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Ja Jums rodas kādi jautājumi 
produkta lietošanas laikā, sazinieties 
ar ražotāju: 

 vai 
 

 

(skat. attēlu no kreisās puses uz leju) 
GPS antena 
Jaudas/fona apgaismojuma poga 
Lapa/doties uz 
Ieiet/atzīmēt 
Uz augšu/uz leju 

 

(skat. attēlu no kreisās puses) 
Baterijas vāciņš (iekšpusē – seriālais 
numurs) 
Mini-USB (zem aizsargvāciņa) 

GPS signāla uztveršana 
Lai Foretrex atrastu Jūsu pašreizējo lokāciju un 
navigētu pa maršrutu, ierīcei jāuztver satelīta 
signāls: 1.Izejiet ārpus telpām, kur apkārt nav 
nekādu šķēršļu (ēkas, lieli koki). 2. Ieslēdziet ierīci un 
turiet vien ā līmenī. Kamēr Foretrex meklē Jūsu 
lokāciju,  simbols mirgo. Kad satelīta signāls ir 
uztrverts, simbols vairs nemirgo.   

Fona apgaismojums 
Kamēr ierīce ir ieslēgta, nospiediet un 
ātri atlaidiet  Apgaismojums paliek 
uz 30 sek. Lai apgaismojumu izslēgtu  
ātrāk, nospiediet  vēlreiz.  

Galvenās lapas 
 Visa ierīcei nepieciešamā informācija ir atrodama 
piecās galvenajās lapās: kartes lapa, kompasa lapa, 
pacēlumu lapa, ceļojuma datora lapa un galvenā 
izvēlne. Lai pārvietotos pa galvenajām lapām, 
nospiediet page pogu.  
KOMPASA LAPA 
Kompasa lapa palīdz Jums nokļūt līdz galamērķim, 
rādot kompasu un virzības bultiņu. Navigējot uz 
konkrētu lokāciju, lapā redzams lokācijas nosaukums 
un divi datu lauki ar attālumu līdz galamērķim un 
ātrumu, kā arī virziena bultiņu, kurai jāseko.  

KARTES LAPA 
      

        1 
 
        2 

 
1. Virziena indikators 
2.Pozīcijas ikona (jūsu atrašanās 
vieta) 
 

PACĒLUMU LAPA  
Pacēlumu lapā redzams augstums, kādā 
atrodaties. Nospiediet  vai , lai 
pietuvinātu vai attālinātu attēlu.  

CEĻOJUMA DATORA LAPA 
Ceļojuma datora lapā redzams pašreizējais 
ātrums, vidējais ātrums, maksimālais ātrums, 
ceļojuma odometrs un noderīga statistika. 
Pārvietojieties pa lauciņiem ar  palīdzību.  



GALVENĀ LAPA 
Galvenā lapa nodrošina piekļuvi iestatījumu 
ekrāniem, ieskaitot norādes, trases un 
maršrutus. Šajā lapā. Ekrāna augšdaļā 
redzams datums un laiks. Ar   palīdzību 
veiciet opciju izvēli.  

Norādes  
Ir Jūsu ierakstītās un uz Foretrex sadabātās 
lokācijas.  

1. Turiet nospiestu  
2. Nospiediet  

 
Trases 
Foretrex kustības laikā veic trases ierakstu. 
Šīs trases ir iespējams saglabāt, lai pa tām 
navigētu nākamreiz.  
Galvenajā izvēlnē izvēlieties Tad 
izvēlieties  Ar   un enter 
palīdzību uzstādiet sākuma un beigu punktu. 
Nospiediet enter, lai nosauktu trasi. Sekojiet 
ekrāna norādēm.  

Makšķerēšana un medības 
Medību un makšķerēšanas kalendārs sniedz 
informāciju par  labākajiem makšķerēšanas 
un medību laikiem.   
Saules un mēness kalendārs  
Šis kalendārs rāda saullēkta, saulrieta, 
mēness fāžu, lēkta un rieta laikus.  
Lai aplūkotu makšķerēšanas/medību vai 
saules/mēness lapu, no galvenās izvēlnes  
izvēlieties  Izvēlieties 
norādi. Spiediet , tad attiecīgi 
izvēlieties  vai  

Taimeris 
Taimera lapa nav viena no noklusējuma 
galvenajām lapām. Lai piekļūtu taimerim, 
galvenajā lapā nospiediet  
Izvēlieties  

GPS 
Lai uzstādītu GPS režīmu, no galvenās 
izvēlnes izvēlieties  

 Izvēlieties vēlamo režīmu un tad , 
lai izmantotu ierīci iekštelpās.  

Foretrex 401 pārošana 
Foretrex 401 ir iespējams sapārot ar Garmin 
sirds ritma monitoru. Tāpat to var izmantot 
ar kadences velo sensoru  

Bezvadu datu pārraidīšana 
Foretrex 401 var nosūtīt un saņemt norādes, 
maršrutus un trases bezvadu režīmā no citām 
savietojamām Garmin ierīcēm.  
Lai saņemtu datus, Galvenajā izvēlnē 
nospiediet  

Foretrex pievienošana datoram 
Izmantojiet Foretrex kā USB lielapjoma 
atmiņas ierīci, pievienojot to  datoram ar 
USB kabeli. !!! Foretrex nav savietojams ar 
Windows ®95, 98,ME vai NT, kā arī ar 
Mac® OS 10.3 un vecākām versijām.  

Baterijas 
Foretrex darbojas ar divām AAA baterijām. 
Izmantojiet sārmu vai NiMH baterijas. Lai 
rezultāts būtu pēc iespējas labāks, izmantojiet 
uzlādētas NiMH baterijas. Neizmantojiet asus 
priekšmetus, lai ievietotu/izņemtu baterijas.  

Ierīces apkope: 
Ierīces karkass ir veidots no augstvērtīgiem, augstas kvalitātes materiāliem, kam nav nepieciešama 
īpaša apkope, izņemot tīrīšanu. Lai tīrītu ierīces ārējo daļu (izņemot ekrānu), izmantojiet drāniņu, kas 
samitrināta maigā ziepjūdenī. Tad noslaukiet to sausu. Neizmantojiet nekādus ķīmiskos tīrītājus vai 
šķīdinātājus, kas var sabojāt plastmasa detaļas. Rokas siksniņu mazgājiet tikai ar rokām maigā 
ziepjūdenī, siltā vai karstā ūdenī.      
SPECIFIKĀCIJAS 
Izmērs (W x H x D):  
Svars: 
Displejs:  
Karkass:  
Temperatūras diapazons  
 

 
 

64g bez baterijas 
Platums : 23,368mm Augstums: 36,576 mm 
Izturīgs, ūdensdrošs, atbilst IPX7 standartam.  

 
 

Lai saņemtu jaunākos programmatūru atjauninājumus (izņemot karšu datus) visa Garmin 
produkta mūža laikā, apmeklējiet  Garmin tīmekļa vietni:  www.garmin.lv 


