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Getting Started

Стартиране
‹ ПреДуПрежДеНИе

  Вижте Важна информация за 
безопасността и продукта 
в продуктовата кутия за 
предупреждения и друга важна 
информация

Когато ползвате продукта за пръв 
път Вие трябва да изпълните 
следните задачи.

1. Инсталиране на батерии (стр.3).
2. Включване на уреда (стр.3). 
3. Локализиране на спътници 

(стр.4).
4.  Маркиране на точка (стр.6).
5. Навигиране по маршрут (стр.8).
6. Запис на следа (стр.10).
7. Калибриране на компас (стр.14).

Правила за четене
Когато сте инструктиран да 
натиснете нещо, ползвайте 
клавишите на уреда. Ползвайте 
Rocker клавиша, за да изберете 
нещо от списък, а после натиснете 
ENTER (стр.5).

Малките стрелки, ползвани в текста 
(>) показват, че трябва да изберете 
серия елементи по ред, например, 
“Изберете Delete > Yes.”
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Поглед върху уреда

Вътр. 
антена

Бутони

Екран
Слот за 
батерииt

Сериен порт  
(под защитно 
капаче)

mini-USB порт
(под защитно 
капаче)

microSD™  
слот(под 
батериите)

MCX конектор за 
външна GPS антена
(под защитно капаче)
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Информация батерии
Уредът работи с 2 AA батерии. 
Ползвайте алкални, NiMH или 
литиеви. Ползвайте предварително 
заредени NiMH или литиеви за най-
добри резултати (стр.38).

Инсталиране на батерии
1. Плъзнете капака отзад и 

дръпнете.

2. Поставете батериите, като 
следите поляритета.

3. Върнете капака на батериите..
След поставяне на нови батерии 
е хубаво да ъпдейтнете типа на 
батериите в системните настройки 
(стр.37).

Включване и 
изключване на уреда
 Натиснете и задръжте . 

Избиране на езика 
1. Включете уреда.

2. Ползвайте Rocker за избор на 
език.
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Локализиране на 
спътници
Може да отнеме от 30 до 60 
секунди. 

1. Излезте на открито място.
2. Включете уреда.
3. Изчакайте, докато уреда намери 

спътници. 
Символ “?” мига на екрана, 
докато уредът локализира. 

4. Кратко натиснете  за да идете 
на страница осветление.

GPS барчетата показват силата на 
сигнала. Когато са зелени, уредът е 
локализирал спътникови сигнали. 

 

Бутони

Button Description
FIND/MOB Нат. FIND за отваряне 

на менюто за търсене.
Нат. и задръжте MOB 
(човек зад борда), за да 
запаметите точката и 
веднага да стартирате 
навигация към нея.

Нат. и задръжте  за 
да включите/изключите.
Кратко натиснете  за 
да отворите страницата 
на осветлението..
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QUIT Нат. QUIT за отказ и 
връщане към предишно 
меню или страница.

PAGE Нат. PAGE за движение 
по основните страници 
(стр.12)..

MENU Нат. MENU за менюто 
с опции на текущата 
страница. 
Нат. MENU двукратно за 
влизане в главно меню 
(от всяка страница). 

ENTER/ 
MARK

Нат. ENTER за да 
изберете опция или 
приемете съобщение.
Натиснете и задръжте 
MARK за да запишете 
текущата си локация 
като точка.

Rocker Натискайте горе, долу, 
ляво и дясно, за да 
изберете опция от 
менюто и да движите 
курсора но картата.

+ Натиснете + за 
увеличаване на 
мащаба.

- Натиснете - за 
намаляване на мащаба.



6 GPSMAP 78 Series Owner’s Manual

Navigating with Waypoints and Routes

Навигация с точки и 
маршрути

Точки (Waypoints)
Точки са местата, които сте 
запаметили в устройството.

Създаване на точка
1. От всяка страница нат. MARK.
2. Изберете Done

Навигиране към точка с меню  
търсене
Вие може да ползвате меню търсене 
за откриване на точки, следи, 
маршрути и координати, които сте 
записали.

1. Натиснете FIND.
2. Изберете Waypoints.
3. Изберете точка.
4. Изберете Go.

редактиране на точка
Преди да редактирате точка, трябва 
да я създадете.

1. В главно меню изберете 
Waypoint Manager.

2. Изберете точка.
3. Изберете атрибут (име, 

координати и др.).
4. Въведете новата информация.
5. Изберете Done.

Изтриване на точка
1. В главно меню изберете 

Waypoint Manager.
2. Изберете точка. 
3. Натиснете MENu.
4. Изберете Delete.
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Маршрути
Маршрутът е поредица от точки, 
които Ви водят до финалната 
дестинация. Уредът помни до 50 
маршрута с до 250 точки всеки.

Създаване на маршрут
1. В главно меню изберете Route 

Planner > Create Route > Select 
First Point.

2. Изберете категория.
3. Изберете първата точка от 

маршрута.
4. Изберете use.
5. Изберете Select Next Point.
6. Повторете стъпки 2–5 докато 

завърщите маршрута.
Маршрутът трябва да има поне 
две точки.

7. Натиснете quIT за да го 
запишете.

редактиране името на 
маршрута
1. В главно меню изберете Route 

Planner.
2. Изберете.
3. Изберете Change Name.
4. Въведете новото име.
5. Изберете Done.

редактиране на маршрут
1. В главно меню изберете Route 

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

Review• —sпоказва точката 
върху картата.
Move Down•  (или up)—сменя 
мястото на точката по 
маршрута
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Insert• —добавя точка към 
маршрута. 
Тя влиза преди точката, която 
редактирате.
Remove• —изтрива точка от 
маршрута.

Преглад на маршрут върху 
картата
1. В главно меню изберете Route 

Planner.
2. Изберете маршрут.
3. Изберете View Map.

Изтриване на маршрут
1. В главно меню изберете Route 

Planner.
2. Изберете маршрут.
3. Изберете Delete Route.

Навигация по маршрут
1. Натиснете FIND.

2. Изберете Routes.

3. Изберете маршрут.
4. Изберете Go.

Преглед на активен маршрут
1. В главно меню изберете Active 

Route. 
2. Изберете точка от маршрута, за 

да видите допълнителни детайли.

Спиране на навигация по 
маршрут
1. Натиснете FIND.
2. Изберете Stop Navigation.

Навигация по обратен 
маршрут
1. В гл. меню нат. Route Planner.
2. Изберете маршрут.
3. Изберете Reverse Route.
4. Изберете отново маршрута.
5. Изберете View Map > Go.
6. Изберете Go.
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Допълнителни карти
За да поръчате карти, идете на http://
buy.garmin.com или се свържете с 
Вашия дилър на Garmin. 

Намиране на адрес със City 
Navigator® 
Вие може да ползвате City Navigator 
картите (купуват се отделно) за 
да търсите адреси, градове и др. 
Детайлните ни карти съдържат 
милиони интересни точки 
(POI), като ресторанти, хотели, 
бензиностанции, автосервизи и др. 

1. Натиснете FIND.
2. Изберете Addresses.
3. Въведете държава.
4. Въведете град или пощенски код.

бележка: Не всички карти 
поддържат търсене по код.

5. Изберете града.

6. Изберете номер.
7. Въведете улица.
8. Изберете Go..

Намиране на морски сервизи 
с BlueChart® g2 Vision®

Вие може да ползвате допълнителни 
карти BlueChart g2 Vision за да 
видите сателитни снимки с висока 
резолюция на пристанища, морски 
сервизи и съоръжения, карти на 
морски фарове и т.н.

1. Натиснете FIND.
2. Изберете Marine Services.
3. Изберете категория.
4. Изберете дестинация.
5. Изберете Go.
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Tracks

Следи

За следите
Вашия Garmin записва следа, 
докато се движите. Вие може 
да запаметявате тези следи и да 
навигирате по тях по-късно.

Вие може да видите запаметена 
следа чрез избиране на Track 
Manager в главно меню.

управление на записването 
на следа
1. В главно меню изберет Setup > 

Tracks > Track Log.
2. Изберете Record, Do Not Show 

или Record, Show On Map.
 Ако изберете Record, Show On 

Map, линията на картата показва 
Вашата следа.

3. Изберете Record Method.

4. Изберете опция:
Distance• —записва на 
интервал разстояние.
Time• –записва на определен 
интервал от време.
Auto• —записва различно с цел 
оптимизиране на следата.

5. Изберете Recording Interval.
6. Изберете опция в зависимост 

колко нагъсто искате да са 
записаните точки.

	 бележка: Ползването на Most 
Often интервал записва твърде 
често точки и пълни много бързо 
паметта на уреда. 
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Преглед на текуща следа
Следата, която се записва при 
движение, наричаме текуща следа.

1. В главно меню изберете Track 
Manager > Current Track.

2. Изберете опция:
View Map• —показва текущата 
следа върху картата.
Elevation Plot• —показва 
превишенията (стр.15) за 
текущата следа.

Запис на текуща следа
1. В главно меню изберете Track 

Manager > Current Track.
2. Изберете какво искате да 

запишете:
Save Track• —записва 
активната следа.
Save Portion• —позволява 
Ви да изберете порция 
от текущата следа и да я 
запишете.

Изчистване на текуща следа
 В главно меню изберете Setup > 

Reset > Clear Current Track > 
Yes.

Изтриване на следа
1. В главно меню изберете Track 

Manager.
2. Иберете следа.
3. Изберете Delete > Yes.

Навигация по записана 
следа
Трябва да запишете следа преди да 
навигирате по нея (стр.11).

1. Натиснете FIND.
2. Изберете Tracks.
3. Изберете записана следа.
4. Изберете Go.
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Ползване на основни 
страници

Информацията на уреда се намира 
на следните страници: карта, компас, 
главно меню, пътен компютър.

Персонализиране на 
полетата с данни
Вие може да персонализирате 
полетата. За да ги видите - стр.23.

1. В главно меню натиснете MENu.
2. Изберете Change Data Fields.
3. Изберете поле.
4. Следвайте екранните инструкции

Възстановяване на 
настройките
1. В главно меню натиснете MENu.
2. Изберете Restore Defaults.
3. Натиснете ENTER.

Карта
Иконка  показва Вашето място 
върху картата. Докато се движите 
иконката се движи по картата и 
оставя следа. Имената и символите 
на точките също се явяват на 
картата. 

Смяна на ориентацията на 
картата
1. На картата натиснете MENu.
2. Изберете Setup Map > 

Orientation.
3. Изберете ориентация:

Изберете • North up за да 
показва Север нагоре.
Изберете • Track up за да 
показва Вашето движение 
нагоре. 
Изберете • Automotive Mode за 
да показва перспектива.
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Измерване на разстояние
Вие може да местите курсора по 
картата, за да измерите разстоянието 
от текущото Ви място до него.

1. На картата натиснете MENu.
2. Изберете Measure Distance. 

Уреда автоматично започва да 
мери от Вашето текущо място.

3. Преместете курсора върху 
точката, до която искате да 
мерите.
Разстоянието се явява долу на 
екрана.

4. Натиснете quIT за спиране.
Опции на настройките на 
картата
На картата натиснете MENu, 
изберете Setup Map.

Map Orientation—позволява Ви 
да изберете как да се изобразява 
картата (стр.12).

Guidance Text• —позволява 
да изберете кога да показва 
носочващ текст на картата.
Модерни	настройки	на	картата• 

Auto Zoom ◦ —автоматично 
избира подходящ мащаб за 
оптимално следене на картата. 
При избрано Off, Вие сами 
трябва да сменяте мащаба.
Zoom Levels ◦ —под какъв 
мащаб се изобразяват 
елементи от картата.
Text Size ◦ —избирате размера 
на текста до елементите.

 ◦ Detail—позволява да 
изберете количеството данни, 
изобразени на екрана. 
бележка: Ако сте избрали 
да виждате всички елементи 
от картата, тя може да започне 
да се преначертава по-бавно.

Shaded Relief• —показва релефа в 
светлосенки. 
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• Map Information—позволява 
да разрешите или забраните 
ползване на карта от уреда. За да 
си поръчате допълнителни карти 
вижте стр.38.

Компас
При навигация към цел, пойнтерът 

 показва целта, независимо от 
посоката, в която се движите. 
Когато пойнтера е насочен нагоре, 
Вие се движите директно към 
дестинацията. Ако пойнтера сочи 
в друга посока, завъртете се натам, 
докато стрелката пак започне да сочи 
право нагоре.

Калибриране на компаса
бележка

Калибрирайте електронния компас 
навън. Не стойте до обекти, 
които влияят на магнитното поле, 
например автомобили, сгради, 
електропроводи.

бележка: Триосен компас има в 
GPSMAP 78S и GPSMAP 78Sc.

Вие трябва да калибрирате 
компаса след придвижване на 
голямо разстояние, значителни 
температурни разлики или смяна на 
батерии.

1. На страница компас натиснете 
MENu.

2. Изберете Calibrate Compass > 
Start.

3. Следвайте екранните инструкции 
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Ползване на компаса
Вие може да ползвате компаса за да 
новигирате по активен маршрут.

1. Натиснете PAGE.
2. Дръжте уреда хоризонтално.
3. Следвайте  .

Ползване на Sight ‘N Go
бележка: Sight ‘N Go функцията 
ще намерите в GPSMAP 78S и 
GPSMAP 78Sc.

Вие може да насочите уреда към 
обект на разстояние, да “заключите” 
посоката и да навигирате към 
обекта.

1. В главно меню изберете Sight ‘N 
Go.

2. Насочете уреда към обект.
3. Изберете Lock Direction > Set 

Course. 

4. Ползвайте компаса за навигация 
към обекта

Опции за настройка на 
компаса
В страница компас натиснете MENu 
и изберете Setup Heading.

Display• —показва начина на 
изобразяване на посоките:

Directional Letters ◦ —показва 
посоките с букви (N, S, E, W).
Numeric Degrees ◦ —показва 
отчетите на компаса в градуси 
(0°–359°).
Mils ◦ —показва отчетите на 
компаса в mils (0 mils–6399 
mils).

North Reference• —показва 
Севера в компаса:

True ◦ —показва истинския 
север.
Magnetic ◦ —автоматично 
въвежда магнитната 
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деклинация за Вашето място.
Grid ◦ —показва севера на 
координатната система (0°).
user ◦ —въвеждате магнитната 
вариация.

Go To Line/Pointer• —позволява 
да изберете как да изобразява 
курса. 

Bearing  ◦ (Small/Large) 
показва посоката към Вашата 
дестинация.
Course  ◦ показва Вашето 
положение спрямо линията на 
курса към дестинацията.

Compass• —позволява Ви да 
минете от електронен компас към 
GPS компас, когато се движите 
с висока скорост, или изключва 
компаса.
Select to Begin• —стартира 
калибриране на компаса (стр.14).

Графика на превишения
бележка: Графика на 
превишенията има в GPSMAP 78S и 
GPSMAP 78Sc.

Калибриране на 
барометричния алтиметър
Вие може ръчно да калибрирате 
барометричния алтиметър, ако 
знаете надморската височина или 
барометричното налягане.

1. В графика на превишенията 
натиснете MENu. 

2. Изберете Calibrate Altimeter.
3. Следвайте екранните 

инструкции.
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Опции за настройка на 
графика на превишенията
В страницата график на 
превишенията натиснете MENu.

Change Plot Type• —избирате 
типа на данни, които да показва.

Elevation/Time ◦ —отчита 
смяна на височина спрямо 
времето.
Elevation/Distance ◦ —отчита 
смяна на височина спрямо 
разстоянието.
Barometric Pressure ◦ —отчита 
барометричното налягане 
спрямо времето.
Ambient Pressure ◦ —отчита 
смяна на налягане смямо 
времето.

Adjust Zoom Ranges• —
настройвате обхвата на 
увеличение.

• Reset—нулира данните:
Reset Trip Data ◦ —нулира 
всички данни от пътния 
компютър.
Delete All Waypoints ◦ —
изтрива всички точки.
Clear Current Track ◦ —
изтрива следата.
Restore Defaults ◦ —връща 
фабричните настройки.

Calibrate Altimeter—вижте стр.16.

Главно меню
Главното меню Ви дава достъп до 
настройките на екрана, включително 
точки, следи и маршрути. Вижте 
стр.19 за страниците за настройка в 
главното меню.

От коя да е страница натиснете 
двукратно MENu.
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Пътен компютър
Пътният компютър показва Вашите 
текуща, средна и максимална 
скорости, одометър и много друга 
полезна статистика. 

Опции за настройка на 
пътния компютър
На страница пътен компютър 
натиснете MENu.

Reset• —нулира всички данни 
на пътния компютър. За точна 
информация, нулирайте преди 
всяко пътуване. 
Big Numbers• —сменя размера на 
цифрите на страницата.

• Change Dashboard—сменя 
информацията, която се показва 
на екрана.

бележка: Вашите персонални 
настройки се помнят и няма да се 
загубят при смяна на профилите.
(стр.20).
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Опции и настройки 
на Главно меню

Geocaches
Geocaching е търсене на съкровища, 
в което ползвате GPS координати, 
поствани в интернет от тези, които 
са скрили съкровищата.

Сваляне на Geocach точки
1. Регистрирайте уреда си (стр.35).
2. Свържете уреда с компютър 

(стр.40).
3. Идете на www.garmin.com/

products/communicator.
4. Свалете си Garmin Communicator 

plug-in. 
5. Идете на www.garmin.com/

geocache. 
6. Следвайте екранните инструкции 

и свалете geocach точки в уреда 
си.

Навигация към Geocache
1. В главно меню изберете 

Geocaches.
2. Изберете Find a Geocache.
3. Изберете geocache.
4. Изберете Go.

Споделяте безжично
бележка: Безжично споделяне 
имат GPSMAP 78S и GPSMAP 78Sc.

Вие може да пращате/приемате 
данни на друг съвместим уред. Вие 
трябва да сте в рамките на 3 m от 
другия съвместим уред на Garmin.

Пращане и получаване
1. В главно меню изберете Share 

Wirelessly.
2. Изберете Send или Receive.
3. Следвайте екранните 

инструкции.
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Аларми за опасност
Алармине Ви предупреждават, 
когато наближите места, които сте 
задали. 

Въвеждане на аларма
1. В главно меню изберете 

Proximity Alarms.
2. Изберете Create New.
3. Изберете категория.
4. Изберете точка.
5. Изберете use.
6. Въведете радиус.
7. Изберете Done.

Смяна на профил
Когато ползвате профил и смените 
настройки като полета за данни, 
мерни единици и др., те се записват 
автоматично в профила Ви. За 
информация за персонализиране на 
профил, вижте стр.34.

Въвеждане на профил
1. В главно меню изберете Profile	

Change. 
Текущият Ви профил се 
изобразява.

2. Изберете профил.

Изчисляване на площ
Изчисляване размера на 
площта
1. В главно меню изберете Area 

Calculation > Start.
2. Обходете периметъра на терена.
3. Изберете Calculate като 

свършите.
След като изчислите площта, Вие 
може да запаметите следата в уреда 
и да смените мерните единици.
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Спътници
Спътниковата страница показва 
текущото Ви местоположение, 
GPS точността, разположението на 
спътниците и силата на сигнала. 

Настройки
В спътникова страница натиснете 
MENu.

• use With GPS On—включвате / 
изключвате GPS.
Track up• —показва 
изобразяването на спътниците 
- сивир нагоре или Вашето 
движение нагоре.
Single Color• —позволява да 
изберете дали спътниковата 
страница да е многоцветна или 
едноцветна.

Set Location On Map• —позволява 
да маркирате текущото си 
положение на картата. Опцията 
е активна само когато GPS 
е изключен. Вие може да 
ползвате това местоположение 
за създаване на маршрут или 
търсене на записани точки.

• AutoLocate® Position—изчислява 
Вашата GPS позиция с ползване 
на Garmin AutoLocate функцията.

Допълнителни елементи 
на главно меню
• Calendar—календар.
• Calculator—калкулатор.

Sun and Moon—показва изгрева 
/ залеза на слънцето и луната на 
Вашето място..
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• Alarm Clock—звукова аларма. 
Ако не ползвате уреда, може 
да го настроите да се включи в 
определен час.

• Hunt and Fish—показва най-
добро време за лов и риболов на 
Вашето място.

• Stopwatch—хронометър, може 
да засичате време, да маркирате 
обиколка и да следите времето за 
обиколка.

• Waypoint Averaging—позволява 
да прецизирате координатите 
на точка чрез многократни 
измервания. 
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Персонализиране на 
уреда

Персонализиране на 
полетата за данни
1. В главно меню натиснете MENu.
2. Изберете Change Data Fields.
3. Изберете поле.
4. Следвайте инструкциите.

Опции за полетата
** За GPSMAP 78S и GPSMAP 78Sc.

Поле Описание
Accuracy of the 
GPS

Грешката на точната 
позиция, например 
грешката е в рамките 
на +/- 3м.

**Ambient 
Pressure

Некалибрирано 
налягане на околната 
среда.

Поле Описание
**Ascent - 
Average

Средна стойност на 
изкачване.

**Ascent - 
Maximum

Максимално 
изкачване за минута 
в метри за минута.

**Ascent - Total Тоталното изкачване 
за разстоянието..

**Barometer Калибрираното 
текущо налягане.

Battery Level Останалата енергия в 
батерията.

Bearing Посоката от текущото 
Ви място към 
дестинацията.

**Cadence 
 (с аксесоар за 
каданс)

Оборотите на 
колелото за минута.

Course Посоката от 
стартовото 
положение към 
дестинацията.
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Поле Описание
Depth Дълбочина на водата. 

Изисква NMEA 0183 
уред за измерване на 
дълбочина 
(стр.27).

**Descent 
- Average

Средна стойност на 
слизане.

**Descent 
- Maximum

Максимална скорост 
на слизане в м за 
минута..

**Descent - Total Общо слизане.
Distance to Dest. The distance to your 

final destination.
Distance to Next Оставащо разстояние 

до следваща точка от 
маршрута.

Elevation Текуща надморска 
височина.

**Elevation 
- Maximum

Най-висока стигната 
надморска височина 
с този уред.

**Elevation 
- Minimum

Най-ниска достигната 
надморска височина 
с този уред.

Поле Описание
ETA at Destination Осваващо време до 

целта.
ETA at Next Очакван час на 

достигане на 
следваща точка от 
маршрут.

Glide Ratio Хоризонталното 
изминато разстояние 
за да се стигне 
тази промяна във 
вертикатата.

Glide Ratio To 
Dest.

Необходимо 
разстояние, 
изисквано за да 
слезете от текуща 
кота до котата на 
дестинациятаn.

GPS Signal 
Strength

Сила на GPS сигнал.

Heading Географската посока, 
която следвате.

**Heart Rate  
(с пулсомер)

Пулса Ви в удари за 
минута (bpm)
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Поле Описание
Location (lat/lon) Показва текущите 

координати 
във формат по 
подразбиране 
независимо от 
избрания формат. .

Location 
(selected)

Показва текущата 
позиция в избран 
формат.

Odometer Общо изминато 
разстояние за всички 
пътувания след 
последния ресет.

Off Course Отклонение в 
ляво / дясно от 
оригиналната посока 
в избраната от Вас 
мерна единица.

Pointer Стрелката в поле с 
данни, която показва 
следващата точка 
или завой.

Speed Текуща скорост, с 
която се движите в 
момента.

Поле Описание
Speed - Maximum Максимално 

достигната скорост 
след последния 
ресет.

Speed - Moving 
Avg.

Средна скорост 
на движение след 
последния ресет.

Speed - Overall 
Avg.

Обща средна скорост 
след последния 
ресет.

Sunrise Час на изгрев на 
базата на Вашата 
GPS позиция.

Sunset Час на залез на 
базата на Вашата 
GPS позици.

Temperature 
- Water

Температура на 
водата. За да 
получите се изисква 
връзка с NMEA 0183 
устройство (стр.27).

Time of Day Текущо време 
съобразно 
настройките Ви 
(формат, зона).
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Поле Описание
Time to 
Destination

Време до 
дестинацията.

Time to Next Време до следваща 
точка от маршрута.

To Course Посоката, която 
трябва да следвате 
за връщане в 
маршрута.

Trip Odometer Общото изминато 
разстояние.

Trip Time - Moving Време на движение.
Trip Time 
- Stopped

Време на спиране.

Trip Time - Total Общо време.
Turn Разлика (в градуси) 

между посоката до 
целта и текущия Ви 
курс. L - наляво. R - 
надясно.

Velocity Made 
Good

Скоростта, с която 
се доближавате до 
целта по маршрута..

Поле Описание
Vert. Speed to 
Dest.

Скоростта на 
изкачване / слизане 
към предварително 
зададена височина.

Vertical Speed Височинна скорост по 
време.

Waypoint at Dest. Последна точка 
отмаршрута до целта

Waypoint at Next Следваща точка от 
маршрута.
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Системни настройки
В главно меню изберете Setup > 
System.

• GPS—поставя GPS в Normal, 
WAAS/EGNOS или Demo Mode 
(GPS изключен). За WAAS, идете 
на www.garmin.com/aboutGPS/
waas.html.

• Language—установява се език. 
бележка: Смяната на езика 
на текста не променя езика на 
въведените данни или на картата.
Battery Type• —въвежда се типа 
на батериите.
Interface• —въвежда се формат на 
интерфейса:

Garmin Serial ◦ —Garmin 
формат за прехвърляне на 
данни към РС.
NMEA In/Out ◦ —стандартен 
NMEA 0183 вход и изход.
Text Out ◦ —обикновен ASCII 
изход на координати и 
скорост.
RTCM  ◦ Radio Technical 
Commission for Maritime 
Services—позволява на уреда 
да приема DGPS Differential 
Global Positioning System 
информация от RTCM 
източник в SC-104 формат.
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Настройки на екрана
В главно меню изберете Setup > 
Display.

Backlight Timeout• — стр.37.
Battery Save• — стр.37.
Colors• —избирате цветове за 
екраните.
Main, Setup, Find Style• —
избирате как да се явяват 
главното меню, менютата за 
настройки и търсене.
Screen Capture• —снимате екран.

Настройка на тонове
Garmin Ви позволява да 
персонализирате тоновете на 
клавишите, съобщенията и при 
изключване. 

В главно меню изберете Setup > 
Tones.

Морски настройки
В главно меню изберете Setup > 
Marine.

Marine Chart Mode• —избирате 
морска или риболовна карта:

Nautical  ◦ (изисква морски 
карти)—показва елементите 
на картата в различни цветове, 
за да са по-четливи. Картата 
прилича на хартиена.
Fishing  ◦ (изисква морски 
карти)—показва детайлен 
поглад върху дънните 
контури и опростява картата 
за оптимален изглед при 
риболов.
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Spot Soundings• —позволява да 
включите звук за аларма при 
опасни дълбочини.
Light Sectors• —показва секторите 
на видимост на навигационните 
светлини. Изберете On за да 
ги виждате винаги или Auto 
за да позволите уреда да 
филтрира светлинните сектори в 
зависимост от увеличението на 
картата.
Symbol Set• —позволявате да се 
виждат NOAA или IALA символи 
на картата.
Marine Alarm Setup• —
установявате аларма за дрейф, 
движение извън курс, плитки и 
дълбоки води

Настройка на морски 
аларми
Аларма за дрейф на котвата
Това е звукова аларма, която 
сигнализира, ако котвата се мести 
повече от зададена стойност.

1. В главно меню изберете Setup > 
Marine Settings.

2. Изберете Anchor Drag Alarm > 
On.

3. Изберете разстояние.
4. Изберете Done..

Аларма при излизане от курс
Въвеждате аларма при излизане от 
курс с повече от зададена стойност.

1. В главно меню изберете Setup > 
Marine Settings. 

2. Изберете Off Course Alarm > On.
3. Изберете разстояние.
4. Изберете Done.
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Аларма за навлизане в 
дълбоки или плитки води
1. В главно меню изберете Setup > 

Marine Settings.
2. Изберете Shallow Water > On за 

да въведете стойност за плитки 
води.

3. Въведете стойност.
4. Изберете Done.
5. Изберете Deep Water > On за да 

въведете стойност за дълбоки 
води.

6. Въведете стойността.
7. Изберете Done.

Нулиране на данните
Вие може да нулирате събраните 
данни в уреда, да нулирате 
(ресетвате) пътния компютър, да 
изтриете всички запаметени Ваши 
точки, активната и запаметените 
следи или да върнете фабричните 
настройки на уреда.

1. В главно меню изберете Setup > 
Reset.

2. Изберете елемента, който искате 
да нулирате.

Смяна на подредбата на 
страниците

1. В главно меню изберете Setup > 
Page Sequence.

2. Изберете страница.
3. Изберете Move.
4. Преместете страницата.
5. Натиснетеs ENTER.
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Добавяне на страница
1. В главно меню изберете Setup > 

Page Sequence.
2. Изберете Add Page.
3. Изберете страница за добавяне.

Изтриване на страница
1. В главно меню изберете Setup > 

Page Sequence.
2. Изберете страница.
3. Изберете Remove.

4. Натиснете ENTER.

Персонализиране на 
настройките

Вие може да персонализирате 
настройките за мерните единици, 
с които работи уредът. Може да 
смените по Ваш избор единиците 
за скорост, разстояние, височина, 
дълбочина, налягане, температура.

1. В главно меню изберете Setup > 
units. 

2. Изберете настройка.
3. Изберете единицата.
4. Повторете 2–3 за всяка мерна 

единица.

Настройки на 
изобразяването на часа
В главно меню изберете Setup > 
Time.

Time Format• —избирате между 
12 и 24 часов формат. 

• Time Zone—избирате часовата 
зона. Ако изберете Automatic 
уредът сам ще определя зоната на 
база GPS позицията Ви.

Настройки на формата 
на координатите
бележка: Не сменяйте формата 
на координатите на точките или 
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координатната система, освен ако не 
ползвате специфични карти.

В главно меню изберете Setup > 
Position Format.

Position Format• —установява 
формата на координатите.

• Map Datum—установява 
координатната система, в която е 
структурирана картата
Map Spheroid• —показва 
координатната система в уреда, 
по подразбиране е WGS 84.

Настройки на алтиметър
В главно меню изберете Setup > 
Altimeter.

Auto Calibration• —алтиметърът 
се самокалибрира при включване. 
Режим	барометър• 

Variable Elevation ◦ —
барометърът функционира 
докато се движите.

Fixed Elevation ◦ —барометърът 
функционира докато сте в 
стационарно положение.

Pressure Trending• 
Save When Power On ◦ —
записва налягане само при 
включен уред. Това е полезно 
при следене на фронтове на 
налягане.
Save Always ◦ —записва 
налягане на всеки 15 min., 
дори при изключен уред. 

• Plot Type
Elevation/Time ◦ —записва 
промените на налягането 
спрямо времето.
Elevation/Distance ◦ —записва 
промените на височината 
спрямо разстоянието.
Barometric Pressure ◦ —записва 
барометричното налягане 
спрямо времето..
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Ambient Pressure ◦ —записва 
промените в околното 
налягане за период от време.

Geocache настройки
В главно меню изберете Setup > 
Geocaches.

Geocache List• —виждате geocache 
точките в списък по име или 
кодове. 
Found Geocaches• —позволява Ви 
да въведете броя на намерените 
geocache точки.

Настройки на маршрута
В главно меню изберете Setup > 
Routing.

• Guidance Method—избирате 
метода за изчисляване на 
маршрут. 

Off Road ◦ —изчислява 
маршрут от-точка-до-точка.

On Road For Time ◦  (с 
навигационни карти)—
навигация за най-кратко 
време.
On Road For Distance  ◦ (с 
навигационни карти)—
навигация за най-кратко 
разстояние.

Calculates Routes for• —избирате 
метода на транспорт с цел 
оптимизиране на маршрута.
Lock On Road• —”заключва” 
маркера за текущото Ви 
място към най-близкия път (с 
навигационни карти).
Off Road Transitions• 

Auto ◦ —автоматично Ви води 
към следващата точка.
Manual ◦ —позволява Ви да 
изберете следващата точка от 
маршрута с ползване на точка 
от активния маршрут.
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Distance ◦ —навигира Ви 
към следващата точка в 
маршрута, когато сте на 
специфичноразстояние от 
текущата.

• Avoidance Setup—(с навигац.
карти)—позволява да изберете 
типа на пътя, който да избягвате

Фитнес
За информация относно фитнес 
аксесоари вижте стр.39.

Профили
Профилите са комбинация от 
различни данни, които помагат да 
оптимизирате уреда си при различни 
условия на ползване, например 
морско, туристическо и др.

Може да изберете Recreational, или 
да запишете потребителски профил.

За да смените профил вижте стр.20.

Запис на потребителски 
профил
Вие може да персонализирате и 
запишете настройките за определена 
активност или пътуване.

1. В главно меню изберете Setup > 
Profiles.

2. Изберете Create	New	Profile > 
OK.

редактиране име на профил
1. В главно меню изберете Setup > 

Profiles.
2. Изберете профил.
3. Изберете Edit Name. 
4. Въведете новото име.
5. Изберете Done.

Изтриване на профил
1. В главно меню изберете Setup > 

Profiles.
2. Изберете профил.
3. Изберете Delete.
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Допълнение

регистриране на уреда
Помогнете ни да Ви сервизираме и 
поддържаме по-добре с регистрация.

Идете на • http://my.garmin.com. 
Пазете фактурата и касовата • 
бележка.

Обновяване на софтуер
Вие трябва да свържете уреда 
с компютъра за обновяване на 
софтуера (стр.40).

1. Идете на www.garmin.com 
/webupdater.

2. Следвайте екранните инструкции 
бележка: Това не изтрива 
Вашите настройки

Важна информация за 
продукта
Вие може да видите ID номера, 
версията на софтуера и 
лицензионното споразумение.

В главно меню изберете Setup > 
About.

Свържете се с Garmin 
продуктова поддръжка
Вие може да се свържете с отдела за 
поддръжка на Garmin при въпроси. 

В USA, идете на • www.garmin 
.com/support или звъннете на 
Garmin USA на (913) 397.8200 
или (800) 800.1020.
В UK, свържете се с Garmin • 
(Europe) Ltd. на телефон 0808 
2380000.
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In Europe, go to • www.garmin.com 
/support and click Contact 
Support for in-country support 
information, or contact Garmin 
(Europe) Ltd. by phone at +44 (0) 
870.8501241.
В Европа идете на • www.garmin.
com/support и кликнете Contact 
Support или позвънете на 
Garmin (Europe) Ltd. на +44 (0) 
870.8501241.

Ползване на осветление
Осветлението се активира 
при натискане на бутон. 
Предупреждения и съобщения също 
активират осветлението. 

бележка: За да смените 
настройки на осветление, стр.37.

Кратко натиснете  за 
включване на осветлението.

Спецификации
Размери (W × 
H × D)

2.6 × 6.0 × 1.2 in.  
(6.6 × 15.2 × 3.0 cm)

Тегло 7.7 oz. (218.3 g) с 
батерии

Екран  
(диагонал)

2.6 in. (66 mm) 

Резолюция 
(W × H)

160 × 240 пиксела, 
65K цветен TFT с 
осветление

Водоус-
тойчивост

Напълно херметичен, 
водоустойчивост 
според IEC 529-IPX-7

Памет Приблизително 1.7 GB
Не се изисква батерия 
за паметта.
GPSMAP 78S и 78Sc 
имат microSD слот за 
допълнителни данни.

Интерфейс USB и сериен

Батерии Две AA батерии 
(алкални, NiMH или 
литиеви)
Вижте стр.38.
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Работа с 
батериите

До 20 часа при 
обичайна работа

Работна 
температура

От 5°F до 158°F (от 
-15 до 70°C) 
Вижте стр.38.

Радио 
честота/ 
протокол

2.4 GHz/ANT+ 
безжична 
комуникация

GPS точност < 33 ft. (10 m) 95% • 
обичайно

GPS е подложен • 
на намаление на 
точност до 100 
m 2DRMS при 
активиране на SA 
Program на U.S. DoD 
при необходимост.

DGPS От 10 до 16 ft. (от 3 
до 5 m) 95% (WAAS 
точност)

Алтиметър Баром. алтиметър 
има в GPSMAP 78S и 
GPSMAP 78Sc.

Компас Триосен компас има 
в GPSMAP 78S и 
GPSMAP 78Sc.

увеличаване живота на 
батериите
Опция запазване на батерии
Ползвайте опцията за удължаване 
живота на батериите.

 В главно меню изберете Setup > 
Display > Battery Save > On.

Намаляване на осветлението
Продължителното ползване на 
осветление значително може да 
намали живота на батериите. 
Вие може да намалите яркостта и 
времето, за да спестите енергия.

1. Кратко натиснете  за 
да отворите страницата с 
осветлението.

2. С Rocker регулирайте яркостта.

Настройка на времето на 
светене
 В главно меню изберете Setup > 

Display > Backlight Timeout.
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За батериите
‹ ПреДуПрежДеНИе

Вижте Важна информация за 
безопасността и продукта в 
продуктовата кутия.

Работната температура на уреда 
може да надвиши работната 
температура на някои батерии. 
Алкалните батерии може да 
пробият при високи температури 
и да намалят значително живота 
си при ниски. Ползвайте литиеви 
батерии, когато ползвате уреда при 
отрицателни температури.
Избор на типа на батериите
1. В главно меню изберете Setup > 

System > Battery Type.
2. Изберете Alkaline, Lithium или 

Rechargeable NiMH.

Дълго съхранение
Когато не планирате да ползвате 
уреда няколко месеца, отстранете 

батериите. Записаните данни няма 
да се изтубят.

Допълнителни 
аксесоари
Идете на http://buy.garmin.com, или 
се свържете с дилър на Garmin, за да 
си вземете аксесоари, карти и др. 
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Ползване на фитнес 
аксесоари
бележка: Опция фитнес имат 
GPSMAP 78S и GPSMAP 78Sc.

Преди да ползвате аксесоар с уреда, 
Вие трябва да го инсталирате според 
инструкциите в опаковката му. 

Вие може да ползвате пулсомер 
или сензор за каданс с уреда си. 
Тези аксесоари ползват технология 
ANT+™ за безжично пращане на 
данни към уреда. 

1. Аксесоарът трябва да е в рамките 
на 3 m от уреда.

2. В главно меню изберете Setup > 
Fitness.

3. Изберете опция:
Изберете • Heart Rate Monitor 
> On.
Изберете • Bike Cadence 
Sensor > On.

Вие може да следите пулса и каданса 
си чрез персонализиране на полета с 
данни. (стр.23) 
Съвети за свързване на ANT+ 
аксесоар с Вашия Garmin

Проверете дали ANT+ аксесоарът • 
е съвместим с Вашия уред.
Преди да започнете свързване на • 
ANT+ аксесоар с уред Garmin, 
преместете се на поне 10m от 
други ANT+ аксесоари.
Доближете уреда Garmin • 
в рамките на 3 m от ANT+ 
аксесоара.
След като ги свържете за пръв • 
път, Вашият Garmin автоматично 
разпознава ANT+ аксесоара 
всеки път, в който го активирате. 
Този процес става автоматично 
при включване на уреда Garmin 
и отнема няколко секунди, когато 
аксесоарът е активиран и работи 
коректно.
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Когато е свързан, Вашият • 
Garmin само получава данни 
от аксесоара, така че спокойно 
може да се доближавате до други 
аксесоари.

управление на данни
бележка: Уредът не е съвместим 
с Windows® 95, 98, Me, или NT. Той 
не е съвместим също с Mac® OS 10.3 
и по-ранни. 

Типове файлове
Уредът поддържа следните типове 
файлове:

Файлове от • BaseCamp™ или 
HomePort™. Идете на to www.
garmin.com.
GPI потребителски POI файлове • 
от Garmin POI Loader.

Инсталиране на microSD 
карта
Вие може да купите microSD карти 
от магазин за електроника или да 
си поръчате карта с предварително 
инсталирани картни данни от 
дилър на Garmin. В допълнение 
към картния материал, тези памети 
може да ползвате за снимки, 
geocache точки, маршрути, точки и 
потребителски интересни точки POI

1. Плъзнете ключалката на гърба 
на уреда и отстранете капака на 
батериите.

2. Плъзнете надолу и отстранете 
металното покривало.

3. Поставете картата в улеите на 
металния контакт. 
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слот за 
microSD карта

4. Натиснете и плъзнете нагоре 
металното покривало. 

5. Върнете батериите и капака на 
уреда.

Отстраняване на microSD 
карта
1. Плъзнете надолу и отстранете 

металното покривало.
2. Махнете картата от слота.
3. Натиснете и плъзнете нагоре 

металното покривало. 
4. Върнете батериите и капака на 

уреда.

Свързване на USB кабела 
бележка 

За да предпазите от корозия, 
изсушете mini-USB порта, капачето 
и корпуса наоколо преди да свържете 
уреда с РС или със захранване.

1. Свържете USB кабела с USB 
порта на Вашето РС. 

2. Отстранете капачето от mini-USB 
порта на уреда.
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Mini-USB 
порт под 

капаче

Сериен 
порт под 

капаче

microSD  
слот (в 

слота за 
батерии)

3. Вкарайте малкия край на USB 
кабела в mini-USB порта. 

Уредът и micro SD картата (ако 
има) се явяват като драйвери в 
My Computer на Windows и като 
mounted volumes на Mac 

Прехвърляне на файлове 
към Вашия компютър
След като свържете уреда с 
компютър, Вие може да копирате и 

запишете файловете от и към уреда.

1. Потърсете файла по обичайния 
начин в компютъра.

2. Изберете файла.
3. Изберете Edit > Copy.
4. Отворете “Garmin” или картата.

5. Изберете Edit > Paste. 
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Изтриване на файлове
бележка

Вашият уред има файлове с ВАЖНА 
системна информация, които НЕ 
трябва да триете. 

Преди да може да триете файлове, 
Вие трябва да свържете уреда си с 
компютър (стр.40).

1. Отворете драйв “Garmin”.
2. Ако е необходимо, отворете 

директория.
3. Изберете файловете.

4. Натиснете Delete от клавиатурата 

Отстраняване на USB кабела
1. Направете следното:

За Windows, кликнете иконка • 
 на системната лента.

За Mac, плъзнете volume • 
иконката към Trash . 

2. Отстранете уреда от компютъра, 
като откачите кабела. 

Свързване на каишка
1. Вка-

райте 
ласото 
на каиш-
ката на през 
отвора долу на 
уреда.

2. Прекарайте каишката 
през ласото и дръпнете, за да 
затегнете.
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Грижа за уреда
бележка

Избягвайте химични разтвори, които 
може да повредят пластмасовите 
компоненти.

Почистване на уреда
1. Ползвайте кърпичка, напоена с 

мек почистващ разтвор.
2. Подсушете уреда.

Почистване на екрана
1. Ползвайте мека, чиста кърпа без 

власинки. 
2. При необходимост ползвайте 

вода или вещество за почистване 
на очила.

3. Намокрете леко кърпичката и 
леко почистете екрана с нея..
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Проблеми
Проблем решение
Екрана или бутоните 
не реагират. Как да 
направя ресет на 
уреда?

1. Отстранете батериите.
2. Поставете отново батериите.
БеЛежКА: Това не изтрива никакви данни или настройки.

Искам да направя 
ресет на всички 
потребителски 
настройки и да ги 
върна към заводски.

В главно меню изберете Setup > Reset > Reset All Settings.

Уредът ми не 
локализира спътникови 
сигнали.

1. Извадете уреда на открито далеч от сгради и дървета.
2. Включете го.
3. Останете на едно място няколко минути.

Батериите свършват 
бързо.

Намалете яркостта и продължителността на светене на 
уреда (стр.37).

Как да разбера дали 
уредът ми е в режим 
USB mass storage?

На екрана на уреда се появява логото на Garmin и USB 
символ. На компютъра Вие трябва да видите нов отстраняем 
драйв в My Computer на Windows и mounted volume на Mac. 

Моят уред е свързан с 
компютър, но не отива 
в режим mass storage.

Вие може да сте качили повреден файл. 
1. Отстранете уреда от компютъра си. 
2. Изключете уреда.
3. Натиснете и задръжте Rocker бутона докато свързвате 

уреда към компютъра. 
 Продължете да натискате Rocker бутона още 10 секунди 

или докато уредът влезе в режим mass storage. 
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Проблем решение
Не мога да видя 
нови отстраняеми 
драйвери в списъка на 
компютъра.

Ако имате няколко мрежови драйвери на компютъра си, 
Windows може да срещне проблеми при присвояването 
на име към Вашия Garmin драйв. Вижте Help файла за 
операционната система, за да видите как да присвоите 
букви на драйвер.

Нуждая се от резервни 
части или аксесоари

Идете на http://buy.garmin.com или се свържете с дилър на 
Garmin.  

Искам да си купя 
външна GPS антена. 

Идете на http://buy.garmin.com или се свържете с дилър на 
Garmin.  
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Index

Index
A
accessories 38, 46

fitness 39
microSD card 39

acquiring satellite 
signals 45

active route 8
alarms

marine 29
proximity 20
time 22

altimeter
calibrating 16
plot type 32
settings 32

ANT+ accessories 39
area calculation 20
AutoLocate 21

B
backlight 4, 36, 37
BaseCamp 40
batteries 23, 27, 36

about 38
information 3
installing 3
maximizing life 37
selecting the type 38
storage 38
warnings 38

beeps 28
buttons 4

C
calculator 21
calendar 21
calibrating

altimeter 16
compass 16

caring for the device 44
long-term storage 38

compass
calibrating 14
navigating 14
setup options 15

connecting
USB cable 41
wireless accessories 39

wirelessly 19
creating

routes 7
waypoints 6

customizing
data fields 12
device settings 27–34
profiles 34

D
dashboard

change 18
data fields 12

options 23
data storage 36
deleting

files 43
profiles 34
routes 8
tracks 11
waypoints 6

display
backlight 36
backlight timeout 28
screen capture 28
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settings 28
display settings

backlight 37
downloading

software 35

E
editing

profiles 34
routes 7
waypoints 6

elevation plot 11, 16
barometric altimeter 16
reset 17
setup 16

ENTER button 5
external antenna 2

F
FIND button 4, 6, 8, 9, 11
fitness options 39

G
Garmin Product 

Support 35
geocaches 19, 33

downloading 19
navigating 19
settings 32

GPS signals 4, 21, 23, 24, 
37, 45
system settings 27
turning off GPS 21

H
HomePort 40
hunting and fishing 

times 22

L
language 3, 27

M
main menu

settings 19
man overboard 4
map 12

changing 
orientation 12

datum 32
detail 13
information 14

measuring distance 13
setup options 13
showing tracks 11
viewing routes 8

map datum coordinate 
system 31

marine settings 28–29
MARK button 5
MCX connector 2
measuring

area 20
distance 13

MENU button 5, 12, 17, 23
microSD card 36, 39–41
MOB button 4
moonphase 21

N
navigating

compass 14
routes 8
to geocaches 19
to waypoints 6
tracks 11
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Index

P
PAGE button 5
pages

adding a page 31
removing 31
sequence 30

position format 31
power button 3, 4, 36, 37
profiles 20

change 20
creating 34
setting 20

proximity alarms 20

Q
QUIT button 5

R
recording

tracks 10
registering your device 35
reset

current track 30
data 30
defaults 30
trip data 30

waypoints 30
restoring default 

settings 12
Rocker 5
routes

active route 8
avoidance 34
creating 7
deleting 8
editing 7
editing name 7
guidance method 33
navigating 8
settings 33

S
satellite signals 4, 21, 23, 

24, 37, 45
AutoLocate 21
system settings 27
turning off GPS 21

saving
tracks 11

search menu 4, 6
Sight ‘N Go 15

software
updating 35
version 35

specifications 36
stopwatch 22
sun and moon times 21
system settings 27

T
time

alarms 22
data fields 25
settings 31
stopwatch 22
sunrise and sunset 21, 

25
zone 31

times
hunting and fishing 22

tones 28
tracks

about 10
clearing current 11
deleting 11
navigating 11
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recording 10
saving 11
viewing 10

transferring files 42
using USB 42
wirelessly 19

trip computer 18
troubleshooting 45

U
unit ID 35
updating

software 35
USB cable 45

connecting 41
disconnecting 43

W
waypoints

averaging 22
creating 6
deleting 6
editting 6
navigating to 6

wrist strap 43

Z
zooming 5, 13
zoom ranges 17
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