 
éppen az alá esik.

Hajós riasztások beállítása
1.   Válasszuk a Beállítás > Tengeri > 

Tengeri riasztás beáll. pontot.
2.  Válasszuk ki a kívánt riasztás típust.
3.   Válasszuk a Be opciót.

4.  Adjuk meg a távolságot, majd válasz-
szuk a Kész pontot.

Képernyők beállítása
Válasszuk a Beállítás > Képernyők pon-
tot.
Képernyő stílus – Főképernyő megjele-

nítésének módosítása.
Főképernyő – A főképernyőn található 

menüpontokat mozgathatjuk, újakat 
adhatunk hozzá vagy meglévőket tá-
volíthatunk el (lásd alább).

Képernyő sorrend – Képernyők sor-
rendjének elemeit mozgathatjuk, úja-
kat adhatunk hozzá vagy meglévőket 
távolíthatunk el (51. oldal).

Beállítás – Menüpontok sorrendjének 
módosítása a Beállítás menüben.

Keresés – Menüpontok sorrendjének 
módosítása a Keresés menüben.

Főképernyő testreszabása
A főképernyőn mozgathatjuk a menüpon-
tokat, újakat adhatunk hozzá vagy meglé-
vőket távolíthatunk el.



52 GPSMAP 66s / 66st használati útmutató GPSMAP 66s / 66st használati útmutató 53

1.   A főképernyőn nyomjuk meg a MENU 
gombot, majd válasszuk a Menüpont 
sorrend módosítása pontot.

2.  Válasszuk ki a kívánt menüpontot.
3.   Válasszunk az alábbiak közül:
 •  Mozgatás: A listában található me-

nüpont helyzetének megváltoztatá-
sa.

 •  Beilleszt: Új menüpont hozzáadása 
a listához.

 •  Töröl: Menüpont törlése a listából.
Képernyő sorrend módosítása
1.   Válasszuk a Beállítás > Képernyők > 

Képernyő sorrend > Képernyő sor-
rend szerkesztése pontot.

2.  Válasszuk ki a kívánt képernyőt.
3.   Válasszunk az alábbiak közül:
 •  Mozgatás: A listában található kép-

ernyő le vagy fel történő mozgatása.
 •  Beilleszt: Új képernyő hozzáadása 

a képernyő sorrendhez.
 •  Töröl: Képernyő törlése a listából.
TIPP! A PAGE gomb lenyomásával meg-
tekinthetjük a képernyő sorrendet.

chirp™ Searching: Allows the device to search for a geocache 
containing a chirp accessory (Enabling chirp Searching, 
page 10).

Program chirp™: Programs the chirp accessory. See the chirp 
Owner's Manual at www.garmin.com.

Filter Setup: Allows you to create and save custom filters for 
geocaches (Saving a Custom Geocache Filter, page 9).

Found Geocaches: Allows you to edit the number of geocaches 
found. This number automatically increases when you log a 
find (Logging the Attempt, page 10).

Wireless Sensors
Your device can be used with wireless ANT+ or Bluetooth 
sensors. For more information about compatibility and 
purchasing optional sensors, go to buy.garmin.com.
Pairing Your Wireless Sensors
Before you can pair, you must put on the heart rate monitor or 
install the sensor.
Pairing is the connecting of wireless sensors using ANT+ or 
Bluetooth technology, for example, connecting a heart rate 
monitor with your device.
1 Bring the device within 3 m (10 ft.) of the sensor.

NOTE: Stay 10 m (33 ft.) away from other sensors while 
pairing.

2 Select Setup > Sensors.
3 Select your sensor type.
4 Select Search For New.

When the sensor is paired with your device, the sensor status 
changes from Searching to Connected.

Fitness Settings
Select Setup > Fitness.
Auto Lap: Sets the device to automatically mark the lap at a 

specific distance.
Activity Type: Sets the fitness activity to hiking, running, 

cycling, and more. This allows your activity to appear as the 
correct type when you transfer it to Garmin Connect.

User: Sets your user profile information. The device uses this 
information to calculate accurate training data in Garmin 
Connect.

HR Zones: Sets the five heart rate zones and your maximum 
heart rate for fitness activities.

Marking Laps by Distance
You can use Auto Lap® to automatically mark the lap at a 
specific distance. This feature is helpful for comparing your 
performance over different parts of an activity.
1 Select Setup > Fitness > Auto Lap.
2 Enter a value, and select Done.

Marine Settings
Select Setup > Marine.
Marine Chart Mode: Sets the type of chart the device uses 

when displaying marine data. Nautical displays various map 
features in different colors so the marine POIs are more 
readable and so the map reflects the drawing scheme of 
paper charts. Fishing (requires marine maps) displays a 
detailed view of bottom contours and depth soundings and 
simplifies map presentation for optimal use while fishing.

Appearance: Sets the appearance of marine navigation aids on 
the map.

Marine Alarm Setup: Sets alarms for when you exceed a 
specified drift distance while anchored, when you are off 
course by a specified distance, and when you enter water of 
a specific depth.

Setting Up Marine Alarms
1 Select Setup > Marine > Marine Alarm Setup.
2 Select an alarm type.
3 Select On.
4 Enter a distance, and select Done.

Menu Settings
Select Setup > Menus.
Menu Style: Changes the appearance of the main menu.
Main Menu: Allows you to move, add, and delete items in the 

main menu (Customizing the Main Menu, page 13).
Page Sequence: Allows you to move, add, and delete items in 

the page sequence (Changing the Page Sequence, 
page 13).

Setup: Changes the order of items in the setup menu.
Find: Changes the order of items in the find menu.
Customizing the Main Menu
You can move, add, and delete items in the main menu.
1 From the main menu, select MENU > Change Item Order.
2 Select a menu item.
3 Select an option:

• Select Move to change the placement of the item in the 
list.

• Select Insert to add a new item to the list.
• Select Remove to delete an item from the list.

Changing the Page Sequence
1 Select Setup > Menus > Page Sequence > Edit Page 

Sequence.
2 Select a page.
3 Select an option:

• To move the page up or down in the list, select Move.
• To add a new page to the page sequence, select Insert, 

and select a category.
• To remove a page from the page sequence, select 

Remove.
TIP: You can select PAGE to view the page sequence.

Position Format Settings
NOTE: You should not change the position format or the map 
datum coordinate system unless you are using a map or chart 
that specifies a different position format.
Select Setup > Position Format.
Position Format: Sets the position format in which a location 

reading appears.
Map Datum: Sets the coordinate system on which the map is 

structured.
Map Spheroid: Shows the coordinate system the device is 

using. The default coordinate system is WGS 84.

Customizing the Device 13

Helyformátum
 MEGjEGyzéS! Csakis a készülékétől el-
térő formátumot használó térkép alkalma-
zása esetén változtassuk meg a helyfor-
mátumot.
Válasszuk a Beállítás > Helyformátum 
pontot.
 Helyformátum – a koordináták kijelzési 

formátuma.
Térkép-alappont – a térkép felosztásá-

nak alapját adó kooordináta-rendszer.
Szferoid térkép – a készülék által alkal-

mazott koordináta-rendszer. Az alap-
értelmezett a WGS 84.

Mértékegységek
A távolság/sebesség, a magasság, a víz-
mélység, a hőmérséklet, a légnyomás 
mértékegységét adhatjuk meg.
1.   Válasszuk a Beállítás > Mértékegy-

ségek pontot. 
2.  Válasszuk ki az adattípust.
3.  Válasszuk ki a kívánt mértékegységet.

Idő beállítások
 Válasszuk a Beállítás > Idő pontot.
Időformátum – 12 és 24 órás kijelzési 
módok között választhatunk.
Időzóna – meghatározhatjuk az időzónát. 
Automatikus esetén a jelenlegi tartózko-
dási hely függvényében a készülék maga 
állítja be a zónát.

Profilok beállításai
A profil beállítások összességét jelen-
ti, amely beállításokkal egy adott alkal-
mazási módhoz optimalizáljuk a készü-
lék működését. Például a beállítások és 
adatmezők másak, amikor a készülé-
ket vadászatra, megint másak, amikor 
geoláda-keresésre használjuk.

Egy adott profil alkalmazása során a kü-
lönféle beállítások módosítása, pl. az 
adatmezők, mértékegységek, pozíció be-
állítások módosítása az adott profil része-
ként automatikusan mentésre kerül.
Saját profil létrehozása
Egy adott tevékenységhez, túrához iga-
zíthatjuk a készülék beállításait. 
1.   A főmenüben válasszuk a Beállítás > 

Profilok > Profil létrehozása > OK 
pontot.

2.   Adjuk meg a kívánt beállításokat és 
adatmezőket.

Profil átnevezése
1.   Válasszuk ki a Beállítás > Profilok 

pontot.
2.   Válasszuk ki a profilt.
3.   Válasszuk a Név szerkesztése pon-

tot.
4.  Adjuk meg az új nevet.
Profil törlése
NE fElEdjüK! Aktív profil törlése előtt 
először át kell váltanunk egy másik profil-
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ra. A profil nem törölhető, amíg a készü-
lék azt használja.
1.  Válasszuk ki a Beállítás > Profilok 

pontokat.
2.  Válasszuk ki a profilt, majd válasszuk a 

Törlés pontot.

Adatok törlése, számlálók 
nullázása, gyári beállítások 
visszaállítása
1.   Válasszuk a Beállítás > Visszaállítás 

pontot.
2.   Válasszunk az alábbi lehetőségek kö-

zül:
 •  Fedélzeti (túra) adat, pl. távolság és 

átlagértékek törléséhez, nullázásá-
hoz válasszuk az Útadat nullázás 
pontot.

 •  Az összes mentett útpont törléséhez 
válasszzuk az Összes útpont törlé-
se pontot.

 •  Az aktuális tevékenység megkez-
dése óta rögzített adatok törléséhez 
válasszuk az Aktuális tevékenység 
törlése pontot.

    MEGjEGyzéS! A törlést követően a 
készülék tovább menti az aktuális te-
vékenység adatait.

 •  Az aktuális tevékenységi profil beállí-
tásait töröljük és a gyári alapbeállítá-
sokat érvényesítjük ezen tevékeny-
ség profilra vonatkozóan a Profil be-
állítások visszaállítása ponttal.

 •  A készülék összes beállítását a gyári 
alapértékekre állítjuk vissza az Ösz-
szes beállítás visszaállítása pont-
tal.

    NE fElEdjüK! Az összes beállítás 
visszaállításával a geoláda keresési 
tevékenységet is töröljük a készülék-
ből.

 •  Az összes mentett felhasználói adat 
törléséhez, és a készülék minden be-
állításának visszaállításához a gyári 
értékekre válasszuk az Összes tör-
lése pontot.

    NE fElEdjüK! Az összes beállí-
tás törlésével elvesznek a szemé-
lyes adatok, naplók, mentett felhasz-

nálói adatok, beleértve a pályákat és 
útpontokat is.

Képernyő beállításainak visszaállítása 
gyári értékekre
1.   Nyissuk meg a képernyőt, melynek 

beállításait gyári értékre kívánjuk visz-
szaállítani.

2.   Nyomjuk meg a MENU gombot, majd 
válasszuk az Alapbeáll. visszaállítá-
sa pontot.

Készülék információk
Terméktámogatás, 
frissítések
Számítógépünkön telepítsük a Garmin 
Express™ programot (www.garmin.com/
express). Okostelefonunkra telepíthetjük 
a Garmin Explore alkalmazást, amellyel 
feltölthhetjük útpontjainkat, útvonalainkat, 
pályáinkat és tevékenységeinket. 
A Garmin Express szoftver az alábbi szol-
gáltatásokhoz biztosít hozzáférést:
•  termékregisztráció,
•  szoftverfrissítések,
• térképi frissítések.

Garmin Express telepítése
1. Az USB-kábellel csatlakoztassuk az 

Edge készüléket számítógépünkhöz.
2. Lépjünk fel a www.garmin.com/

express oldalra.
3. Kövessük a képernyőn megjelenő uta-

sításokat.

Karabíner csatlakoztatása
1.   A karabíner műanyag szárát  illesz-

szük az Oregon hátulján lévő sínhez 
.

Changing the Units of Measure
You can customize units of measure for distance and speed, 
elevation, depth, temperature, pressure, and vertical speed.
1 Select Setup > Units.
2 Select a measurement type.
3 Select a unit of measure.

Time Settings
Select Setup > Time.
Time Format: Sets the device to show time in a 12-hour or 24-

hour format.
Time Zone: Sets the time zone for the device. Automatic sets 

the time zone automatically based on your GPS position.

Profiles
Profiles are a collection of settings that optimize your device 
based on how you are using it. For example, the settings and 
views are different when you use the device for hunting than 
when geocaching.
When you are using a profile and you change settings, such as 
data fields or units of measurement, the changes are saved 
automatically as part of the profile.
Creating a Custom Profile
You can customize your settings and data fields for a particular 
activity or trip.
1 Select Setup > Profiles > Create Profile > OK.
2 Customize your settings and data fields.
Editing a Profile Name
1 Select Setup > Profiles.
2 Select a profile.
3 Select Edit Name.
4 Enter the new name.
Deleting a Profile
NOTE: Before you can delete the active profile, you must 
activate a different profile. You cannot delete a profile while it is 
active.
1 Select Setup > Profiles.
2 Select a profile.
3 Select Delete.

Resetting Data and Settings
1 Select Setup > Reset.
2 Select an option:

• To reset data specific to a trip, such as distance and 
averages, select Reset Trip Data.

• To delete all saved waypoints, select Delete All 
Waypoints.

• To clear the data recorded since you started your current 
activity, select Clear Current Activity.
NOTE: The device continues to record new data for the 
current activity.

• To reset only the settings for your current activity profile to 
the factory default values, select Reset Profile Settings.

• To reset all device settings and profiles to the factory 
default values, select Reset All Settings.
NOTE: Resetting all settings clears all geocaching activity 
from your device. It does not remove your saved user 
data, such as tracks and waypoints.

• To remove all saved user data and reset all settings on 
the device to the factory default values, select Delete All.
NOTE: Deleting all settings removes your personal data, 
history, and saved user data, including tracks and 
waypoints.

Restoring Default Page Settings
1 Open a page for which you will restore the settings.
2 Select MENU > Restore Defaults.

Device Information
Product Updates
On your computer, install Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). On your smartphone, you can install the Garmin 
Explore app to upload your waypoints, routes, tracks, and 
activities.
Garmin Express provides easy access to these services for 
Garmin devices:
• Software updates
• Map updates
• Product registration

Setting Up Garmin Express
1 Connect the device to your computer using a USB cable.
2 Go to garmin.com/express.
3 Follow the on-screen instructions.

Attaching the Carabiner Clip
1 Position the carabiner clip À in the slots on the mounting 

spine Á of the device.

2 Slide the carabiner clip up until it locks in place.

Removing the Carabiner Clip
Lift up on the bottom of the carabiner clip, and slide the 
carabiner clip off the mounting spine.

Attaching the Wrist Strap
1 Insert the loop of the wrist strap through the slot in the 

device.

2 Thread the other end of the strap through the loop, and pull it 
tight.

Device Care
NOTICE

Avoid chemical cleaners, solvents, and insect repellents that can 
damage plastic components and finishes.

14 Device Information

2.   Csúsztassuk fel a karabíner rögzítő-
szá rát a sínen.
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Karabíner levétele
Levételhez enyhén emeljük meg a 
rögzítőszár alját, és így húzzuk le a szá-
rat a sínről.
Csuklópánt csatlakoztatása
1. A csuklópánt hurokkal ellátott végét 

fűzzük a készüléken lévő lyukon át.

Csuklópánt felszerelése
1.  Fűzzük a pánt kis hurok részét a készü-

lék alján lévő kis nyíláson át.

Changing the Units of Measure
You can customize units of measure for distance and speed, 
elevation, depth, temperature, pressure, and vertical speed.
1 Select Setup > Units.
2 Select a measurement type.
3 Select a unit of measure.

Time Settings
Select Setup > Time.
Time Format: Sets the device to show time in a 12-hour or 24-

hour format.
Time Zone: Sets the time zone for the device. Automatic sets 

the time zone automatically based on your GPS position.

Profiles
Profiles are a collection of settings that optimize your device 
based on how you are using it. For example, the settings and 
views are different when you use the device for hunting than 
when geocaching.
When you are using a profile and you change settings, such as 
data fields or units of measurement, the changes are saved 
automatically as part of the profile.
Creating a Custom Profile
You can customize your settings and data fields for a particular 
activity or trip.
1 Select Setup > Profiles > Create Profile > OK.
2 Customize your settings and data fields.
Editing a Profile Name
1 Select Setup > Profiles.
2 Select a profile.
3 Select Edit Name.
4 Enter the new name.
Deleting a Profile
NOTE: Before you can delete the active profile, you must 
activate a different profile. You cannot delete a profile while it is 
active.
1 Select Setup > Profiles.
2 Select a profile.
3 Select Delete.

Resetting Data and Settings
1 Select Setup > Reset.
2 Select an option:

• To reset data specific to a trip, such as distance and 
averages, select Reset Trip Data.

• To delete all saved waypoints, select Delete All 
Waypoints.

• To clear the data recorded since you started your current 
activity, select Clear Current Activity.
NOTE: The device continues to record new data for the 
current activity.

• To reset only the settings for your current activity profile to 
the factory default values, select Reset Profile Settings.

• To reset all device settings and profiles to the factory 
default values, select Reset All Settings.
NOTE: Resetting all settings clears all geocaching activity 
from your device. It does not remove your saved user 
data, such as tracks and waypoints.

• To remove all saved user data and reset all settings on 
the device to the factory default values, select Delete All.
NOTE: Deleting all settings removes your personal data, 
history, and saved user data, including tracks and 
waypoints.

Restoring Default Page Settings
1 Open a page for which you will restore the settings.
2 Select MENU > Restore Defaults.

Device Information
Product Updates
On your computer, install Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). On your smartphone, you can install the Garmin 
Explore app to upload your waypoints, routes, tracks, and 
activities.
Garmin Express provides easy access to these services for 
Garmin devices:
• Software updates
• Map updates
• Product registration

Setting Up Garmin Express
1 Connect the device to your computer using a USB cable.
2 Go to garmin.com/express.
3 Follow the on-screen instructions.

Attaching the Carabiner Clip
1 Position the carabiner clip À in the slots on the mounting 

spine Á of the device.

2 Slide the carabiner clip up until it locks in place.

Removing the Carabiner Clip
Lift up on the bottom of the carabiner clip, and slide the 
carabiner clip off the mounting spine.

Attaching the Wrist Strap
1 Insert the loop of the wrist strap through the slot in the 

device.

2 Thread the other end of the strap through the loop, and pull it 
tight.

Device Care
NOTICE

Avoid chemical cleaners, solvents, and insect repellents that can 
damage plastic components and finishes.

14 Device Information

2.  A pánt másik végét fűzzük át a kis hur-
kon, majd húzzuk szorosra.

Ápolás, tisztítás
figyelem!

Ne tároljuk olyan helyen a készüléket, 
ahol tartósan szélsőséges hőmérsékleti 
viszonyoknak van kitéve, mivel ez kárt te-
het a készülékben.

Tisztítás során ne használjunk erős vegy-
szert, oldószert, mivel ez károsíthatja a 
műanyag alkotórészeket.

A készülék az IEC 60529-es szabvány 
szerinti IPX7-es vízhatlanási minősítés-
sel rendelkezik. 1 méter mélységig merül-
ve 30 percen át vízhatlan marad. Ameny-
nyiben a készülék ennél hosszabb ideig 
marad víz alatt, károsodás következhet 
be. Víz alá merülést követően használat 
és töltés előtt töröljük szárazra a készülé-
ket mind törlőruhával, mind hajszárítóval.

Klóros vagy sós víznek való kitétel után 
a készüléket jól mossuk le tiszta vízzel.
(editelni kell)

Készülék tisztítása
1.   Enyhén szappanos vízzel megned-

vesített törlőruhával töröljük át a 
készüléket.

2.   Töröljük át szárazra.
Tisztítás után hagyjuk, hogy a készülék 
teljesen megszáradjon.
Adatkezelés
MEGjEGyzéS! A készülék nem kompa-
tibilis a Windows 95 / 98 / Me, Windows 
NT® verziókkal, valamint a Mac OS 10.3-
as és korábbi verziókkal.

Ismert fájlformátumok
A készülék az alábbi fájlformátumokat tá-
mogatja.
•   A Garmin POI Loaderrel letöltött GPI 

saját érdekes hely (POI) adatbázis fáj-
lok (további információk: www.garmin.
com/products/poiloader);

•   JPEG képfájlok;
•   GPX geoláda helyeket tartalmazó fáj-

lok (a www.opencaching.com honlap-
ról tölthetünk le ilyen fájlokat).

•  GPX nyomvonal fájlok.
•   FIT fáljok az edzési tevékenységek 

Garmin Connectre történő feltöltésé-
hez.

Memóriakártya behelyezése
Vigyázat!

Ne használjunk éles tárgyat az elemek ki-
vételéhez.

A memóriakártyák memória bővítésére, 
vagyis kiegészítő tárhelyként szolgálnak. 
Külön megvásárolható térképi adatbázis-
ok is memóriakártyára előre feltöltve ér-
keznek. 

1.   Vegyük le az elemtartó rekesz fede-
lét: forgassuk el „D”-gyűrűt az óramu-
tató járásával ellentétes irányba, majd 
húzzuk fel a fedél leemeléséhez.

2.   Vegyük ki az akkut (elemeket).
3.   A kártya tartó tálcát  csúsztassuk a 

-val jelölt pozícióba, majd hajtsuk 
fel.

4.   Helyezzük a tálcába a memóriakár-
tyát.

Do not store the device where prolonged exposure to extreme 
temperatures can occur, because it can cause permanent 
damage.
The device is water resistant to IEC Standard 60529 IPX7. It can 
withstand accidental immersion in 1 meter of water for 30 
minutes. Prolonged submersion can cause damage to the 
device. After submersion, be certain to wipe dry and air dry the 
device before using or charging.
Thoroughly rinse the device with fresh water after exposure to 
chlorinated or salt water environments.

Cleaning the Device
1 Wipe the device using a cloth dampened with a mild 

detergent solution.
2 Wipe it dry.
After cleaning, allow the device to dry completely.

Data Management
NOTE: The device is not compatible with Windows® 95, 98, Me, 
Windows NT®, and Mac® OS 10.3 and earlier.

File Types
The handheld device supports these file types:
• Files from Garmin Explore.
• GPX route, track, and waypoint files.
• GPX geocache files (Downloading Geocaches Using a 

Computer, page 9).
• JPEG photo files.
• GPI custom POI files from the Garmin POI Loader. Go to 

www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT files for exporting to Garmin Connect.

Installing a Memory Card

 WARNING
Do not use a sharp object to remove user-replaceable batteries.

You can install a microSD memory card in the handheld device 
for additional storage or pre-loaded maps.
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the 

cover.
2 Remove the batteries.
3 Slide the card holder À to  and lift up.
4 Place the memory card with the gold contacts facing down.

5 Close the card holder.
6 Slide the card holder to  to lock it.
7 Replace the batteries and cover.

Connecting the Device to Your Computer
NOTICE

To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather 
cap, and the surrounding area before charging or connecting to 
a computer.

1 Pull up the weather cap from the USB port.
2 Plug the small end of the USB cable into the USB port on the 

device.

3 Plug the large end of the USB cable into a computer USB 
port.
Your device and memory card (optional) appear as 
removable drives in My Computer on Windows computers 
and as mounted volumes on Mac computers.

Transferring Files to Your Device
1 Connect the device to your computer.

On Windows computers, the device appears as a removable 
drive or a portable device, and the memory card may appear 
as a second removable drive. On Mac computers, the device 
and memory card appear as mounted volumes.
NOTE: Some computers with multiple network drives may not 
display device drives properly. See your operating system 
documentation to learn how to map the drive.

2 On your computer, open the file browser.
3 Select a file.
4 Select Edit > Copy.
5 Open the portable device, drive, or volume for the device or 

memory card.
6 Browse to a folder.
7 Select Edit > Paste.

The file appears in the list of files in the device memory or on 
the memory card.

Deleting Files
NOTICE

If you do not know the purpose of a file, do not delete it. Your 
device memory contains important system files that should not 
be deleted.

1 Open the Garmin drive or volume.
2 If necessary, open a folder or volume.
3 Select a file.
4 Press the Delete key on your keyboard.

NOTE: If you are using an Apple computer, you must empty 
the Trash folder to completely remove the files.

Disconnecting the USB Cable
If your device is connected to your computer as a removable 
drive or volume, you must safely disconnect your device from 
your computer to avoid data loss. If your device is connected to 
your Windows computer as a portable device, it is not necessary 
to safely disconnect the device.
1 Complete an action:

• For Windows computers, select the Safely Remove 
Hardware icon in the system tray, and select your device.

• For Apple computers, select the device, and select File > 
Eject.

2 Disconnect the cable from your computer.

Specifications
Battery type Two AA batteries (1.5 V or lower alkaline, 

NiMH, or lithium) or optional NiMH battery 
pack

Battery life Up to 16 hr.
Up to 170 hr. in expedition mode

Water rating IEC 60529 IPX7*
Operating temperature 
range

From -20° to 45°C (from -4° to 113°F)

Charging temperature 
range

From 0° to 40°C (from 32° to 104°F)

Device Information 15

5.    Zárjuk vissz a tálcát: csúsztassuk a 
-val jelölt pozícióba.

6.   Helyezzük vissza az akkumulátort 
(elemeket), valamint a fedelet
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Készülék csatlakoztatása 
számítógéphez

Megjegyzés!
A rozsdásodást megelőzendő töltés vagy 
számítógéphez történő csatlakoztatás 
előtt alaposan szárítsuk meg a mini-USB 
portot, az esővédő sapkát, és a környe-
ző felületet.

1.   A készüléken hajtsuk fel a mini-USB 
portról az esővédő gumisapkát.

2.  Helyezzük az USB-kábel kisebbik vé-
gét a mini-USB portba.

3.   Csatlakoztassuk az USB-kábel na-
gyobbik végét a számítógép USB-
portjához.

A készülék és a memóriakártya (ameny-
nyiben be van helyezve) a Windows ope-
rációs rendszer Sajátgép (Számítógép) 
ablakában mint cserélhető háttértárak 
jelennek meg, valamint külső kötetként 
Macintosh számítógépen.
Fájlok letöltése számítógépről  
a készülékre
1. Csatlakoztatnunk kell a készüléket a 

számítógéphez. 

 A készülék és a memóriakártya 
(amennyiben be van helyezve) a Win-
dows operációs rendszer Sajátgép 
(Számítógép) ablakában mint cserél-
hető háttértárak jelennek meg, vala-
mint külső kötetként Macintosh számí-
tógépen.

 NE fElEdjüK! Számos hálóza-
ti meghajtóval rendelkező számítógé-
peken előfordulhat, hogy nem marad 
betűjel a háttértár meghajtók megjele-
nítéséhez. Az operációs rendszer sú-
gójában találunk megoldást.

2.   A számítógépen nyissuk meg az inté-
zőt, és keressük meg a fájlt.

3. Jelöljük ki a fájlt.
4.   Kattintsunk a Szerkesztés > Másolás 

menüpontra a számítógépen.
5.   Nyissuk meg a készülék memóriájá-

nak vagy a memóriakártya tartalmát 
jelölő mobil eszközt, meghajtót, köte-
tet.

6. Keressük ki a kívánt mappát.
7.   Kattintsunk a Szerkesztés > Beillesz-

tés menüpontra a számítógépen.

 A fájl megjelenik a memóriakártyán 
vagy a készülék memóriáján belül ta-
lálható mappa fájljait mutató listában.

fájlok törlése
Megjegyzés!

Amennyiben nem ismerjük a fájl funkció-
ját, ne töröljük azt. A készülék memóriája 
fontos rendszerfájlokat tartalmaz, melye-
ket tilos törölni.

1.   Nyissuk meg a „Garmin” vagy a me-
móriakártya meghajtót, kötetet.

2.   Amennyiben szükséges, nyissuk meg 
a fájlt tartalmazó mappát.

3.   Jelöljük ki a fájl(oka)t.
4.   A számítógép billentyűzetén nyomjuk 

le a delete gombot.
fIGyElEM! Amennyiben Apple számító-
gépet használunk, a fájlok végleges törlé-
séhez ürítenünk kell a Kuka mappát.

USB-kapcsolat bontása
Amennyiben az eszköz cserélhető hát-
tértárként vagy kötetként van csatlakoz-
tatva, az adatvesztés elkerülése érdeké-
ben az alábbi biztonsági protokoll sze-

rint bontsuk a kapcsolatot. Amennyiben a 
készülék Windows számítógéphez mobil 
eszközként került csatlakoztatásra, erre 
nincs szükség.
1.   Válasszunk az alábbi műveletek kö-

zött:
 •  Windows számítógépen kattintsunk 

a tálcán a Hardver biztonságos el-
távolítása ikonra.

 •  Macintosh számítógépen válasszuk 
ki a készüléket, majd válasszuk a 
fájl > Eltávolít pontokat..

2.   Húzzuk ki az USB-kábelt a számító-
gép USB-portjából.

Műszaki adatok
Akkumulátor 
típusa

NiMH akkumulátor, 
vagy két darab 
AA-s ceruzaelem 
(1.5V-os vagy annál 
gyengébb alkáli elem, 
NiMH vagy lítium 
ceruzaakku).

Akkumulátorról 
biztosított 
működési idő

Akár 16 óra.
Akár 170 óra 
Expedíció módban.
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Vízállóság A készülék IEC 60529 
IPX7* besorolással  
vízhatlan

Akkumulátor 
töltés  
hőmérsékleti  
tartománya

0 – 40 C

Működési hőmér-
sékleti tartomány

-20  –  +45 C

Rádió frekvencia 2,4 GHz @ 14.9 dBm 
névleges

Iránytű biztonsági 
távolság

17,5 cm

*  A készülék vízzel való véletlenszerű érintke-
zés esetén 1 m-ig vízhatlan marad. Továb-
bi információkért lásd a www.garmin.com/
waterrating weboldalt.

E-cimke szabályozási és 
megfelelőségi információk
A készülék elektronikus címkével rendel-
kezik. Az e-címke olyan szabályozási in-
formációkat tartalmazhat, mint az FCC ál-
tal biztosított azonosítószámok, vagy re-
gionális megfelelőzésgi jelzések, vala-
mint alkalmazható termék- és engedély-
információk.

1.   Válasszuk a Beállítás pontot.
2.   Válasszuk a Készülékinformációk 

pontot.
Adattípusok
Egyes adattípusok megjelenítéséhez ve-
zeték nélküli kapcsolattal működő kiegé-
szítő vagy aktív navigáció szükséges.

Adattípus Leírás
24 órás max. 
hőmérs.

Az utolsó 24 órában mért 
legnagyobb hőmérséklet.

24 órás min. 
hőmérs.

Az utolsó 24 órában mért 
legkisebb hőmérséklet.

A  GPS pontossága Az a terület, melyen belül a 
meghatározott pozíció már 
nem pontosítható. Pl. pozí-
ciónk egy 3 méteres körben 
határozható meg.

Akkumulátor 
szintje

Akkumulátor aktuális töltött-
ségi szintje.

Állásidő Az utolsó nullázás óta az 
álló helyzetben eltelt össze-
sített idő.

Átl. pulzusszám 
(%) Max

A maximális pulzusszám át-
lagos százalékértéke az ak-
tuális tevékenységre.

Átlag emelkedés Az utolsó nullázás óta az 
átlagos függőleges emelke-
dési távolság.

Átlag köridő Az aktuális tevékenység át-
lagos körideje.

Átlag süllyedés Az utolsó nullázás óta az 
átlagos függőleges eresz-
kedési távolság.

Átlagos pedálütem Az aktuális tevékeny-
ség eddig mért pedálütem  
átlagértéke.

Átlagos  
pulzusszám

A túra során mért pulzus-
számok átlagértéke.

Autós forduló Az útvonalon a következő 
forduló iránya.

Barométer A kalibrált aktuális 
barometrikus nyomás.

Cél pozíció A végcél pozíciója. Ak-
tív navigáció esetén jele-
nik meg.

Célirány Pillanatnyi pozíciónktól a 
cél felé mutató irány. Navi-
gáció szükséges hozzá.

Célpont távolsága Távolság a végcélig. Navi-
gáció alatt jelenik csak meg 
az adat. 

dátum Az aktuális nap, hónap, év.
Eltelt  
tevékenységi idő

A rögzített teljes időtartam. 
Pl. amennyiben elindítjuk a 
számlálót és 10 percen át 
futunk, majd 5 percre leállít-
juk a számlálót, majd újra-
indítjuk és futunk 20 percet, 
az eltelt idő 35 perc.

Érkezési idő  
a célhoz

Célba érk. becsült pontos 
ideje (a cél helyi ideje sze-
rint). Navigáció alatt jelenik 
csak meg az adat.

fokozat Az emelkedés és a lefu-
tott távolság aránya, vagyis 
az emelkedési szög: ha 20 
méter távon 1 métert emel-
kedünk, akkor 5%. 

Forduló Fokban kifejezve az aktuá-
lis célirány és a pálya irány 
közötti különbség. L jelenti 
a bal, R a jobb oldalra tör-
ténő fordulást. Aktív navigá-
ció mellett jelenik meg.

Földf.től mért  
magasság

Jelenlegi pozíciónk ta-
lajszint feletti magassá-
ga (megfelelő magassági 
adatokat tartalmazó térkép 
esetén érhető el).

Függőleges  
sebesség

Ereszkedés, emelkedés idő 
szerinti üteme.

Függőleges  
sebesség a célig

Ereszkedés, emelkedés 
üteme egy adott magas-
ságra vonatkoztatva. Ak-
tív navigáció mellett jele-
nik meg.

Függőleges táv 
a célig

Pillanatnyi pozíciónk és a 
végcél közötti magasság-
különbség. Aktív navigáció 
mellett jelenik meg.
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Függőleges  
távolság a köv.-ig

Pillanatnyi pozíciónk és a 
következő útpont közöt-
ti magasságkülönbség. Ak-
tív navigáció mellett jele-
nik meg.

GPS-irány A GPS-pozíció által számí-
tott haladási irány.

GPS magasság Aktuális pozíciónk magas-
sága a GPS-po zí ció meg-
ha tározás alapján.

GPS jelerősség A műholdas jelek vételi sta-
bilitása.

Hőmérséklet A levegő hőmérséklete. 
Testhőmérsékletünk befo-
lyásolhatja a hőfokmérőt.

Idő a célig A cél eléréséig becsült hát-
ralévő időtartam. Aktív na-
vigáció mellett jelenik meg.

Idő a következő 
pontig

Az útvonalon vagy pályán 
következő pont eléréséig 
szükséges becsült idő. Ak-
tív navigáció mellett jele-
nik meg.

Irány Aktuális haladási irányunk.

Irányba A kiindulási pontot és a célt 
összekötő egyenes vonal 
iránya. Útvonal létrehozá-
sa, beállítása esetén jele-
nik meg. Navigáció szüksé-
ges hozzá. 

Iránytűs  
haladási irány

Az iránytű szerinti haladási 
irányunk.

jelenlegi kör Az aktuális kör stopper-
ideje.

Kalóriaszám Az elégetett kalóriák szá-
ma.

Kör emelkedése Az aktuális kör során mért 
emelkedés függőleges tá-
volsága.

Kör pedálüteme Az aktuális kör átlagos pe-
dálüteme

Kör pulzusszáma Aktuális kör átlagos pulzus-
száma.

Kör  
pulzusszáma (%)

Az adott körben a maximá-
lis pulzusszám százaléka-
ként kifejezett pulzusszám 
átlagértéke.

Kör süllyedése Az aktuális kör során mért 
ereszkedés függőleges tá-
volsága.

Körök Az aktuális tevékenység 
során befejezett körök szá-
ma.

Körsebesség Az aktuális kör átlagsebes-
sége.

Körtávolság Az aktuális körön megtett 
távolság.

Következő útpont. Az útvonalban soron kö-
vetkező útpont. Navigáció 
szükséges hozzá.

Következő útpont 
távolság

Az útvonal mentén soron 
következő útpont távolsá-
ga. Navigáció alatt jelenik 
csak meg az adat.

Kurzor A következő útpont vagy 
forduló irányát jelző mutató. 
Aktív navigáció mellett jele-
nik meg.

legkisebb  
magasság

Az utolsó nullázás óta elért 
legkisebb magasság.

legnagyobb  
magasság

Az utolsó nullázás óta elért 
legnagyobb magasság.

légnyomás Környezeti nyomás

letérés Az a távolság, mellyel bal-
ra vagy jobbra letértünk az 
eredeti útvonalról. Aktív na-
vigáció mellett jelenik meg.

Magasság Aktuális pozíciónk tenger-
szint feletti vagy alatti ma-
gassága.

Maximális  
emelkedés

Az utolsó nullázás óta a 
legnagyobb emelkedési 
ütem láb/perc vagy méter/
perc szerint.

Maximális  
sebesség

Az utolsó nullázás óta mért 
legnagyobb sebesség.

Maximális  
süllyedés

Az utolsó nullázás óta a 
legnagyobb süllyedés ütem 
láb/perc vagy méter/perc 
szerint.

Mozgás  
átlagsebessége

Az utolsó nullázás óta a 
mozgás során mért sebes-
ség átlagértéke.

Mozgásban el-
telt idő

Az utolsó nullázás óta 
a mozgás közben eltelt 
összidő.

Napi 
kilométerszámláló

Az utolsó nullázás óta meg-
tett össztávolság.

Napkelte A napkelte GPS pozíciónk-
ban jellemző időpontja.

Napnyugta A naplemente GPS pozíci-
ónkban jellemző időpontja.

Pálya Ezt az irányt követve visz-
szatérünk az útvonalhoz. 
Aktív navigáció mellett je-
lenik meg.

Pedálozás ütem Pedálkar aktuális fordulat-
száma. Pedálütemmérő 
csatlakoztatása szükséges.

Pontos idő Időbeállításoknak (időzó-
na, nyári időszámítás stb.) 
megfelelő pontos idő.

Pozíció (lat./lon.) Pillanatnyi pozíciónk hosz-
szúsági és szélességi ko-
ordináta szerint, függetle-
nül a kiválasztott helyfor-
mátumtól.

Pozíció  
(kiválasztott)

Pillanatnyi pozíciónk a ki-
választott helyformátum 
szerint.
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Pulzusszám A pulzusszám szívdob-
banás/perc szerint (bpm). 
Kompatibilis pulzusmérő 
csatlakoztatása szükséges.

Pulzusszám - % 
Max

Az aktuális pulzusszám a 
maximális pulzusszám szá-
zalékértékeként.

Pulzusszámzóna Az aktuális pulzus tar-
tomány (1-5). Az alap-
értelmezett tartomány a 
maximális pulzuson és a 
felhasználói jellem zők alap-
ján kerül meghatározásra.

Riasztási időzítő A visszaszámláló időzítő 
aktuális ideje.

Sebesség Az aktuális haladási se-
besség.

Sebességkorlát Az adott útszakaszra be-
táplált sebességhatár. Nem 
mindegyik térkép tartalmaz-
za, nem minden útra vonat-
kozóan ismert. Az út mel-
lett kihelyezett útjelző táb-
lák, feliratok mindig elsőbb-
séget élveznek.

Semmi Ez egy üres adatmező.
Siklásarány A vízszintesen és a függő-

legesen megtett távolság 
aránya.

Siklásarány a cél 
felé

A célként kijelölt magasság 
eléréséhez szükséges sik-
lási arány. Aktív navigáció 
szükséges.

Stopperidőzítő Az aktuális tevékenység 
stopperideje.

Tevékenység  
távolság 

Az aktuális nyomvonal 
mentén megtett távolság.

Teljes emelkedés Az utolsó nullázás óta a tel-
jes emelkedési távolság.

Teljes idő Az utolsó nullázás óta az 
álló és mozgó idők együt-
tes értéke.

Teljes kör. Az összes befejezett kör 
stopperideje.

Teljes süllyedés Az utolsó nullázás óta a tel-
jes ereszkedési távolság.

Teljes út  
átlagsebesség

Az utolsó nullázás óta a 
mozgó és álló helyzetben 
együttesen mért sebesség 
átlagértéke.

Térnyerés A cél közelítésének se-
bessége egy adott útvo-
nal mentén. Aktív navigáció 
mellett jelenik meg.

Útmérő A teljes eddig megtett távol-
ság. A túraadatok törlése-
kor nem nullázódik.

Utolsó kör  
emelkedés

Az utolsó befejezett kör so-
rán mért emelkedés függő-
leges távolsága.

Utolsó kör  
pedálütem

Az utoljára befejezett kör 
átlagos pedálüteme.

Utolsó kör 
pulzussz.

Az utoljára befejezett kör 
átlagos pulzusszáma.

Utolsó kör  
sebessége

Az utoljára befejezett kör 
átlagsebessége.

Utolsó kör  
süllyedés

Az utolsó befejezett kör so-
rán mért süllyedés függőle-
ges távolsága.

Utolsó kör távol-
ság

Az utolsó körön (szaka-
szon) megtett táv.

Utolsó köridő Az utolsó befejezett kör 
stopperideje.

Várható érkezés Az útvonalon a következő 
útpont elérésének becsült 
pontos ideje (az útpont he-
lyi ideje szerint). Aktív navi-
gáció mellett jelenik meg.

Víz hőmérséklete Vízhőfok. NMEA 0183® 
kompatibilis, a vízhőfok 
mérésére alkalmas mély-
ségmérőhöz történő csatla-
koztatás szükséges.

Vízmélység Vízmélység. NMEA 0183® 
vagy NMEA 2000® kompa-
tibilis vízmélységmérőhöz 
történő csatlakoztatás 
szükséges.

További információk
A termékről további információkat tudha-
tunk meg a Garmin weboldalán.
• A Garmin ügyfélszolgálatnál ér-

deklődhetünk tartozékokkal és 
cserealkatrészzekkel kapcsolatban.

Külön megvásárolható  
opcionális kiegészítők
Opcionális kiegészítőket – tartókat, pán-
tokat, fitnessz kiegészítőket és csereal-
katrészeket – a Garmin ügyfélszolgálaton 
szerezhetünk be.

tempe™ hőfokmérő
A tempe egy ANT+ vezeték nélküli hő-
fokmérő. A mérőt pánttal, kábelkötözővel 
rögzíthetjük egy helyen, ahol külső leve-
gő éri, és így pontos hőmérsékleti adato-
kat kapunk. A hőmérsékleti adatok foga-
dásához először párosítanunk kell a mé-
rőt és a GPSMAP 66-ot.
Tippek az ANT+ kiegészítő  
párosításához
•   Ellenőrizzük, hogy az ANT+ kiegészí-

tő kompatibilis legyen a Garmin ké-
szülékkel.
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•   Párosítás előtt minden egyéb ANT+ 
mérőt vigyünk 10 méternél távolabb. 

•   Az készüléket vigyük az ANT+ mérő-
höz 3 méteres távolságon belül.

•   Párosítást követően a készülék már 
automatikusan felismeri az ANT+ ki-
egészítőt, amint az működésbe lép. 
Ez a művelet automatikusan zajlik, 
ahogy bekapcsoljuk a készüléket, és 
aktiváljuk a mérőt (elkezdünk pedá-
lozni vagy felhelyeztük mellkasunkra 
a szívritmusmérőt).

•   Párosítást követően a készülék már 
csakis a párosított mérőtől fogad el 
adatokat,  nyugodtan közel mehetünk 
más mérőkhöz.

Hibaelhárítás
Újraindítás lefagyás esetén
Amennyiben a készülék gombnyomásra, 
érintésre nem reagál, az alábbiak szerint 
indíthatjuk újra. A művelettel semmilyen 
beállítás, saját adat nem törlődik.
1.   Vegyük ki az akkumulátort.
2.  Helyezzük vissza az akkumulátort.

Tudnivalók a 
pulzustartományokról
Sok atléta használja a pulzustar to má-
nyokat szív- és érrendszeré nek erőssé-
gi mérésére, valamint kon dí ci ójának javí-
tására. A pulzustartomány a percenkénti 
szív dob banásokban meghatározott ér-
ték tarto mány. A leggyakrabban alkalma-
zott öt tartományt 1-5-ig számozzák, ahol 
nagyobb szám nagyobb intenzitást jelez. 

Edzési célok 
Ismerve a pulzustartományunkat, mér-
hetjük és javíthatjuk kondí ciónkat a kö-
vetkező elvek szerint:
•   Pulzusunk jól jellemzi az edzés inten-

zitását.
•   Adott pulzustartományban dolgozva 

javíthatjuk szív- és érrendszerünk ter-
helhetőségét és erejét.

Amennyiben ismerjük maximális pulzus-
számunkat, a táblázat (lásd 66. oldal) se-
gítségével meghatározhatjuk az edzési 
céljaink elérését szolgáló legjobb pulzus-
tartományokat.

Ha nem ismerjük maximális pulzus-
számunkat, alkalmazzuk az interneten 
fellelhető valamelyik kal kulátor prog-
ra mot. Egyes edzőtermekben és egész-
ségközpontokban lehetőség van a maxi-

mális pulzusszám megállapítására szol-
gáló erőnléti felmérés elvégzésére. Hü-
velykujj-szabályként 220-ból kivonjuk ko-
runkat, és megkapjuk a maximális pulzus-
számot.

Pulzustartomány kiosztási táblázat

zóna Maximális  
pulzus %-a

Érzékelhető  
igénybevétel Eredmény

1 50%–60% Nyugodt, könnyű tempó; 
ütemes légzés

Szabályzott légzést igénylő 
edzés kezdő szintje; stressz 
csökkentő 

2 60%–70%
Kényelmes tempó; enyhén 
mélyebb légzés, társalgás 
lehetséges

Alap szív- és érrendszeri 
edzés; jó bemelegítési, rekre-
ációs tempó

3 70%–80% Mérsékelt temó; társalgás 
nehezebben folytatható

Fokozott légzőrendszeri ter-
helés; optimális szívrendsze-
ri edzés

4 80%–90%
A tempó gyors és kicsit ké-
nyelmetlen; erőteljes lég-
zés

Fokozott légzőrendszeri ter-
helés, fokozott sebesség

5 90%–100%
A tempó sprintre vált, hosz-
szú ideig nem tartható; ne-
héz légzés

Levegővétel ritkul, nagy izom-
zati megerőltetés, nagyfokú 
energiafelemésztés
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Garmin ügyfélszolgálat
Ha bármilyen probléma lépne fel a készü-
lék használata során, vagy kérdése vol-
na, kérjük hívja a Navi-Gate Kft. ügyfél-

szolgálatát a 06-1-801-2830-as telefon-
számon, vagy küldjön levelet a support@
navigate.hu email címre.
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