
GPSMAP® 78 серия
бързо ръководство

за ползване с GPSMAP 78, GPSMAP 
78s, и GPSMAP 78sc
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Стартиране
 предупреждение

  Вижте Важна информация за 
продукта и безопасността в 
продуктовата кутия.

Когато ползвате продукта за пръв 
път, Вие трябва да изпълните 
следните задачи, за да настроите 
уреда и да се запознаете с базовите 
функции.

1. Инсталирайте батериите (стр.2).
2. Включете уреда (стр.3). 
3. Локализирайте спътници (стр.3).
4. Маркирайте точка (стр.5).
5. Калибрирайте компаса (стр.7).
6. Навигирайте с меню за търсене 

(стр.8).
7. Навигирайте по маршрут (стр.9). 

Повече информация
Идете на www.garmin.com за да си 
свалите най-новите ръководства.

Безопасно разстояние 
за компаса
Дръжте GPSMAP 78 най-малко 
на 20 cm от компаси. Тествайте 
компаса, за да сте сигурни, че работи 
коректно.

Информация за батерия
Уредът работи с 2 AA батерии. 
Ползвайте алкални, NiMH, или 
литиеви батерии. Ползвайте 
предварително заредени NiMH 
или литиеви батерии за най-добър 
резултат.

Инсталиране на батерии
1. Плъзнете ключалката на гърба на 

уреда и махнете капака.
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2. Поставете батериите, като 
съобразите поляритета.

3. Върнете капака.
За най-добри резултати след 
инсталиране на новите батерии, 
ъпдейтвайте типа на батериите в 
системните настройки (стр.10).

Включване и 
изключване на уреда
 Натиснете и задръжте . 

Установяване на езика 
1. Включете уреда.
2. Ползвайте Rocker бутона за 

избор на език.

Локализиране на 
спътникови сигнали
Може да отнеме между 30 и 60 
секунди първото локализиране на 
сигнали. 

1. Излезте навън на открито място.
2. Включете уредаe.
3. Чакайте докато уреда локализира 

спътници. 
Символ ? мига на екрана докато 
уредът определи Вашето 
местоположение. 

4. Кратко натиснете  за 
да отворите страницата с 
осветлението.
GPS барчетата показват силата 
на сигнала. Когато барчетата са 
зелени, уредът е локализирал 
сигнали.



4 GPSMAP 78 Quick Start Manual

Бутони

FIND/MOB Натиснете FIND за да 
отворите меню търсене.
Натиснете и задръжте 
MOB (човек зад борда) 
за да запаметите 
текущото положение и 
да започнете навигация 
към него.

Натиснете и задръжте 
 за включване и 

изключване на уреда. 
Кратко натиснете  за 
да отворите страницата 
на осветлението.

QUIT Натиснете QUIT за 
да откажете и да се 
върнете на предишно 
меню или страница.

PAGE Натиснете PAGE за да 
минавате по главните 
страници (стр.5).

MENU Натиснете MENU за да 
отворите меню с опции 
за текущата страница. 
Натиснете двукратно 
MENU за да отворите 
главно меню (от коя да е 
страница). 

ENTER/ 
MARK

Натиснете ENTER за 
да изберете опция и да 
приемете съобщение.
Натиснете и задръжте 
MARK за да 
запишете текущото си 
местоположение.

Rocker Натиснете стрелките, 
за да избирате опции 
от менюто и да движите 
курсора по картата..
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+ Натиснете + за да 
увеличите мащаба.

- Натиснете - за да 
намалите мащаба.

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

Създаване на точки
1. От коя да е страница, натиснете и 

задръжте MARK.
2. Изберете Done.

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

1. От главно меню изберете 
Waypoint Manager.

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

координати).

4. Въведете новата информация.
5. Изберете Done.

Изтриване на точка
1. От главно меню изберете 

Waypoint Manager.
2. Изберете точка. 
3. Натиснете Menu.
4. Изберете Delete.

Основни страници
Информацията, необходима за 
работа с уреда, ще намерите на 
следните страници: карта, компас, 
главно меню и пътен компютър.

Карта
Знакът  показва Вашето място 
върху картата. Докато се движите, 
иконката се движи и оставя следа 
по картата . Имената и символите 
на Вашите точки също се явява на 
картата. 
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Смяна на ориентация на 
картата
1. На картата натиснете Menu.
2. Избер. Setup Map > Orientation.
3. Изберете ориентация:

Изберете • north up за да 
показва Север нагоре.
Изберете • Track up за 
да показва текущото Ви 
движение нагоре.
Изберете • Automotive Mode за 
да показва перспектива.

Измерване на разстояние
Вие може да движите курсора по 
картата, за да измерите разстоянието 
от текущата локация до мястото.

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

Уредът амтоматично почва 
да мери от Вашето текущо 
положение.

3. Преместете курсора на точката, 
до която искате да измерите.
Разстоянието се показва долу на 
страницата.

4. Натиснете quiT за да спрете.

Компас
Когато навигирате към дестинация, 

 пойнтера сочи дестинацията, 
независимо от посоката, в която 
се движите. Когато пойнтера сочи 
точно нагоре, Вие се движите точно 
към целта. Ако сочи в коя да е друга 
посока, завъртене се към нея, за да 
се движите право към целта.
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Калибриране на компаса
бележка

Калибрирайте компаса навън. Не 
стойте близо до обекти, които имат 
магнитно поле, напр. коли, сгради, 
електропроводи.

бележка: Триосен компас има 
само в GPSMAP 78s и GPSMAP 
78sс.

Налага се да калибрирате компаса 
след дълги дистанции, значителни 
температурни промени или смяна на 
батериите.

1. На страница компас, натиснете 
Menu.

2. Изберете Calibrate Compass > 
Start.

3. Следвайте екранните 
инструкции. 

Калибриране на 
барометричния алтиметър
бележка: Графика на 
превишенията има само на GPSMAP 
62s и GPSMAP 62st.

Вие може ръчно да калибрирате 
барометричния алтиметър, ако 
знаете точната надморска височина 
или точното налягане.

1. На графиката за превишението, 
натиснете Menu. 

2. Изберете Calibrate Altimeter.
3. Следвайте екранните 

инструкции.

Пътен компютър
Компютърът показва текуща, средна 
и максимална скорост, изминато 
разстояние и друга статистика.
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Персонализиране на 
полетата за данни
Вие може да персонализирате 
полетата на всяка главна страница. 

За описание на полетата вижте 
GPSMAP 78 Серия Ръководство.

1. На главна страница нат. Menu.
2. Изберете Change Data Fields.
3. Изберете поле за данни.
4. Натиснете enTeR.

За следите
Вашият Garmin записва следа, 
докато се движите. Вие може да я 
запишете и навигирате по нея по-
късно.

Навигация към точка 
чрез меню Search
Вие може да ползвате меню за 
търсене на точки, следи, маршрути и 
координати, които сте записали.

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

Смяна на метода за 
навигация
Вие може да избирате между off-
road, по пътища или да Ви пита при 
всяко тръгване. 

1. От главно меню изберете Setup > 
Routing > Guidance Method.

2. Изберете опция.
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Създаване на маршрут
1. От 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 

завършите маршрута.
Маршрута трябва да съдържа 
поне две точки.

7. Натиснете quiT за да запишете 
маршрута.

Навигация по маршрут
1. Натиснете FinD.
2. Изберете Routes.
3. Изберете маршрут.
4. Изберете Go.

Ползване на Sight ‘N Go
бележка: Sight ‘N Go има само в 
GPSMAP 62s и GPSMAP 62st.

Вие може да насочите уреда към 
обект на разстояние от Вас, напр. 
мост, връх и др., да фиксирате 
посоката и да навигирате към 
обекта.

1. От главно меню изберете Sight 
‘n Go.

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

Course. 
4. Ползвайте компаса за навигиране 

към обекта.
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Поставяне на каишка
1. Вка-

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

2. Прекарайте каишката през 
ласото и стегнете.

Maксимализиране 
живота на батерията
Опция запазване на батерия
Ползвайте опцията за съхранение 
на енергията в батерията, за да 
удължите живота и.

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

Намаляване на осветлението
Продължителното ползване на 
осветление значително намалява 

живота на батерията. Вие 
може да намалите яркостта и 
продължителността на светене, за да 
удължите живота на батерията.

1. Кратко натисн.  за да отворите 
страницата за осветлението.

2. С Rocker клавиша настройте 
яркостта.

Продължителност на светене
1. В главно меню изберете Setup > 

Display > Backlight Timeout.
2. Изберете продължителност.

Избиране типа на батерията
1. В главно меню изберете Setup > 

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

Rechargeable niMH.

Съхранение за дълго време
Ако не планирате да ползвате уреда 
няколко месеца, махнете батериите. 
Записаните данни не се губят.
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Регистриране на уреда
Помогнете ни да Ви поддържаме по-
добре уредите, като се регистрирате 
по интернет.

Идете на • http://my.garmin.com. 
Пазете оригиналните фактура • 
или касова бележка.

Ресет на уреда
Ако екрана и бутоните спрат да 
реагират, може да направите ресет 
на уреда си.

1. Махнете батериите.
2. Върнете батериите (стр.2).
бележка: Това не изтрива данни 
или настройки.

Ъпдейт на софтуера
1. Идете на www.garmin.com 

/webupdater.
2. Следвайте инструкциите. 

бележка: Това не изтрива данни 
или настройки.

Свързване с Garmin 
Product Support
Свържете се с Garmin Product 
Support при въпроси за продукта. 

В USA, идете на • www.garmin 
.com/support, или позвънете на 
Garmin USA на (913) 397.8200 
или (800) 800.1020.
В UK, позвънете на Garmin • 
(Europe) Ltd. на 0808 2380000.
В Европа, идете на to • www.
garmin.com/support и изберете 
Contact Support или позвънете 
на Garmin (Europe) Ltd. на +44 (0) 
870.8501241.
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