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RAIDĪTĀJA SLĒPŠANAS PROCESS 

Baterijas ievietošana. 
Brīdinājums: neizmantojiet asus priekšmetus baterijas izņemšanai. 
Utilizējiet bateriju tam paredzētajos konteineros. 

1. Ievērojiet pagriežamu aizvērtni (1) soļu skaitītāja aizmugurē; 
2. Pagrieziet aizvērtni pretēji pulksteņa rādītāju virzienam līdz tas ir 

pietiekami vaļīgs, lai to noņemtu; 
3. Noņemiet baterijas aizvērtni; 
4. Ievietojiet jauno bateriju aizvērtnī ar pozitīvo (+) pusi uz aizvērtņa 

iekšpusi; 
5. Ievietojiet aizvērtni tā vietā, griežot to pulksteņa rādītāju virzienā, 

līdz norāžu punkti (2) uz aizvērtņa un sensora sakrīt. 

 

 

Programmēšanas iespējas. 
Ieteikums: ja jūs programmējat vairākus chirp raidītājus vienlaicīgi, 
ievietojiet tikai vienu bateriju vienā raidītājā vienlaicīgi. 
Raiditāja programmēšana (iestatīšana).  
Ir vairāki veidi, kā programmēt chirp raidītāju. Jūsu īpašumā ir jābūt 
atbilstošai Garmin ierīcei, lai varētu veikt programmēšanu. 

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai 
Ģeokešatmiņa), ieslēdziet chirp raidītāja meklēšanu; 



2. Izvēlieties Programmēt chirp raidītāju Garmin ierīcē; 
3. Izvēlieties iespēju:  

• - izvēlieties Uzrādīt chirp datus, lai  redzētu un izmainītu 
informāciju par chirp raidītāju; 

• - izvēlieties Sūtīt maršruta punktu, lai izvēlētos saglabātu 
maršruta punktu no Jūsu ierīces; 

• - izvēlieties Sūtīt ģeoatradumu, lai izvēlētos saglabātu 
ģeoatradumu no Jūsu ierīces; 

• - izvēlieties Dzēst, lai izdzēstu chirp raidītāja datus. 
PIN pieejas izmantošana. 
Kā chirp raidītāja īpašniekam, jūsu Garmin ierīce automātiski izveido PIN 
pieeju, lai jūs droši varētu programmēt jūsu chirp. Tas izslēdz iespēju, ka 
chirp ne-īpašnieki (atradēji) varētu chirp raidītāju pārprogrammēt. PIN 
kods ir pēdējie pieci jūsu Garmin ierīces, kuru jūs kā pēdējo izmantojāt 
chirp programmēšanai, ID koda simboli. Lai atrastu jūsu ierīces ID kodu, 
aplūkojiet jūsu ierīces lietošanas pamācību. 

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai 
Ģeokešatmiņa), ieslēdziet chirp raidītāja meklēšanu; 

2. Izvēlieties Programmēt chirp raidītāju Garmin ierīcē; 
3. Ievadiet PIN kodu. 

chirp raidītāja informācijas aplūkošana un rediģēšana. 
1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai 

Ģeokešatmiņa), ieslēdziet chirp raidītāja meklēšanu; 
2. Izvēlieties Programmēt chirp raidītāju Garmin ierīcē; 
3. Izvēlieties Parādīt chirp detaļas (informāciju)>Rediģēt; 
4. Izvēlieties Mainīt nosaukumu, Mainīt aprakstu vai Mainīt 

koordinātas. 
Datu dzēšana. 

1. Jūsu Garmin ierīces slēpņošanas iestatījumos (Ģeoatradumi vai 
Ģeokešatmiņa), ieslēdziet chirp raidītāja meklēšanu; 

2. Izvēlieties Programmēt chirp raidītāju Garmin ierīcē; 
3. Izvēlieties Dzēst>Jā. 

chirp raidītāja pievienošana pie konteinera. 
Izmantojiet pielīmējamo stiprinājumu, kad pievienojat raidītāju pie 
konteinera. 



1. Pievienojiet pielīmējamā stiprinājuma vienu pusi pie raidītāja 
baterijas vāciņa centra; 

2. Pievienojiet pielīmējamā stiprinājuma otru pusi konteinera 
augšpusei. 

Ieteikumi. 
• Nestipriniet chirp raidītāju metāla konteineru iekšpusē; 
• Neaprociet chirp raidītāju zem zemes; 
• Neatstājiet chirp raidītāju ūdenstilpnēs; 
• Atbilstošai Garmin ierīcei būtu „jāatrod” chirp raidītajs 10 

metru rādiusā. Lai nodrošinātu chirp maksimālu pārraides 
laukumu, novietojiet to tā, lai no visām pusēm to neaizsegtu 
citi objekti. 
 

RAIDĪTĀJA MEKLĒŠANAS PROCESS 

Datu pārraide. 
Kad jūsu Garmin ierīce uztver chirp raidītāju, chirp pārsūta informāciju uz 
Jūsu ierīci. Kad datu pārsūtes process ir pabeigts, jūs varat izvēlēties 
Parādīt chirp detaļas (informāciju), lai aplūkotu informāciju. 
chirp raidītāja atrašana navigējot uz slēpņa atrašanās vietu. 
Piezīme: pirms jūs varēsiet atrast raidītāju navigējot uz slēpni, jums ir 
jāieslēdz chirp raidītāja meklēšana jūsu Garmin navigācijas ierīcē. 

1. Izvēlieties slēpņošanas/ģeoatraduma ikonu jūsu Garmin ierīcē; 
2. Izvēlieties Parādīt chirp detaļas (informāciju). 

Ja chirp ir bijis ieprogrammēts, parādās informācija par to. 
Naviģēšana līdz chirp raidītājam izmantojot koordinātas. 
Dažiem slēpnošanas uzdevumiem vai chirp raiditājiem mēdz būt 

pievienotas koordinātas (1), kas ved uz 
jaunu lokāciju. 
 



 

1. Izvēlieties slēpņošanas/ģeoatradumu/ģeokešatmiņas izvēlni; 
2. Izvēlieties Parādīt chirp detaļas (informāciju)>Sākt 

Piezīme: atšķirīgās Garmin ierīcēs slēpņošanas/ģeoatradumu izvēlnes 
var tikt sauktas citādāk, var nedaudz mainīties datņu izskats un 
novietojums. Precīzākai informācijai iesakām izmantot jūsu Garmin 
navigācijas ierīces lietošanas pamācību.  
Garmin tūrisma navigācijas ierīču lietošanas pamācības latviešu valodā ir 
lejuplādējamas Garmin.lv  Atbalsts>Dokumentācijas sadaļā Aktīvai 
atpūtai. 
 
chirp raidītāja tehniskais raksturojums. 
Ūdens izturība: 10 metri 
Baterija: maināma CR2032 (3V)  
Baterijas darbības laiks: līdz 1 gadam. Kad baterijas līmenis ir zems, 
atbilstošā Garmin ierīcē parādās attiecīgs ziņojums par to. 
 


