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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вижте Продукта и безопасността и Информация за 
продукта в кутията за предупреждения и друга важна 
информация.

Настройване на Alpha Системата
СЪОБЩЕНИЕ

Избягвайте използването на мощна радио (по-голямо от 5 
вата) в непосредствена близост до устройството. Това може
 да доведе до необратими повреди на устройството.

Преди да можете да използвате ръчното устройство Alpha и 
T5 каишката за куче, трябва да настроите устройствата.
1 Поставете  батерията в устройствата.

2 Заредете ръчното устройство.

3 Заредете нашийник устройство за куче.

4 Включете устройствата
5  Ако е необходимо, добавете каишката към ръчното

устройство.
6 Локализирайте спътников сигнал.
7 Поставете каишката.

Преглед на устройството
Alpha 100 ръчното устройство

GPS антена
VHF радио антена
Тренировъчни бутони
Бутон за включване
Монтажно
microSD™ слот за карта памет (под батерията)
Капак на батерията D-пръстен
Mini-USB порт (под защитното капаче)

Първи стъпки

Първи стъпки

T5 каишка за куче

À

VHF антена
Á Каишка
Â

GPS антена
Ã Бутон за включване

Получаване на повече информация
Повече информация за този продукт ще намерите на 
Garmin  уебсайта.
• Отидете на www.garmin.com/alpha.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с Garmin 

дилъра за информация относно аксесоари и резервни 
части.

Регистриране на уреда
Помогнете ни за по-добра поддръжка, като се регистрирате 
още днес.
• Отидете на http://my.garmin.com.
• Дръжте  касовата  си  бележка,  фактурата  или 

фотокопие, на сигурно място.

Поставяне на батерията
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможността от нараняване или повреда на 
продукта, причинена от излагане на прекомерна горещина, не 
съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина.

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

2 Намерете  металните  контакти  на  края  на 
литиево-йонната батерия.

3 Поставете батерията в отделението, първо с контактите.

4 Натиснете батерията на място.
5 Поставете обратно капака на батерията, и завъртете
 по часовниковата стрелка D-пръстена.

http://www.garmin.com/alpha
http://www.garmin.com/outdoor
http://www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
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Зареждане на ръчното устройство
СЪОБЩЕНИЕ

За да се предотврати корозия, изсушете USB порта, 
капачето, и околното пространство преди да го заредите 
или свържете към компютър.

Трябва да заредите батерията напълно, преди да 
използвате устройството за първи път. Зареждане на 
напълно разредена батерия отнема около 2 часа.
БЕЛЕЖКА: Уредът не се зарежда, когато е извън 
температурния диапазон от 32 ° до 104 ° F (0 ° до 40 ° C).
1 Повдигнете капачето 

2 Пъхнете  малкия  край  на  захранващия кабел  в  мини-USB 
порт на устройството.

3  Включете  другия  край  на  захранващия  кабел  в 
подходящ източник на захранване.

Зареждане на устройството за куче
СЪОБЩЕНИЕ

За да се предотврати корозия, изсушете контактите на 
каишката и околното пространство, преди да заредите.
Трябва да я заредите напълно батерията, преди да 
използвате устройството за първи път. Зареждането на 
напълно разредена батерия отнема около пет часа. 
Устройството не зарежда извън температурния диапазон от 32
 ° до 104 ° F (0 ° до 40 ° C).

1 Щракнете клипа за зар. 
À

 към устройството 

2 Включете  захранващия  кабел  в  мини-USB  порт  на 
зарядния клип.

3 Включете захранващия кабел в захранването. LED  
светлината е червена, когато каишката се зарежда.

4 След като светодиодътстане зелен, извадете клипа за 
зареждане от каишката.

Включване на устройствата

• На каишката, задръжте клавиша за включване, докато  LED 
светлината не започне да мига и издаде звуков сигнал.

• На  ръчното  устройство,  задръжте  клавиша  за 
включване, докато LCD дисплея се включви.

Изключване на устройствата
• На  ръчното  устройство,  задръжте  клавиша  

за включване, докато LCD дисплеят се изключви.
• На каишката,  задръжте клавиша за включваме,  докато 

 LED светлината се промени.

Локализирането на спътници
Както каишката така и ръчното устройство, трябва да приемат 
сателитни сигнали, преди да сложите каишката на вашето куче. 
Локализиране на спътници може да отнеме няколко минути.
1 Отидете на открито място.
2 Включете двете устройства (Включване на устройствата).
3  Натиснете  бутона  за  включване  на  ръчното  устройство.         

показва силата на GPS сигнала.
Когато каишката е хванала сателитен сигнал, светодиод 
мига двойно или тройно мигане в зелено.

Използване на сензорния екран
• Избор  да отвори папката с приложения.
• Избор  за да отворите менюто.
• Избор  за да затворите стр. и да се върнете към пред. стр.
•   Избор   за да се върнете към предишната страница.
• Избор  да запазите промените и да затворите страницата.
• Избор   и  за да превъртите.
• Избор  да търсите по име.

Заключване на сензорния екран
Можете да закл. екрана за предотвратяване на нежелани избори.
1 Изберете бутона за включване.
2 Избор .

Отключване на сензорния екран
1 Изберете бутона за включване.
2 Избор .

Á

.                             Настройване на каишката за куче
Методи за добавяне на каишката за 
куче към ръчното устройство
Ако сте закупили каишката и ръчното устройство отделно, 
трябва да добавите каишката към устройството. Можете 
да добавите до 20 каишки за кучета към едно ръчно 
устройство.
Използване  на  MURS/VHF:  Позволява  ви  да  добавите 

каишки, след като сте поставили каишката в режим на 
сдвояване с натискането на бутона за включване.
Този метод е полезен, когато се добави нова каишка към 
системата преди да тръгнете за лов.

Въвеждане на трак и тренировъчно кодове: Позволява ви да 
добавите каишка, която не притежавате и не е в района. 
Собственикът на кучето трябва да определи, че можете да 
следите само кучето или да следите и да обучават кучето. 
Този метод изисква собственика на кучето да намери и да 
общува с кодовете на лицето, което добавя каишката.
Този метод е полезно, когато искате да добавите 
нашийник по време на лов, но не сте в близост до кучето.

2 Настройки на каишката

 Например, вие добавяте друго куче към ръчното 
устройство, но не сте притежател на новата каишка.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от 
различните типове устройства и наличието на функции 
във вашия район.

 Безжично споделяне чрез ANT + ™: Позволява ви да 
добавите каишки, който не притежавате и не са в 
района. Собственикът на кучето трябва да се определи,
 дали можете да следите само кучето или да следите и 
да обучавате кучето. Този метод не изисква 
собственика на кучето да общува чрез кодове с лицето, 
което добавя каишката. Този метод също така добавя 
информация за кучето, като име на кучето, 
комуникационни настройки и начална позиция. Двете 
преносими устройства трябва да са в обхват 3 m (10 
фут) за обмен на данни по безжичен път.
Този метод е полезен, когато искате да добавите каишка
 по време на лов, но не сте в близост до кучето. 
Например, кучетата са вече пуснати, а вие сте в близост
 до собственика на кучето, който може да сподели 
кучето си безжично.

VHF радио информация
Този продукт може да се използва само на конкретни 
радиочестоти, които варират в зависимост от страната на
 употреба. Вижте опаковката на продукта или отидете на 
www.garmin.com/tracking-legal за повече подробности.

2 Задр,  докато каишката излъчи две серии бипкания (около 
2 секунди), а след това отпуснете  .
Светодиодът мига бързо в зелено. УКаишката вече е 
готова да се свързва, или сдвоява, с ръчното 
устройство.

3 На ръчното устройства, изберете Dog List > Add Dog.
4 Дръжте каишката в близост до ръчното устройство и

изберете Yes.
5 След успешно добавяне на нашийника, въведете 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция варира в зависимост от типа 
накаишката и наличието на функция във вашия район.

име на кучето и изберете  > OK.

Добавяне на куче чрез кодове за следене

Преди да можете да добавите куче, собственик на кучето 
трябва да намери кодовете за следене и тренировка.

Ако не сте в близост до кучето, което искате да добавите или 
не можете да сложите каишката в режим на сдвояване, 
можете да добавите кучето с помощта на кодовете.
1 Изберете Add Dog.
2 Когато ви попита дали сте близо до каишката изберете No.
3 Когато го попитали, дали знаете кодовете за следене, 

изберете  Yes.
4 Въведете кодовете за следене и трен. и изберете 

Кода за следене ви позволява да следите на кучето. 
Кода на обучение ви позволява да следите и обучавате.

5 Въведете името на кучето и избер.    > OK.

Добавяне на куче чрез MURS/VHF
1 Ако каишката е включена - изключете я

Намиране на ID на куче и кодове за следне и тренир.
Можете да споделите кода за следене на кучето, така че друг 
човек да може да вижда мястото на кучето ви на картата. 
Също така, можете да споделите кода за обучение на кучето 
за да може друг човек да следи и обучава кучето ви.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
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3 Изберете Show Info.

Споделяне на куче безжично
Преди да можете да споделяте данни безжично с ANT +, 
трябва да отведете Alpha устройството в рамките на 10 
фута (3 m), от други преносими устройства.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче за споделяне 
3 Изберете Share Wirelessly.
4 Изберете опция :

• За да се даде възможност на друго лице, само да 
прослява местоположението на кучето ви 
изберетеTrack Only.

• За да дадете възможност на друго лице да проследява и 
тренира вашето куче , изберете Track and Train.

5 От другото устройство изберете  Dog List >  > 
Receive Wirelessly.

Редакция на информацията за кучето
Възстановяване на статистиката на кучето и следите
Може да искате да изчистите статистиката на кучето и 
следите преди новият лов.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info > Reset > Yes.

Changing the Length of the Dog's Track
Можете да регулирате дължината на следата на кучето показана на 
картата. Показването на по-малка следа на картата може да ви 
помогне да подобрите изгледа на картата. Промяната на дължината
 не се отразява на следите, записани във вътрешната памет.
1 Изберете Setup > Dogs > Dog Track On Map.
2 Изберете опция да показва повече или по-малко от следите на

картата.

Смяна на името на куче
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info.
4 Изберете името на кучето.
5 Въведете името и избер.  > OK.

Промяна на цвета на следата на кучето
Можете да промените цвета на следата на кучето. Това е 
полезно, за да знаете кой цвят на следата с коят каишка съвпада.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info.
4 Изберете цвета точно до името на кучето
5  Изберете цвят.

Промяна на типа на кучето
Преди да можете да промените типа на кучето, каишката 
трябва да е включена и да е в обхват.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Избор Show Info >    > Change Dog Type.
4 Изберете типа на куче.

Промяна на ID-то на кучето
Преди да можете да променяте ID-то на кучето, каишката 
трябва да е включена и да е в обхват.
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Ако се появят смущения от други каишли или преносими 
устройства в областта, може да се наложи да промените ID
 -то на кучето.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info.
4 Избор  > Change ID.
5 Изберете налично ID.
Ако друго устройство следи това куче, за най-добри резултати,
 премахнете кучето от устройството, както и използването 
на следенето и тренировъчните кодове или споделете 
безжично през ANT +, за да добавите кучето отново.

Настройване на известията на кучето
Можете да настроите как ръчното устройство, да ви 
предупреждава за някои действия на кучето.
1 Изберете Setup > Dogs > Dog Alerts.
2 Изберете известие.
3 Изберете действието на устройството за конкретния сигнал.
4  Повторете стъпки 2 и 3, ако е необходимо.

Премахване на куче
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Remove.

Поставяне на каишката на вашето куче
Преди да можете да сложи каишката на кучето, трябва да
 сдвоите ръчното устройство и каишката, и да 
локализирате спътников сигнал.
1 Разположете каишката с VHF и GPS антената сочещи 

нагоре, а светодиодите надолу.
2 Поставете каишката около средата на врата на кучето.
3 Затегнете ремъка, така че да е плътно около врата на кучето.

ЗАБЕЛЕЖКА: Каишката трябва да е стегната плътно и не трябва да
 бъде е в състояние да се върти или да се плъзга по врата на 
кучето. Кучето трябва да бъде в състояние да поглъщат храна и 
вода нормално. Трябва да наблюдаваме поведението на кучето си,
 за да се провери дали каишката не е прекалено стегната.

4 Ако каишката е твърде дълга, изрежете превишението, 
оставяйки най-малко три инча (7.62 cm).

 Активиране на Bark Detection
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области.

Изберете Setup > Dogs > Bark Detection.

Когато каишката е активна и правилно поставени на 
кучето, засича лай

автоматично. След откриване на лай е активирано, можете
 да настроите предупрежденията за лай.

Комуникацията с каишката
Трябва да имате безпрепятствена пряка видимост между 
вашето устройство и каишката, за най-добър сигнал. За 
постигане на най-добрите условия, трябва да се 
преместите в най-високата точка във вашата област 
(например, на върха на един хълм).

Най-
добър

Добър

Лош

Следена на кучето
Ръчните устройства ви позволяват да следите кучето си, с помощта
 на компаса или картата. Картата показва вашето местоположение 
и местоположение и следата на вашето куче. Показалецът на 
компас показва посоката на текущото местоположение на кучето.

Проследяване на кучето на картата
Преди да можете да следите кучето на картата, трябва 
да го добавите към ръчно устройство.

Можете да видите местоположението на кучето и локацията
 на други контакти на картата.

1 Избор .

2 Ако е необходимо       и      за да увеличите на картата.
   СЪВЕТ :   Изберете       за проследяване на кучето с
 помощта на компаса за следене на кучета.

Икона за лай се показва на страницата за проследяване 
на кучето и страницата с картата.

Следене и обучение на куче
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция се отнася само за 
каишките, който имат възможност за обучение.
Когато следите и обучавате няколко кучета, можете да 
разрешите на устройството да показва само едно куче в 
даден момент, като така ще си гарантирате, че кучето, 
което се показва на компаса е кучето, което се обучава.
1 Избор  >  > List Sync On.
2 Избор   и  за да преминете през кучетата.
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Dog Status Icons
Седнал

Бягане

На точка

Treed

Неизвестен*

*Иконата за неизвестен статус показва, че каишката не е 
придобила сателитен сигнал и че устройството не може да
 се определи местоположението на кучето.

Компас за следене на куче
За да отворите компаса, изберете .

Можете да използвате компаса за проследяване, за да 
видите посоката и разстоянието до кучето си. Компаса също
 показва състоянието на кучето, като бягане или е на точка. 
Цветът на показалеца съответства на цвета на следата на 
кучето.
Компаса за проследяване е най-точен, когато кучето е на 
повече от трийсет фута (9,1 м) разстояние. Когато кучето е
 на по-малко от тридесет фута (9,1 м) се показва "Близо".

Навигиране към кучето
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Изберете Show Info > Go.

Отваря се картата.
4 Следвайте линията към кучето.
5 Ако е  необходимо ,    за  да  проследите  кучето  си  чрез 

компаса за следене на куче.

Следене чрез BaseCamp™ BaseStation
Преди да можете да следите вашите кучета, използвайки 
BaseCamp, трябва да изтеглите BaseCamp на вашия 
компютър (www.garmin.com/basecamp).
Функцията за базова станция на BaseCamp ви позволява 
да следите вашите кучета в реално време на компютър си. 
За повече информация относно използването на 
BaseCamp, вижте помощния файл в приложението.
1 Изберете  Setup  >  System  >  BaseCamp 

BaseStation > Prompted.
2 Отворете BaseCamp.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Паузиране на следенето на куче
Можете да направите пауза на следенето на едно куче по 
време на лов. Това може да бъде полезно, ако кучето почива.
1 Изберете Dog List.
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2 Изберете куче.
3 Избор Show Info >  > Stop Tracking.

Паузиране на всички кучета
Ако местите кучетата по време на лов и не искате да 
записвате транспортирането им, можете да спрете да 
проследявате всички кучета.
1 Избор .
2 Изобр  > Pause All Tracking.

Сигналите за местоположения
Сигналите за местоположения ви уведомява, когато кучетата 
влизат или излизат на конкретно място. Можете да създадете
 Geofence или радиус около текущото си местоположение.
Geofence е невидимата граница около площ и е 
създаден с  помощта на точки на картата. Виртуалните 
границите на Geofence са точни до около десетфута (3 
m).

Задаване на Geofence сигнали
Можете да настроите една невидима граница около 
площ и да получават сигнал, когато кучето влиза и 
излиза от тази област.
1 Изберете Setup > Location Alerts > Add Alert > Geofence.
2 Изберете точка на картата, и изберете Use.
3 Повторете стъпка 2, за да се определи Geofence с до 10 точки.
4 Изберете Done.

Задаване на сигнали за радиус
Можете да получавате известие, когато кучето е в 
рамките на или извън определено разстояние от вас.
1 Изберете Setup > Location Alerts > Add Alert > Radius.
2 Изберете единицата за измерване.
3 Въведете разстоянието и изберете .

Редактиране на сигналите за местоположения
1 Изберете Setup > Location Alerts.
2 Изберете сигнал.
3 Изберете опция:

• Изберете Disable за да изключите известията за този сигнал.
• Изберете  Set  Alert  Type  за да настроите начина 

на уведомяване за това предупреждение.
• Изберете Set Alert Mode за да въведете звука за известие

 при напускане, влизане, или и двете.
• Изберете за отстраняване на сигнала.

Обучение на куче
Трябва да се изследват и разследват методите на 
обучение, най-подходящ за вашето куче, и вашите нужди. 
Това ръководство осигурява някои основни насоки за 
обучение, но всяко куче има уникални нужди от обучение.
Когато се използва правилно, системата за обучение Alpha е много 
ефективен инструмент за подпомагане на обучението на кучето и в 
постигането на пълния му потенциал. Използването на системата за 
обучение трябва да бъде част от цялостна програма за обучение.
Започнете обучението на повод, без системата за обучение
 Alpha. Трябва да обучавате кучето си как да спре, седне, и 
дойде при вас. След като кучето разбира тези три основни 
команди, можете да започнете обучението с  каишката. 
Накрая, когато кучето последователно се подчинява на 
команди чрез повода и каишката, може да отстраните 
повода и да обучавате само с каишката.
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Методи на обучение

Tone: Активира звуков сигнал, вместо да стимулация. Тон 
може да се използва, като положително или отрицателно 
обучение, в зависимост от вашата програма за обучение.

Vibration: Прилагат се вибрации вместо стимулиране на 
кучето през цялото време, натиснете клавиша за обучение,
 за максимален период от 8 секунди. Ефективността на 
вибрации може да варира в зависимост от темперамента и 
опита на кучето.

Настройване на тренировъчните бутони

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за обучение не са налични 
във всички области.

Преди да можете да зададете бутоните за обучение, 
трябва да добавите кучето към ръчното устройство.

По подразбиране, клавишите за обучение са определени за 
тон (T), вибрации (V), или светлина (L) за всеки клавиш. Този 
режим е най-полезен, когато обучавате само едно куче. 
Когато обучавате няколко кучета, може да персонализирате 
бутоните за всяко куче и за всеки метод на обучение.
1 Избор Setup > Training > Training Buttons.
2 Изберете областта, в горната част на екрана, точно под 

бутоните.
3 Избор .
В този режим, левия бутон осигурява тон. Десния клавиш
 осигурява вибрация.

Персонализиране на бутоните за обучение

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за обучение не са налични 
във всички области.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за обучение не са налични 
във всички области.
Преди да можете да зададете бутон за обучение на куче, 
трябва да добавите кучето към устройството.
Можете да зададете специфичен метод за дресура за 
всяко ключово обучение. Можете да добавите няколко 
страници на настройките за обучение.
1 Изберете  Setup  >  Training  >  Training  Buttons  > 

Change Mode.
2 Избор  под бутоните, който сте персонализирали.
3 Изберете кучето, което ще тренирате с този бутон.
4 Избор тон (T), вибрация (V), или светлина (L).
5 Повторете стъпки 2-4 за всички три бутона.
6 Ако имате нужда от повече от три бутона, избор      > 

Insert Page, и програмирайте  допълнителните бутони.
7 Избор    .

Следене на контакти
Можете да следите други ловци, за да знаете къде се 
намират по всяко време. Можете също така да изпращате 
съобщения до контактите си. Едно Alpha устройство може 
да следи до 20 устройства, включително T5 каишки.

Добавяне на контакт чрез MURS/VHF
Преди да можете да добавите контакт, използвайки Murs / 
VHF, трябва да бъде в близост до контакта и трябва да 
включите предавателя.
Можете да добавите колеги ловци към ръчното ви 
устройство, така че да можете да ги следите на карта и да 
им изпращате съобщения.
1 На ръчното устройство избор  > Contacts > Add.

2 Дръжте  двете  преносими  устройства  близо  един  до 
друг, и изберетеYes на ръчното устройство.

3 На ръчното устройство на контакта,      изберете  > 
Contacts > Pair.

4 На  вашето  устройство,  въведете  името  на  контакта  и 
избор   > OK.

Контактът се добавя към вашето ръчно устройство.

Добавяне на контакт чрез Contact ID
Преди да можете да добавите един ловец, използвайки ID 
за контакт, ловецът трябва да намери ID за контакт и да ви 
го изпрати. Вие също трябва да се включи предавателя.

Ако не сте в района на ловеца, който искате да добавите, 
можете да добавите ловеца използвайки ID за контакт.
1 На вашето устройство, избор       > Contacts > Add.
2 Когато  ви  попита, дали сте близо до другото устройство,

за да добавите контакт ID за това устройство.

изберете No.
3 Когато ви попита дали знаете ID-то на контакта изберете Yes.
4 Изберете ID-то на контакт за контакта, който добавяте.
5 Въведете името на контакта и изберете  > OK.
Той се добавя към вашето преносимо устройство.Може да 
повторите тази процедура използвайки друго устройство,

Преди да можете да инициирате сигнал за спешни ситуации 
трябва да се включи предавателя.

Иницииране на сигнал за спешни случаи

Преди някой да може да получи вашият сигнал за 
спешност , някой трябва да ви добави като контакт.

Можете да използвате сигнала за спешна ситуация, когато 
имате нужда от незабавна помощ и сте далеч от вашата група.

Избор  > Contacts >  > Yes.
Когато контактът ви приема сигнала, устройството 
показва съобщение, указващо, че контактът ви е 
започнал да навигирате до вашето местоположение.

След получаване на сигнала, вашите контакти могат да
 стигнет до вашето местоположение.

Изпращане на съобщение до контакти
Можете да изпращате и получавате автоматизирани съобщения. 
Има 18 съобщения за избор, като например "Помощ" и "Идвам."
1 Избор  > Contacts > Message.
2 Изберете съобщение.
Съобщението е изпратено до вашите контакти с вашето име преди 
съобщението. Всеки, който проследява вашето устройство 
получава съобщението.

Проследяване на контакти
Можете  да  следите  контактите  с  помощта  на  картата. 

Избор .

Намиране на ID за контакт
Избор Setup > Contacts > Pairing Setup.
ID за контакт за вашето устройство е вписан под



Смяна на Вашето Contact ID
Ако се появят смущения от други каишки или преносими 
устройства в областта, може да се наложи да промените
 ID-то за контакт за вашето устройство.
1 Изберете Setup > Contacts > Pairing Setup > ID.
2 Изберете ID за контакт, което не е зададено на друго устр.

в областта.
Ако  изберете  ID-то  за  контакт,  което  пречи  на 
устройствата в района, трябва да изберете нов контакт ID.

Всеки път, когато поменяте контакт ID-то, трябва да 
актуализирате ID за контакт във вашето ръчно устройство.

Актуализиране на Contact ID
Ако даден контакт е променил контакт ID-то, можете 
бързо да актуализирате ID-то във вашето ръчно 
устройство.
1 Избор  > Contacts.
2 Изберете контакта.
3 Изберете Show Info.
4 Избор  > Change ID.
5 Изберете ID за контакт, който съвпада с новото ID.

Ловуване с Alpha системата
Можете да извършвате много задачи, които са много 
полезни, когато сте на лов със системата Alpha.
• Отбележете местоположението си.
• Проследете кучетата си.
• Проследете вашите колеги ловци
• Маркирай местоположението на ято
• Изпращане на съобщения до вашите колеги ловци

• Включете светлината на каишката.
• Поставете каишката в спасителен режим, за да пестите 
     енергията на батерията
• Паузирайте  проследяването,  докато  премествате 

кучетата. 

Маркирайте местоположението на колата
Можете да маркирате местоположението на колата, 
така че да можете да се върнете обратно, след лова.
1 Изберете New Hunt.
2 Следвайте инструкциите на екрана.

Маркиране на ято
Можете да маркирате местоположението на ято и да 
посочете приблизителния брой птици.
1 Изберете Mark.
2 Изберете Covey.
3 Въведете броя на птиците
4 Въведете броя на взетите птици.
5 Изберете OK.
Включване на светлината на каишката
Можете да вкл. светодиодите на каишката през нощта, за 
съдействие за намиране на куче или да предупреждава 
водачите ако кучето е в близост до път. Светл. е видима до 
100 ярда.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.

3 Изберете Show Info.
4 Избор  > Adjust Collar Light.
5 Изберете Continuous, Blink Slow, или Blink Fast.

СЪВЕТ: Изберете различна настройка на светлина за всяко 
куче, за да ви помогне да определите кучетата в областта.
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Включване на Rescue Mode
Можете да включите спасителният режим за пестене на 
енергия на батерията в края на един дълъг лов.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Избор Show Info >  > Rescue Mode.
След като включите спасителен режим, той остава включен, докато 
вие не го изключите.
Когато заряда на батерията на каишката падне под 25%, 
тя се актуализира само веднъж на всеки 2 минути.

Точки, маршрути и следи
Точки
Точки са местоположения, които записвате и съхранявате в уреда.

Маркиране на текущата Ви локация
1 Изберете Mark.
2 Изберете опция:

• Изберете New.
• Изберете име по подразбиране, като например Truck or Camp.

3 Изберете Save.

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

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

Преместване на точка на сегашното ви местоположение
Можете да промените позицията на точка. Например, ако 
се движите с вашия автомобил, можете да промените 
местоположението на текущото ви местоположение.
1 Избор  > Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Reposition Here.
Местоположението на точка се променя на текущото ви местопол.

Преместване на точка върху картата
1 Избор     > Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Move Waypoint.
4 Изберете новото място на картата.
5 Изберете Move.



Повишаване на точността на локацията на точката
Можете да стесните място на точката за по-голяма точност. 
Средно, устройството отнема няколко показания на същото 
място и се използва средната стойност за по-голяма точност.
1 Избор  > Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Average Location.
4 Придвижване до местоположението на точка от маршрута.
5 Изберете Start.
6 Следвайте инструкциите на екрана.
7 Когато лентата на състоянието достигне 100%, избор Save.
За най-добри резултати, съберете 4-8 проби за точката, 
за най-малко 90 минути между проби.

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

Маршрути
Маршрутът е поредица от точки, или места, които те води 
към крайната си дестинация.

Създаване на маршрут
1 Избор  > Route Planner > Create Route > Select First 

Point.
2 Изберете категория.
3 Изберете първата точка на маршрута.
4 Изберете Use > Select Next Point.
5 Изберете точка.
6 Повторете стъпки 3 до 6, за да добавите всички точки.

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

Навигиране към запаметен маршрут
1  Избор    > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете View Map > Go.
4 Навигиране с помощта на компаса или карта.

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

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

изберете Move Up or Move Down.
• За поставяне на доп. точки по маршрута, избор Insert.

Създава  се  допълнителна  точката,  която  сте 
редактирали.
• За да премахнете точка от маршрута, изберете  Remove.

Обръщане на маршрут
1 Избор  > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Изберете Reverse Route.

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

Преглед на активния маршрут
1  Избор    > Active Route.
2 Изберете точка от маршрута, за да видите доп. детайли.

Изтриване на маршрут
1 Избор  > Route Planner.
2 Изберете маршрут.
3 Избор Delete Route > Yes.

Следи
Следата е запис на пътя ви. Дневникът на следите съдържа 
информация за точките по записания път, включително времето, 
мястото и надморска височина за всяка точка.

Записване на следи
1 Избор  > Setup > Tracks > Track Log.
2 Избор Record, Do Not Show or Record, Show On Map.

Ако  изберете  Record,  Show  On  Map,  линията  на 
картата показва вашата следа.

3 Изберете Record Method.
4 Изберете опция:

• За да записвате следа при променлива скорост с цел 
оптимизиране на вашите следи, изберете Auto.

• За да записвате следи за определено разст. избор Distance.
• За да запишвате следи в определено време, изберетеTime.

5 Изберете Interval.
6 Изберете действие:

• Ако  изберете  Auto  за  Record  Method,  изберете 
опция за запис на следи повече или по-рядко.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използване на Most Often интервал осигурява 
най-детайлни записи, но запълва бързо паметта на уреда.
• Ако  изберете  Distance  или  Time  за  Record  Method, 

въведете стойност и       .
Докато се движите с вкл. устройството, маршрут се създава.

2 Изберете следа.
3 Изберете View Map.

Viewing Details about the Track
1 Избор  > Track Manager.

Началото и в края на следата, са маркирани с флагове.
4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.

Информация за следата се показва.

Преглед на Надморска височина на следата
1 Избор     > Track Manager.
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2 Иберете следа.
3 Изберете Elevation Plot.

Навигиране до началото на следата
Това може да бъде полезно, когато трябва да намерите 
пътя си обратно към лагера или главната пътека.
1 Избор  > Track Manager > Current Track > View Map.
2 Изберете TracBack.

Отваря се страница с картата с маршрута маркиран с 
лилава линия.

3 Навигиране с помощта на картата или компаса.

Промяна на цвета на следата
1 Избор  > Track Manager.
2 Иберете следа.
3 Иберете Set Color.
4 Изберете цвят.

Запазване на текущата следа
1 Избор  > Track Manager.
2 Иберете следа.
3 Изберете опция:

• За да съхраните цялата следа, изберете Save Track.
• За  да  запазите  част  от  следата,  изберете  Save 

Portion, и изберете частта, която да да запазите.

Запис на местоположение на следата
1  Избор     > Track Manager.
2 Иберете следа.
3 Изберете View Map.
4 Изберете местоположение на следата.
5 Изберете инф. лента в горната част на екрана.
6  Избор .
7 Изберете OK.

Изчистване на текущата следа
Избор  > Track Manager > Current Track > Clear 
Current Track.

Изтриване на следа
1 Избор  > Track Manager.
2 Иберете следа.
3 Изберете Delete > Yes.

Архивиране на записана следа
Можете да архивирате записани следи за пестене на памет.
1  Избор    > Track Manager.
2 Изберете записана следа.
3 Изберете Archive.

Архивиране на следи автоматично
1 Изберете Setup > Tracks > Auto Archive.
2 Изберете опция.

Изпращане и получаване на данни безжично
Преди да можете да обменят данни по безжичен път, трябва 
да бъде в рамките на 3 метра от съвместимо устройство.
Можете да споделяте точки, геокешове, маршрути и 
следи безжично.
1 Избор  > Share Wirelessly.
2 Изберете Send или Receive.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
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Навигиране
Можете да навигирате към маршрути и пътеки, до точка, геокеш, 
снимка, или всяко записано местоположение в устройството. 
Можете да използвате картата или компаса, за да навигирате към 
вашата дестинация.
Карта

вашето място върху картата. Докато пътувате, иконата 
се движи и оставя следа (пътека). Имената на точките и 
символите се появяват на картата. Когато навигирате до 
дестинация, вашия маршрут е маркиран с лилава линия 
на картата.
Когато ориентацията на картата е Track Up, обекти на картата 
на града се появяват, за да се върти около вашата позиция. 
Докато пътувате, цялата карта преориентира в посоката, в 
която сте. Можете да се стабилизирате обектите чрез 
определяне на ориентацията към North Up.
За да отворите картата   .

Измерване на достанция на картата
Можете да измерите разстоянието между две точки.
1 От картата, изберете място.
2 Избор  > Measure Distance > Use.
3 Преместете пина на друго място върху картата.

Компас
Ръчното устройството има 3-осен компенсиран компас. 
Можете да използвате стрелката, за да навигирате към 
вашата дестинация.

Калибриране на компаса
СЪОБЩЕНИЕ

Калибрирайте електронния компас навън. За да подобрите 
точността, не стойте близо до обекти, които влияят на магнитното 
поле, като превозни средства, сгради и електропроводи.

Вие трябва да калибрирате компаса след преместване на дълги 
разстояния, значителни темп. разлики или изваждане на батерията.
1 Избор  > Compass >  > Calibrate Compass > Start.
2 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигиране с Bearing Pointer
            Когато до дестинацията  ви насочва към вашата 
дестинация, независимо от посоката, в която се движи.
1 Докато навигирате към дестинация   -    > Compass.
2 Обърнете   докато сочи към горната част на компаса, и

продължете да се движи в тази посока до дестинацията.

Course Pointer
Показалеца е най-полезен, ако се движите по вода или 
когато не са налични сериозни пречки по пътя си. Той също 
така ви помага да избегнете опасности за двете страни на 
следата, като плитчини или подводни скали.
За да активирате показалеца, от компаса, изберете     > 
Setup Heading > Go To Line/Pointer > Course (CDI).



Накъде? Меню
Можете да използвате Where To? менюто, за да 
намерите място, и да се придвижите до него. Не всички 
Where To? категории са налични във всички региони и 
карти.

Намиране на точка по име
1 Избор  > Where To? > Waypoints >  > Spell Search.
2 Въведете името.
3 Избор  .

Намиране на точки в близост до друга 
1 Избор     > Waypoint Manager.
2 Изберете точка.
3 Избор  > Find Near Here.
4 Изберете категория.
Списъкът показва точки близо до оригиналната точката.

Навигиране с Sight 'N Go
Можете да насочите уреда към обект в далечината, и да 
навигирате към обекта.
1 Избор  > Sight 'N Go.
2 Насочете уреда към обект.
3 Изберете Lock Direction > Set Course.
4 Навигирайте с помощта на компаса или картата

Надморска височина
По подразбиране, графика на надморската височина 
показва котата за изминалото време. Можете да 
персонализирате и полетата с данни.
За отворяне на графиката, избор   > Elevation Plot.

Калибриране на барометричния алтиметър
Можете ръчно да калибрирате барометричен алтиметър, ако 
знаете надм. височина или правилното баром. налягане.
1 Отидете  на  място,  където  е  известна  надморската 

височина или барометричното налягане.
2 Избор  > Elevation Plot >  > Calibrate Altimeter.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Придвижване до точка на парцела
1 Избор     > Elevation Plot.
2 Изберете индивидуална точка на парцела.

Подробности за мястото се появяват в горния ляв ъгъл 
на парцела.

3 Избор  > View Map.
4 Изберете информационната лента в горната част на екрана.
5 Изберете Go.
6 Навигирайте с помощта на компаса или картата.

You can change the elevation plot to display pressure and 
elevation over time or distance.

Промяна на Plot Type

1 Избор  > Elevation Plot >  > Change Plot Type.
2 Изберете опция.

Възстановяване на Elevation Plot
Избор  > Elevation Plot >  > Reset > Clear Current 
Track > Yes.

Бордови Компютър
Бордовият компютър показва вашата текуща скорост, средна 
скорост, максимална скорост, изминато разстояние и друга полезна 
статистика. Можете да персонализирате оформлението за 
пътуване, арматурното табло, както и полетата с данни.
За да отворите борд. компютър      изберете  > Trip Computer.

Възстановяване на компютъра на пътуването
За по-точна информация за пътуването, нулирате 
информацията преди началото на ново пътуването.

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

Приложения
Задаване на аларма
Алармата за близост ви предупреждават, когато вие или вашите 
кучета сте в рамките на определен кръг от определено място. 
Звуков сигнал, когато влезете в определен радиус.
1 Избор  > Proximity Alarms.
2 Изберете Create Alarm.
3 Изберете категория.
4 Изберете място.
5 Изберете Use.
6 Въведете радиус.
Когато влезете в район с аларма за близост, устройството
издава тон.

Изчисляване на размера на площта
1 Избор  > Area Calculation > Start.
2 Обиколете периметъра на зоната, която искате да се изчислите.
3  Когато приключите, изберете Calculate.

Преглед на календара
Можете да видите активността на устройство, като 
например, когато е запаметена точка и информация за 
слънцето и луната, и за лов и риболов.
1 Избор .
2 Изберете опция:

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

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

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

Задаване на аларма
1 Избор  > Alarm Clock.
2 Избор  или  за да зададете времето.
3 Избор Turn Alarm On.
4 Изберете опция.
Алармата звучи в избрания час. Ако устройството е изключено по
време на алармата, устройството се включва и алармата се акт.

Отваряне на хронометъра
Избор  > Stopwatch.

Страница със сателитите
Страницата за сателити показва текущото ви 
местоположение, GPS точността, разположението на 
спътниците и силата на сигнала.
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Промяна на сателитен изглед
По подразбиране, изгледа на спътник е със север нагоре. 
Можете да промените изгледа на сателитите да бъдат 
ориентирани с вашето движение в горната част на екрана.
1 Избор  > Satellite > .
2 Изберете Track Up.

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

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

VIRB™ Remote
Дистанционното за VIRB  ви позволява да контролирате 
вашата камера от разстояние. Отидете на 
www.garmin.com/VIRB да закупите VIRB камерата.

Контролиране на VIRB камерата с вашето 
мобилно устройство
Преди да можете да използвате дистанционната функцията 
за VIRB, трябва да активирате дистанционната настройката 
на вашата VIRB камера. Вижте ръководството на 
потребителя за вашия VIRB камера за повече информация.
1 Включете VIRB камерата.
2 От вашето мобилно устройство -    > VIRB Remote.
3 Изчакайте докато устройството се свърже с вашата

 VIRB камера.
4 Изберете опция:

• За да стартирате и спрете записа на видео, изб.REC.
• За да направите снимка .

Персонализиране на вашето устройство
Персонализиране на Главното меню
Можете да местите, добавяте и изтривате елементи в менюто.
1 От главното меню, изберете Setup > Main Menu.
2 Изберете елемент от менюто.
3 Изберете опция:

• Изберете Move Up или Move Down за да промените 
местоположението на елемент от списъка.

• Изберете Remove да изтриете елемент от списъка.
• Изберете  Add  Page  да  поставите  една  точка  от 

списъка, след като сте я отстранили.
• Избор  > Restore Defaults да възстановите реда

 на всички елементи в менюто.

Персонализиране на полета с данни
Преди да можете да персонализирате полетата с данни на 
картата, трябва да активирате полетата с данни.
Можете да персонализирате полетата с данни и таблата на 
картата, компаса, надморската височина, и бор.компютър.
1 Отворете страницата, за които ще правите промените. 
2 Изберете поле за данни, за да персонализирате.
3 Изберете полето за нова информация.
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Активиране на данните за картата
Избор  >  > Setup Map > Dashboard > Small Data 
Fields.

Системни настройки
Изберете Setup > System.
GPS: Задаване на GPS на Normal, WAAS/EGNOS (Wide Area 

Augmentation System / Европейската геостационарна служба за
 навигационно покритие), или Demo Mode (GPS икл). За повече
 информация относно WAAS, отидете на http://www.garmin.com
/aboutGPS/waas.html.

BaseCamp BaseStation: Задава как устройството да се свързва с 
BaseCamp когато устройството е свързано към компютъра.

Настройки на кучето
Изберете Setup > Dogs.
Dog Track On Map: Задава дължината (продължителност в минути 

или часове) на следата на куче на карта. Намаляването на прод. 
на следата, може да намали претрупването на карта.

Zoom  Map  To  Dogs:  Автоматично  приближаване  на 
картата,  за  да  ви  покаже  всички  места, 
местоположението на вас и на кучето.

Dog Alerts: Задава как да ви предупреждава за определени 
действия (Setting Dog Alerts).

Bark  Detection:  Активира  функцията  за  откриване  на  лай. 
Тази функция не е налична във всички области.

Настройки за контакти
Изберете Setup > Contacts.
Contact  Track  On  Map:  Задава  дължината  (продължителност  в 

минути или часове) на следата контакт на карта.
Zoom Map To Contacts: Автоматично приближава картата, 

за да покаже всички места на контактите и 
местоположението ви.

Message  Alerts:  Задава  известията  към  Tone,  Vibrate, 
Tone and Vibrate, или Message Only.

Pairing  Setup:  Задава  опциите  вашето  устройство  за  използва  за 
проследяване и комуникиране с други устройства.

Настройки на дисплея
Изберете Setup > Display.
Backlight Timeout: Настройва продължителността на 

времето, преди осветяването да се изключи.
Screen  Capture:  Позволява  ви  да  запазите 

изображението на екрана на устройството.
Battery Save: Запазва енергията на батерията и удължава 

живота на батерията чрез включване и изключване на 
екрана.

Calibrate  Screen:  Подравнява  екрана,  за  да  реагира 
правилно на докосвания.

Калибриране на сензорния екран
Можете да калибрирате екрана, ако той не  
реагира правилно.
1 Изберете Setup > Display > Calibrate Screen.
2 Следвайте инструкциите на екрана.

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

да превключва между двете базирани на изгрев и залез 
за текущото ви местоположение.

Background: Задава фоновото изображение.

http://www.garmin.com/VIRB
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html


Day  Highlight  Color:  Задава  цвят  за  направен  избор, 
когато е в дневен режим.

Night  Highlight  Color:  Задава  цвят  за  направен  избор, 
когато е в нощен режим.

Настройки на тоновете на устройството
Можете да персонализирате тоновете за съобщенията, 
бутоните, предупрежденията и алармите.
1 Изберете Setup > Tones.
2 Изберете тон за всеки звуков тип.

Настройки на картата
Изберете Setup > Map.
Orientation: Настройва как картата да се показва на 

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

Guidance  Text:  Задава  когато  текстът  на  ориентиране 
на картата се показва.

Dashboard: Задава на таблото, да се покаже на картата. 
Всяко таблото показва различна информация за 
вашия маршрут или местоположението си.

Map Information: Разрешава или забранява ползване 
на карта в устройството.

Map Speed: Регулира скоростта, с която картата се изготвя. 
Бързото изготвяне намалява живота на батерията.

Разширени настройки на картата
Изберете Setup > Map > Advanced Setup.
Auto Zoom: Автоматично задава нивото на увеличение за 

оптимално използване на картата. Когато е избрано Off, 
трябва да увеличите или намалите ръчно.

Detail:  Определя подробността  на картата.  Показването на 
повече детайли може да доведе до забавяне.

Shaded Relief: Показва подробен релеф на карта (ако има
 такъв), или се изключва засенчване.

Vehicle: Позволява ви да изберете икона за позиция, която
 представлява позицията ви на картата.

Zoom Levels: Задава нивото на увеличение, в който ще се 
появят елементи от картата. 

Text Size: Задава размера на текста до елементите.

Настройки на проследяване
Изберете Setup > Tracks.
Track Log: Включете или изключете записа за следене.
Record Method: Задава методът на записване. Авто записа

при променлива скорост за създаване на оптимално 
представяне на вашите следи.

Interval: Задава скорост на запис на следа. Запис на точки 
по-често създава по-детайлна следа, но изпълва следата
 по-бързо.

Auto Archive: Задава метод за автоматично архивиране на 
следите. Траковете се записват и изчистват автоматично
 в зависимост от настройката на потребителя.

Color: Задава цвета на линията на следа върху картата.

Настройки на маршрута
Устройството изчислява маршрути, оптимизирани за вида 
дейност, която правите. Настройките на маршрута са на 
разположение в зависимост от активността, която е избрана.
Изберете Setup > Routing.

Activity: Задава дейност за маршрутизация. Устройството изчислява
 маршрути, оптимизирани за вида дейност, която правите.

Route Transitions: Задава начина на маршрутите на 
устройството, от една точка по маршрута към 
следващата. Тази настройка е достъпна само за някои 
дейности. 

Lock On Road: Заключва иконата на позиция, която представлява
 позицията ви на картата, върху най-близкия път.

Промяна на мерни единици
Можете да персонализирате мерните единици за разстояние 
и скорост, височина, дълбочина, температура и налягане.
1 Изберете Setup > Units.
2 Изберете тип измерване.
3 Изберете мерна единица за настройката.

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

12-часов или 24-часов формат.
Time Zone: Задава часовата зона за устройството. Автоматично 

се задава зоната на база на вашата GPS позиция.

Настройки на формата на координатите
Забележка: Не променяйте формата на позицията или на 
информацията за координатната система, освен ако не ползвате 
карта или диаграма, която уточнява, различна позиция за формат.
Изберете Setup > Position Format.
Position  Format:  Задава  формата  за  позиция  за 

информацията за местоположение.
Map Datum: Установява координатната система, на която

 е структурирана картата.
Map  Spheroid:  Показва  координатната  система  на  устройството. 

Системата по подразбиране за координира е WGS 84.

Можете да персонализирате настройките на компас.
Изберете Setup > Heading.
Display: Задава типа на означенията, които показва

компаса.

Настройки на компаса

North  Reference:  Задава  позоваването  за  север, 
който да се използва на компаса.

Go To Line/Pointer: Задава поведението на показалеца, 
който се появява на картата. Като точки в посоката на 
вашата дестинация. Course (CDI) показва връзката ви 
към линията водеща се към дестинацията.

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

Calibrate Compass:  Калибриране на компаса  (Calibrating 
the Compass).

Настройки на алтиметъра
Изберете Setup > Altimeter.
Auto  Calibration:  Автоматично  калибрира  алтиметъра 

всеки път, когато устройството е включено.
Barometer Mode: Задава как устройството  измерва 

барометричната информация. Variable Elevation 
позволяв наа барометър да измерване промените в 
нивото, докато сте в движение. Fixed Elevation поема 
устройството че е неподвижно при фиксирана кота, 
така барометричното налягане трябва да се промени, 
само поради метеорологични условия.
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Pressure Trending: Задава начина за запис на данните на 
устройства под налягане. Save Always записва всички 
данни за налягането, които могат да бъдат полезни.

Plot Type: Задава типа на данните, записани и показани в 
парцела. Записа за височина се променя спрямо определен
 период от време или разстояние, записва барометричното 
налягане в продължение на период от време.

Calibrate Altimeter: Калибриране на алтиметъра.

Настройки на морска карта
Изберете Setup > Marine.
Marine Chart Mode: Задава типа на графиката, което 

устройството използва. Елементите на картата се 
показват в различни цветове, така че морските важните 
обекти са по-четливи. Fishing (изисква морски карти) 
показва подробен оглед на дънните контури и 
дълбочинни сондажи и опростява картата за оптимално 
използване по време на риболов.

Appearance:  Задава  появата  на  морски  навигационни 
средства на карта.

Marine Alarm Setup: Задава аларми за случаите, когато 
превишите определено разстояние, докато сте 
закотвени, когато извън курса на определено 
разстояние, и когато навлизате във вода със 
специфична дълбочина.

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

Изберете Setup > About.

Обновяване на софтуера
Преди да можете да актуализирате устройството или 
каишката, трябва да свържете устройството или каишката 
към компютъра.

Трябва да обновите софтуера на преносимото 
устройство и каишката отделно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Актуализирането на софтуера не изтрива 
Вашите данни и настройки.
1 Отидете на www.garmin.com/products/webupdater.
2 Следвайте инструкциите на екрана.

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

Не съхранявайте устройството, където може да се изложи
 на продължително излагане на екстремни температури, 
защото може да доведе до трайно увреждане.
Никога не използвайте твърди или остри предмети, за да 
работите с тъчскрийна, това може да доведе до повреда.
Избягвайте химични препарати, които могат да повредят 
пластмасовите части.
Закрепете капачето плътно, за да предотвратите повреда
 на USB порта.

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

препарат за почистване.
2 Изсушете.

Почистване на екрана
1 Използвайте мека, чиста кърпа без власинки.
2 Ако е необходимо, навлажнете леко кърпата с вода.
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3 Ако  използвате  навлажнена  кърпа,  изключете 
устройството и откачете зарядното устройство.

4 Внимателно почистете екрана с кърпата.

Спецификации
Alpha 100 Спецификации на устройството

на данните.

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

T5 каишка спецификации

Тип батерия Акумулаторна, сменяема литиево-йонна
Живот на батерията                  До 20 часа
Работен темп. диапазон           От -4° до 140°F (от -20° до 60°C)
Темпер. диапазон на зар.          От 32° до 104°F (от 0° до 40°C)
Темпер. диапазон  за съхран От 32° до 77°F (от 0° до 25°C)

VHF безжичен обхват До 9 mi.
ANT+ безжичен обхват около 3 m  
Воден рейтинг                            IEC 60529 IPX7*

 безжичен обхват До 10 m
VHF радио обхват До 9 mi. (14.48 km)
Воден рейтинг                       1 ATM*

Тип батерия Вградена акумулаторна литиево-йонна 
Живот на батерията             От 20 дo 40 hr.
Работен темп. диапазон От -4° дo 140°F (от -20° дo 60°C)
Темпер. диапазон на зар.    От 32° дo 104°F (от 0° дo 40°C)     
ANT

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина от 10 м.

Информация за батериите
 ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможността от нараняване или повреда на 
продукта, причинени от излагане на прекомерна горещина, не 
съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина.
Не използвайте остри предмети за отстраняване на батерии.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Свържете се с местния отдел за обезвреждане на 
отпадъците за правилно рециклиране на батериите.

Long-Term Storage
СЪОБЩЕНИЕ

Нормалното дългосрочно намаление на способността за зареждане 
на литиево-йонни батерии може да се ускори чрез излагане на 
повишени температури. Съхраняване на напълно заредено 
устройство на място с температура извън температурния диапазон 
за съхранение дългосрочно може значително да намали капацитет.

Когато не планирате да използвате устройството в продължение на 
няколко месеца, батерията трябва да бъде премахната. Записаните
 данни няма да се изгубят, когато батерията се извади.
Когато не планирате да използвате каишката в продължение на 
няколко месеца, батерията трябва да бъде заредена до около 50%. 
Устройството трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, с 
температури около типичен ниво. След съхранение, каишката 
трябва да се зареди напълно преди употреба.

Максимизиране на живота на батерията
Можете да направите няколко неща, за да удължите 
живота на батериите.
• Намалете яркостта на подсветката 

http://www.garmin.com/products/webupdater


NOTE: The device is not compatible with Windows®
®, and Mac®

• Намаляване на времетраенето на осветеността.

• Изберете по-дълъг период за актуализация.

• Изключете предавателя.
• Използвайте  батерията  в  режим  на  пестене  на 

енергията
• Намалете скоростта на чертеж на картата.

• Сложете  каишката  в  спасителен  режим,  за  да 
запазите батерията.

• Удължете срока за актуализация на каишката, за да 
запазите батерията.

Регулиране на яркостта на фоновото осветление
Продължителната употреба на подсветката може значително 
да намали живота на батерията. Можете да регулирате 
яркостта на подсв. , за да увеличите живота на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Яркостта на подсветката може да бъде 
ограничен, когато батерията е изтощена.
1 Избор .
2 Използвайте плъзгача, за да регулирате яркостта.

Регулиране на подсветката
Можете да намалите времето за изчакване на подсветка, за
 да увеличите живота на батерията.
1 Изберете Setup > Display > Backlight Timeout.
2 Изберете опция.
Промяна на времето за обновяване на каишката
Преди да можете да променяте врмемето на актуализация, 
трябва каишката да е включена и да е в обхват.
Можете да изберете по-дълъг срок за скоростта на 
актуализация, за да пестите енергията на батерията.
1 Изберете Dog List.
2 Изберете куче.
3 Избор Show Info >  > Change Update Rate.
Промяна на времето за актуализиране на уреда
Можете да изберете по-дълъг срок за скоростта на 
актуализация, за да пестите енергията на батерията.
1 Изберете Setup > Contacts > Pairing Setup > Update Rate.
2 Изберете новото време за актуализация.
Включване на режим за пестене на енергията
Можете да използвате режима за пестене на батерията.

Изберете Setup > Display > Battery Save > On.
В  режим  за  песетене,  екрана  се  изключва,  когато 
времето за подсветка изтече.

Регулиране на скорост на изговяне на картата
Можете да намалите скоростта на изготвяне, за да 
пестите енергията на батерията.

ИзберетеSetup > Map > Map Speed > Normal.
Включване на предавателя
Преди да можете да добавите контакт трябва да си 
гарантирате, че предавателят е включен.

Изберете Setup > Contacts > Pairing Setup > 
Transmitting > On.

Изключване на предавателя
Можете да деактивирате предавателя, за да пестите 
енергията на батерията на устройството, когато не се 
общува с контакти.

ЗАБЕЛЕЖКА: При ниски температури, и малък заряд на 
батерията, устройството може да се изключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: При ниски температури, и малък заряд на 
батерията, устройството може да се изключи.

Изберете Setup > Contacts > Pairing Setup > 
Transmitting > Off.

Когато предавателят е изключен, няма да може да изпратите 
вашето местоположение или съобщения до контактите.

Пестене на енергия по време на зареждане
Можете да изключите дисплея на устройството и всички 
други функции, докато се зарежда.
1 Свържете  вашето  устройство  към  външен  източник  на 

захранване. Появява се оставащия капацитет на батерията.
2 Задръжте бутона за зареждане за 4-5 секунди.

Дисплеят  се  изключва,  и  устройството  преминава  в 
ниска мощност, режим на зареждане на батерията.

3 Заредете устройството напълно.

Управление на данни
Можете да съхранявате файлове на вашето устройство. 
Устройството има слот за карта с памет за допълнително място.

 95, 98, 
Me, Windows NT  OS 10.3 and earlier.

Типове файлове
Устройството, поддържа тези типове файлове:
• Файлове от BaseCamp. Отидете на www.garmin.com/trip_planning.
• JPEG файлове.
• GPX геокеш файлове. Отидете на www.opencaching.com.
• GPI потреб. POI файлове от Garmin POI Loader. Отидете на 

www.garmin.com/products/poiloader.

Инсталиране на карта с памет

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте остри предмети за отстраняване на батериите.

Можете да инсталирате microSD карта в устройство за доп. място за 
съхранение или предварително заредени карти.
1 Завъртете D-пръстена обратно на часовника и дръпнете 

капака.
2 Извадете батерията.
3 Плъзнете държача  

À

 на OPEN и го повдигнете.
4 Поставете картата с памет със златните контакти надолу.

5 Затворете държача на картата.
6 Плъзнете държача на картата, за да затворите.
7 Подменете батерията и капака.

14                                                                                                                                                                                       Информация за устройството
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Свързване на устройството към компютър
СЪОБЩЕНИЕ

За да се предотврати корозия, изсушете USB порта, 
капачето, и околното пространство преди да го заредите 
или свързвате към компютър.

1 Повдигнете капачето

2 Пъхнете  малкия  край  на  USB кабела в  мини-USB 
конектор  на устройството.

3 Включете другия край на USB кабела в свободен USB 
порт на компютъра.
Устройството и карта с памет(по желание) се показват 
като преносими устройства в My Computer на Windows 
компютри и като mounted volumes по Mac компютри.

Свързване на каишката към компютър
СЪОБЩЕНИЕ

За да се предотвратите корозия, трябва да изсъхнат 
контактите на каишката и околното пространство, преди зар.

Можете да свържете каишката към компютъра, за да 
използвате програми като BaseCamp. Каишката не е 
устройство за съхраняване на данни.
1 Щракнете клипа за зареждане върху каишката.
2 Пъхнете малкия край на USB кабела в мини-USB порт

на зарядния клип.
3  Включете другия край на USB кабела в USB порта на

компютъра.

Прехвърляне на следи към BaseCamp
Можете да прехвърляте следи на кучето на BaseCamp.
1 Свържете каишката към компютъра.

Каишката се включва автоматично.
2 Избор .
3 Отворете BaseCamp.

BaseCamp разпознава и прехвърля следите на 
каишката.

Изтриване на файлове
СЪОБЩЕНИЕ

Ако не знаете целта на файла, не го изтривайте. Паметта 
на вашето устройство съдържа важни системни файлове, 
които не следва да бъдат заличени.

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

Апендикс 15

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

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

• За Mac, плъзнете иконата за сила на звука в кошчето.
2 Изключете кабела от вашия компютър.

Апендикс
Аксесоари и резервни части
Закупуване на аксесоари

Отидете на http://buy.garmin.com.

Допълнителни Карти
Можете да използвате допълнителни карти с устройството, 
като BirdsEye подробни карти. 
Подробни карти могат да съдържат допълнителни точки на интерес, 
като ресторанти или морски услуги. За повече информация, 
посетете http://buy.garmin.com или се свържете с Garmin дилър.

ANT+ Сензор
Вашето устройство може да се използва с безжични ANT + 
сензори. За повече информация относно съвместимостта и 
закупуване на доп. сензори, идете на http://buy.garmin.com.
tempe™
tempe е ANT + безжична температурен сензор. Можете да 
прикачите сензора към защитена ремък или верига, където
 е изложена на околния въздух, и следователно, осигурява
 последователен източник на точни данни за температура. 

Използване на допълнителни аксесоари
1 Привеждане на устройството в рамките на 10 фута (3 м) на ANT +

аксесоара.
2 Избор  > Setup > Fitness.
3 Изберете Heart Rate Monitor or Bike Cadence Sensor.
4 Изберете Search for New.
5 Персонализирайте полетата с данни, за да видите на сърдечната

честота или ритъм.

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

Garmin устройство.
• Преди да свържете ANT + аксесоара с Garmin 

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

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

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

http://buy.garmin.com
http://buy.garmin.com
http://buy.garmin.com
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T5 подмяна на батерията
T5 елементи

À Заден капак
Бутон за включване
Конектор на батерията
Капак на батерията
Батерия
Извод за захранване

Премахване на старата батерия
Преди да смените батерията, трябва да премахнете всички 
замърсявания, вода и отломки от устройството. Можете 
също така трябва да има една малка Phillips отвертка.
1 Премахнете  шестте  винта  от  външните  ръбове  на 

задният капак.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да оставите двата вътрешни винта 

2 Отделете задният капак.
3 Изключете конектора на батерията и захранването.
4 Свалете винтовете, които придържат капака на батерията.
5 Свалете капачето на батерията и батерията.

Запомнете ориентацията на батерията. Трябва да 
инсталирате новата батерия по същия начин.

След като премахнете старата батерия, свържете се с 
местния отдел за правилно рециклиране на батерията.
Инсталиране на новата батерия
Преди да смените батерията, трябва да премахнете старата
 батерия. Можете също така трябва да има една малка 
Phillips отвертка. Може да се наложи малка плоска отвертка.
1 Инсталирайте  новата  батерия,  използвайки  същата 

ориентация като старата батерия.

2 Поставете обратно капака на батерията.
3 Сменете винтовете, за да фиксирате капака на батерията.
4 Свържете конектора на батерията и захранването.

Може да се наложи да използвате на плоска отвертка,
 за осигуряването на конекторите.

5 Изберете бутона за включване, за да тествате свързването.
Когато  е  правилно  свързан,  ще  чуете  тон  и  LED 
светлините ще мигат в зелено.

6 Изключете устройството.
7 Проверете уплътнението  на капак дали е плътно

прилепнал.
8 Сменете задният капак.
9 Сменете шестте винта, за да фиксирате задният капак.
След като инсталирате новата батерия, заредете каишката напълно.

Подмяна на каишката
Преди да подмените каишката, трябва да премахнете всички 
замърсявания, вода и отломки от устройството.
1 Дръпнете каишката от GPS антената, VHF антената и 

устройството за куче.
Може да се наложи да натиснете и дръпнете каишката, за  
да го премахнете. Може да се наложи да разхлабите винта
 на GPS антената, но не и да я премахнете.

2 Промушете  новата  каишката  през  устройството  за 
куче, VHF антената и GPS антена.

3 Ако  е  необходимо,  затегнете  винтовете,  които 
придържат GPS антена.

Подмяна на VHF антената на устройството за куче
СЪОБЩЕНИЕ

Не прегъвайте прекалено силно лента, която свързва 
основното устройство с GPS антената.
Когато капакът се отстранява, внимавайте с уплътнителя 
срещу VHF антена, тъй като това може да повреди 
водоустойчивия печат на устройството.

Преди да подмените VHF антената, трябва да премахнете 
всички замърсявания, вода и отломки от устройството. 
Също така, може да имате нужда от Phillips  отвертка.

À

 от капака над VHF антена.1 Свалете 4 -те винта 

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се отбележите, местоположението 
на един къс винтÁ

.
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Data Field Options
Accuracy of GPS: The margin of error for your exact location. 

For example, your GPS location is accurate to within +/- 
12 feet (3.65 m).

Ambient Pressure: The uncalibrated environmental pressure.
Ascent - Average: The average vertical distance of ascent 

since the last reset.
Ascent - Maximum: The maximum rate of ascent in feet per 

minute or meters per minute since the last reset.

Ascent - Total: The total elevation distance ascended since the 
last reset.

Barometer: The calibrated current pressure.
Battery Level: The remaining battery power.
Bearing: The direction from your current location to a 

destination. You must be navigating for this data to appear.
Cadence: The revolutions of the crank arm or strides per 

minute. Your device must be connected to a cadence 
accessory.

Course: The direction from your starting location to a 
destination. Course can be viewed as a planned or set route. 
You must be navigating for this data to appear.

Descent - Average: The average vertical distance of descent 
since the last reset.

Descent - Maximum: The maximum rate of descent in feet per 
minute or meters per minute since the last reset.

Descent - Total: The total elevation distance descended since 
the last reset.

Distance to Destination: The remaining distance to the final 
destination. You must be navigating for this data to appear.

Distance to Next: The remaining distance to the next waypoint 
on the route. You must be navigating for this data to appear.

Elevation: The altitude of your current location above or below 
sea level.

Elevation - Maximum: The highest elevation reached since the 
last reset.

Elevation - Minimum: The lowest elevation reached since the 
last reset.

ETA at Destination: The estimated time of day you will reach 
the final destination (adjusted to the local time of the 
destination). You must be navigating for this data to appear.

ETA at Next: The estimated time of day you will reach the next 
waypoint on the route (adjusted to the local time of the 
waypoint). You must be navigating for this data to appear.

Glide Ratio: The ratio of horizontal distance traveled to the 
change in vertical distance.

Glide Ratio to Dest: The glide ratio required to descend from 
your current position to the destination elevation. You must 
be navigating for this data to appear.

GPS Signal Strength: The strength of the GPS satellite signal.
Heading: The direction you are moving.
Heart Rate: Your heart rate in beats per minute (bpm). Your 

device must be connected to a compatible heart rate 
monitor.

Location (lat/lon): The current position in latitude and longitude 
regardless of the selected position format setting.

Location (selected): The current position using the selected 
position format setting.

Odometer: A running tally of distance traveled for all trips. This 
total does not clear when resetting the trip data.

Off Course: The distance to the left or right by which you have 
strayed from the original path of travel. You must be 
navigating for this data to appear.

Pointer: An arrow points in the direction of the next waypoint or 
turn. You must be navigating for this data to appear.

Speed: The current rate of travel.
Speed Limit: The reported speed limit for the road. Not 

available in all maps and in all areas. Always rely on posted 
road signs for actual speed limits.

Speed - Maximum: The highest speed reached since the last 
reset.

Speed - Moving Avg.: The average speed while moving since 
the last reset.

Appendix 17

2 Отделете капака.
3 Отстранете винта

Â

 осигуряващ  VHF  антената  към 
задната плоча.

4 Издърпайте  дължината  на  антената  от  водача  на 
антената, за да премахне старата антена.

5 Прекарайте новата VHF антена през водача.

Това помага да се насочете антената нагоре.
6 Сменете винта за осигуряване на VHF антената

на гърба на капака.
7 Поставете капака над VHF антена.
8 Сменете 4-те винта на капака, поставете късият винт

на правилното място.

Смяна на бушон на кабела за захранване
СЪОБЩЕНИЕ

При смяна на предпазителя, не губете някоя от малки 
парченца и се уверете, да не пуснете правилното 
положение. Кабелът за захранване от автомобил не 
работи, освен ако не е монтирано правилно.

Ако устройството ви не се зарежда в колата, може да се 
наложи да смените бушона на върха на адаптера.

À

 90  градуса  обратно  на 
часовниковата стрелка, за да го отключите.

1 Завърт. накрайника 

Съвет: Може да се наложи да използвате монета.
2 Махни крайното парче, среб. накр. 

Â

.
3 Поставете новия бушон, който има същия ток, като

на 1 A или 2 A.
4 Поставете върха на сребро в крайното парче.

5 Натиснете крайното парче и го завъртете на 90 градуса
 по часовниковата стрелка, за да го заключите обратно



Speed - Overall Avg.: The average speed while moving and 
stopped since the last reset.

Sunrise: The time of sunrise based on your GPS position.
Sunset: The time of sunset based on your GPS position.
Time of Day: The current time of day based on your current 

location and time settings (format, time zone, daylight saving 
time).

Time to Destination: The estimated time remaining before you 
reach the destination. You must be navigating for this data to 
appear.

Time to Next: The estimated time remaining before you reach 
the next waypoint in the route. You must be navigating for 
this data to appear.

To Course: The direction in which you must move to get back 
on the route. You must be navigating for this data to appear.

Trip Odometer: A running tally of the distance traveled since 
the last reset.

Trip Time - Moving: A running tally of the time spent moving 
since the last reset.

Trip Time - Stopped: A running tally of the time spent not 
moving since the last reset.

Trip Time - Total: A running tally of the total time spent moving 
and not moving since the last reset.

Turn: The angle of difference (in degrees) between the bearing 
to your destination and your current course. L means turn 
left. R means turn right. You must be navigating for this data 
to appear.

Velocity Made Good: The speed at which you are closing on a 
destination along a route. You must be navigating for this 
data to appear.

Vertical Speed: The rate of ascent or descent over time.
Vertical Speed to Dest: The rate of ascent or descent to a 

predetermined altitude. You must be navigating for this data 
to appear.

Waypoint at Dest: The last point on the route to the 
destination. You must be navigating for this data to appear.

Waypoint at Next: The next point on the route. You must be 
navigating for this data to appear.
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dog 4
adding 2, 3
alerts 4
collar 7
ID 3
information 3
navigating to 5
settings 11

statistics 3
track and train codes 3
tracking 4, 5
tracks 3, 15
training 6
training basics 5
type 3
update rate 14

E
elevation 8, 10

plot 10

F
files, transferring 14
fuse, changing 17

G
geofences 5
GPS 10, 11

settings 11

H
hunter. See contact
hunting and fishing times 10

I
icons 5

K
keys 1

training 6

L
line-of-sight radio communication 4
locking, screen 2

M
main menu, customizing 11
maps 7, 8

data fields 11
measuring distances 9
navigation 9
optional 15
orientation 9, 12
settings 12–14
zoom 12
zooming 4

marine, alarms setup 13
measuring distances 9
memory card 1, 14
messages 6
microSD card. See memory card

N
navigation 5, 9, 10

altimeter 10

O
on-screen buttons 2

P
pairing, ANT+ sensors 15
pausing dog tracking 5
power cables, changing the fuse 17
power key 1, 2
product registration 1
proximity alarms 10

R
radio communication 4
radio frequencies 3
registering the device 1
replacement parts 15, 16
rescue mode 7
routes 8

creating 8
deleting 8
editing 8
navigating 8
settings 12
viewing on the map 8

S
satellite signals 10, 11

acquiring 2
screen

locking 2
settings 11

settings 11–13
sharing data 9
Sight 'N Go 10
software, updating 13
specifications 13
stopwatch 10
sunrise and sunset times 10

T
tempe 15
temperature 15
time settings 12
tones 12
TracBack 9
tracks 3, 8, 9

navigating 9
recording 8
settings 11, 12

training
tone 6
vibration 6

transferring
files 14
tracks 15

trip information
resetting 10
viewing 10

trip planner. See routes
troubleshooting 1

U
unit ID 13
units of measure 12
updates, software 13
USB

connector 1
disconnecting 15
mass storage mode 14
transferring files 14

user data, deleting 15

V
VHF antenna 1, 16
VIRB remote 11
VIRB remote 11

W
WAAS 11
waypoints 7, 10

deleting 8
editing 7, 8
projecting 8
saving 7

Z
zooming, maps 4
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