Foretrex® 601/701 Ballistic Edition

Ierīces ieslēgšana
Pieturiet POWER pogu.
Pirmo reizi, kad ieslēgsiet ierīci, jums būs jāizvēlas ierīcē izmantotā valoda.
Ierīces pārskats

① Bateriju nodalījuma durtiņu D veida gredzens - fiksators.
② Micro-USB ports (zem bateriju nodalījuma aizsega).
Ierīces pogas

①
POWER

Pieturiet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci, ieietu nakts
redzamības režīmā vai pulksteņa režīmā. Nospiediet, lai
ieslēgtu vai izslēgtu ekrāna izgaismojumu.
Nospiediet, lai secīgi pārvietotos starp galvenajām
lapām. Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā skatā no
izvēlnes vai iespējas. Pieturiet, lai dotos uz ceļa punktu.
Nospiediet, lai atvērtu lapas izvēlni. Pieturiet, lai
atzīmētu ceļa punktu.

②
PAGE/
GO TO
③
ENTER/
MARK
④
Nospiediet, lai pārvietotos izvēlnēs un lapās.
/
Nospiediet, lai pietuvinātu vai attālinātu kartes lapā.
Satelītsignālu iegūšana
Pirms jūs varat izmantot GPS navigācijas funkcijas, jums ir jāiegūst signāls no
satelītiem. Kad ieslēdzat savu navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāuztver satelītu
dati un jānosaka atrašanās vieta. To uztveršanas laiks var variēt, balstoties uz
vairākiem faktoriem, ieskaitot, cik tālu esat no tās vietas, kur pēdējo reizi
izmantojāt navigācijas ierīci, vai ir pieejams atklāts skats pret debesīm un, cik ilgs
laiks ir pagājis kopš pēdējās navigācijas ierīces izmantošanas reizes. Kad pirmo
reizi ieslēdzat savu navigācijas ierīci, tai ir nepieciešamas vairākas minūtes, lai
iegūtu signālus no satelītiem.
1. Ieslēdziet ierīci;
2. Uzgaidiet līdz ierīce uztver satelītus. Satelītu signālu atrašana var aizņemt 30 līdz
60 sekundes.
norāda, ka GPS signāli ir atrasti;
3. Ja nepieciešams, dodieties atklātā vietā, tālāk no augstām celtnēm un kokiem.
Ekrāna izgaismojuma izmantošana
1. Nospiediet POWER. Izgaismojums ieslēdzas uz 30 sekundēm;
2. Nospiediet POWER, lai izslēgtu ekrāna izgaismojumu.
Galvenās lapas
Jūs varat nospiest PAGE, lai pārvietots pa galvenajām lapām. Jūs varat nospiest
ENTER, lai atvērtu katras lapas izvēlni. Jūs varat nospiest vai , pārvietotos
starp izvēlnēm un lapām, un pietuvinātu un attālinātu.
Map page: kartes lapa ataino jūsu atrašanās vietu un virzienu kartē. Jums ceļojot,
atrašanās vietas ikona pārvietojas un atstāj celiņa žurnālu (taciņu). Kartē uzrādās
ceļa punktu nosaukumi un simboli. Ierīce automātiski rotē karti, lai ceļa punkti
vienmēr atrastos virs jūsu atrašanās vietas kartē.
Compass page: kompasa lapa vada jūs uz galamērķi, atainojot kompasu un
virziena norādi. Kad naviģējat, kompasa lapa ataino vietas nosaukumu, attālumu
līdz galamērķim, ceļošanas ātrumu un virziena bultiņu kompasa aplī. Jūs varat
sekot bultiņai, lai naviģētu.
Elevation page: augstuma lapa ataino jūsu atrašanās vietas augstumu.
Trip computer: ceļojuma dators ataino jūsu pašreizējo ātrumu, vidējo ātrumu,
maksimālo ātrumu, ceļojuma odometru un citus noderīgus datus.
Menu page: izvēlne satur iestatījumus ceļa punktiem, celiņiem un maršrutiem.
Izvēlnes lapa ataino arī pašreizējo dienas laiku un datumu tās augšpusē.
Applied Ballistics® page: šīs funkcijas lapa piedāvā pielāgojamus risinājumus
šāvieniem tālumā.
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai Foretrex 701 ierīcē.

Bateriju ievietošana
Jūs varat izmantot alkaline (sārmu), NiMH (niķeļa metālhidrīda) vai litija AAA
baterijas. Labākam rezultātam, izmantojiet NiMH vai litija baterijas.
1. Padariet vaļīgāku auduma siksniņu, kas aizsedz bateriju nodalījuma durtiņas;
2. Pagrieziet D veida fiksatoru pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un paceliet, lai
atvērtu bateriju nodalījuma durtiņas;
3. Ievietojiet divas AAA baterijas (iegādājamas atsevišķi), ievērojot polaritāti;

Piezīme: būtu jāpārliecinās, ka uz blīves un bateriju nodalījumā nav netīrumu.
4. Aizveriet bateriju nodalījuma durtiņas un pagrieziet D veida fiksatoru pulksteņa
rādītāju virzienā.
Ilgtermiņa uzglabāšana
Kad plānojat neizmantot ierīci vairākus mēnešus,
izņemiet no tās baterijas. Saglabātie dati nezūd,
kad baterijas ir izņemtas.
Siksniņas ap roku pievienošanu
1. Ievietojiet siksniņu zem tapas ① ierīces
augšpusē;
2. Izvelciet siksniņu pilnā garumā;
3. Ievietojiet siksniņu zem tapas ② ierīces
apakšpusē;
4. Ja nepieciešams, pievienojiet siksniņai tās
pagarinājumu.
Statusa ikonas
Statusa ikonas atainojas galvenajās lapās. Mirgojoša ikona norāda, ka ierīce meklē
signālu. Pastāvīga ikona norāda, ka signāls ir atrasts vai sensors ir pievienots.
GPS statuss.
Atlikušais bateriju enerģijas līmenis.
Pulsometra statuss.

Kartes lapa

Ātruma un kadences sensoru statuss.
tempeTM sensora statuss.
Bluetooth tehnoloģijas statuss.

①
Ataino jūsu atrašanās vietu kartē.
②
Ataino jūsu kustības virzienu.
③
Ataino jūsu celiņu žurnālu.
Applied Ballistics funkcija (Izmantotā ballistika)
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai Foretrex 701 ierīcē.
Applied Ballistics funkcija piedāvā pielāgojamus mērķēšanas risinājumus šaušanai
tālumā, balstoties uz jūsu šaujamieroča parametriem, lodes kalibru un dažādiem
vides apstākļiem. Jūs varat ievadīt parametrus, ieskaitot vēju, temperatūru,
mitrumu, attālumu un šaušanas virzienu. Šī funkcija nodrošina ar jums
nepieciešamo informāciju, jums veicot tāla attāluma šāviņus, ieskaitot augstuma
noturēšanu, gaisa pretestību, šāviņa ātrumu un laiku lidojumā. Tā ietver arī
dažādus bremzes (drag) modeļus jūsu lodes tipam. Plašākai detalizācijai par šo
funkciju angliski, apmeklējiet www.appliedballisticsllc.com.

Šaušanas apstākļu ātrā pielāgošana
Jūs varat pielāgot attāluma, šaušanas virziena un vēja informāciju.
1. Esot Applied Ballistics lapā, izvēlieties ENTER > QUICK EDIT;
Ieteikums: jūs varat nospiest
vai
, lai pielāgotu katru vērtību un nospiest ENTER, lai
pārietu uz nākamo lauku.
2. Skatieties tieši vēja virzienā un precīzi iestatiet DOF (šaušanas virzienu) un vēja virzienu;
3. Iestatiet DOF jūsu patiesajam šaušanas virzienam (manuāli vai izmantojot kompasu);
4. Iestatiet vēja virzienu uz DIR 12:00;
5. Nospiediet PAGE, lai saglabātu savus iestatījumus.
Atskaites taimera izmantošana
Pirms jūs varat uzsākt atskaites taimera darbību, jums ir jāieslēdz taimera lapa un jāiestata
laika iestatījumi.
1. Esot taimera lapā, nospiediet ENTER, lai uzsāktu atskaites taimera darbību;
Piezīme: jūs varat nospiest
vai
, lai izmainītu laika intervālu.
2. Nospiediet ENTER, lai apturētu atskaites darbību;
Piezīme: kad laiks sasniedz 00:00, jūs varat nospiest ENTER, lai izmantotu taimeri kā
hronometru un sāktu skaitīt laiku uz priekšu.
3. Ja nepieciešams, nospiediet
, lai atiestatītu taimeri uz tā sākotnējo laika intervālu.

Ceļa punkta izveidošana
Jūs varat saglabāt savu atrašanās vietu kā ceļa punktu.
1. Pieturiet MARK;
2. Ja nepieciešams, nospiediet
vai
, lai izmainītu simbolu, augstumu un koordinātas;
3. Nospiediet OK.
Naviģēšana uz ceļa punktu
1. Pieturiet GOTO;
2. Izvēlieties ceļa punktu.
Navigācijas apstādināšana
Atrodoties kartes vai kompasa lapā, izvēlieties ENTER > STOP > NAVIGATION.
Ceļa punkta pielāgošana
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties WAYPOINTS > LIST ALL;
2. Izvēlieties ceļa punktu;
3. Izvēlieties
vai
, lai pārvietotos starp simbolu, augstuma un koordinātu datiem;
4. Nospiediet ENTER, lai pielāgotu simbolu, augstumu un koordinātu datus;
5. Izvēlieties iespēju:
• lai nomainītu simbolu, izvēlieties ceļa punkta simbolu no saraksta;
• lai izmainītu augstuma un koordinātu datus, sekojiet norādījumiem ekrānā.
Ceļa punkta projicēšana
Jūs varat izveidot jaunu ceļa punktu, projicējot attālumu un virzienu no eksistējoša ceļa
punkta uz jaunu vietu.
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties WAYPOINTS > LIST ALL;
2. Izvēlieties ceļa punktu;
3. Izvēlieties OPTIONS > PROJECT;
4. Ievadiet attālumu;
5. Ievadiet virzienu;
6. Izvēlieties OK.
Ceļa punkta dzēšana
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties WAYPOINTS > LIST ALL;
2. Izvēlieties ceļa punktu;
3. Izvēlieties DELETE > YES.
Visu ceļa punktu dzēšana
Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties SETUP > RESET > DELETE ALL WAYPOINTS > YES.
Maršruta izveide un naviģēšana tajā
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties ROUTES > CREATE NEW;
2. Nospiediet ENTER, lai aplūkotu saglabāto ceļa punktu sarakstu;
3. Izvēlieties ceļa punktu pievienošanai maršrutā;
4. Atkārtojiet soļus 2 un 3, līdz maršruts ir pabeigts;
5. Izvēlieties FOLLOW;
6. Izvēlieties naviģēšanas sākumpunktu. Atainojas ar navigāciju saistīta informācija.
Saglabāto maršrutu aplūkošana
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties ROUTES > LIST ALL;
2. Izvēlieties maršrutu.
Visu maršrutu dzēšana
Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties ROUTES > DELETE ALL > YES.
Celiņa ierakstīšana
Ierīce, jums pārvietojoties, automātiski ieraksta celiņa žurnālu. Jūs varat saglabāt celiņus un
naviģēt pa tiem citā reizē.
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties TRACKS > SAVE TRACK;
2. Nospiediet
vai
, lai iestatītu sākuma punktu;
3. Nospiediet ENTER;
4. Nospiediet
vai
, lai iestatītu beigu punktu;
5. Nospiediet ENTER;
6. Ja nepieciešams, nospiediet ENTER, lai pielāgotu celiņa nosaukumu.
Naviģēšana pa saglabātu celiņu
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties TRACKS > LIST SAVED;
2. Izvēlieties celiņu;
3. Izvēlieties NAVIGATE.
Panoramēšana un TracBack® funkcijas izmantošana
Kad naviģējat, jūs varat izmantot TracBack funkciju, lai dotos atpakaļ uz savas aktivitātes
sākumpunktu. Funkcija ir noderīga, kad uzmeklējat ceļu atpakaļ uz nometni vai takas sākumu.
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties TRACKS > PAN & TRACBACK;
2. Lai panoramētu celiņu žurnālā, nospiediet
vai
;
3. Nospiediet ENTER, lai aplūkotu papildus iespējas:
4. Izvēlieties iespēju:
•
lai sāktu naviģēt pašreizējā celiņā, izvēlieties GO;
•
lai atzīmētu ceļa punktu, nospiediet MARK;
•
lai pietuvinātu vai attālinātu, izvēlieties ZOOM un nospiediet
vai
;
•
lai dotos atpakaļ uz savas aktivitātes sākumu, izvēlieties TRACBACK.
Celiņa dzēšana
1. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties TRACKS > LIST SAVED;
2. Izvēlieties celiņu;
3. Izvēlieties DELETE > YES.
Visu celiņu dzēšana
Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties TRACKS > DELETE ALL SAVED > YES.
Kartes iespējas
1. Atrodoties kartes izvēlnē, izvēlieties ENTER.
PAN TRACK LOG: ļauj jums izmantot
vai
, lai panoramētu celiņa žurnālu un aplūkotu
papildus iespējas.
CLEAR TRACK LOG: dzēš ierakstīto celiņa žurnālu.
MEASURE DISTANCE: ļauj jums izmērīt attālumu starp diviem ceļa punktiem.
MAP DETAIL: iestata kartes iestatījumus.
HIDE STATUS INFO: ļauj jums paslēpt vai atainot statusa ikonas kartes lapā.
Kartes detalizācijas iestatījumi
Atrodoties kartes izvēlnē, izvēlieties ENTER > MAP DETAIL.
MAP ORIENTATION: pielāgo kā karte atainojas lapā. NORTH UP iespēja uzrāda ziemeļus kartes

augšpusē. TRACK UP iespēja uzrāda jūsu pašreizējo kustības virzienu kartes augšpusē.
ACTIVE TRACK: uzrāda vai slēpj aktīvo celiņu kartē.
WAYPOINTS: uzrāda vai slēpj kartē ceļa punktus.
Applied Ballistics funkcijas iespējas
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai Foretrex 701 ierīcē.
Atrodoties Applied Ballistics lapā, nospiediet ENTER.
QUICK EDIT: ļauj jums pielāgot datu laukus ceļojuma datora lapā.
RANGE CARD: ļauj jums aplūkot pacēlumu un gaisa pretestību dažādos attālumos,
balstoties uz lietotāja ievadītajiem parametriem. Jūs varat izmainīt laukumus, pielāgot
attāluma pieaugumu un iestatīt pamata attālumu.
TARGET CARD: ļauj jums aplūkot attālumu, pacēlumu un gaisa pretestību 10 mērķiem,
balstoties uz lietotāja ievadītajiem parametriem. Jūs varat izmainīt mērķa nosaukumu
un vērtības.
ENVIRONMENT: ļauj jums pielāgot jūsu pašreizējās apkārtnes atmosfēriskos apstākļus.
Jūs varat ievadīt pielāgotas vērtības, izmantot spiediena vērtību no ierīcē iebūvētā
sensora vai izmantot temperatūras vērtību no pievienotā tempe sensora.
TARGET: ļauj jums pielāgot tāla attāluma šaušanas apstākļus savam pašreizējam
mērķim. Jūs varat izmainīt izvēlēto mērķi un pielāgot apstākļus līdz 10 mērķiem.
PROFILE: ļauj jum pielāgot ieroča parametrus, lodes parametrus un izvadītās
mērvienības pašreizējam profilam. Jūs varat izmainīt izvēlēto profilu un pievienot
papildus profilus.
CHANGE FIELDS: ļauj jums pielāgot datu laukus Applied Ballistics lapai.
SETUP: ļauj jums izvēlēties ievadāmās mērvienības Applied Ballistics lapai.
Izvēlnes lapas iespējas
WAYPOINTS: ļauj jums izveidot jaunu ceļa punktu, aplūkot visus ceļa punktus un
apskatīt jūsu atrašanās vietai tuvāko ceļa punktu.
TRACKS: ļauj jums pārvaldīt savus saglabātos celiņus.
ROUTES: ļauj jums izveidot jaunu maršrutu, aplūkot visus maršrutus un dzēst visus
maršrutus.
SETUP: ļauj jums pielāgot ierīci.
CONNECT: ļauj jums pievienot saderīgas Garmin ierīces un ANT+ sensorus.
PHONE: ļauj jums pievienot savai ierīcei viedtālruni.
GPS: ataino satelītu signāla spēcīgumu vai skatu ar satelītiem debesīs .
JUMPMASTER: ļauj jums izvēlēties lēciena ar izpletni veidu.
Ierīces iestatījumi
Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties SETUP.
APPLIED BALLISTICS: ļauj jums pielāgot atmosfēriskos apstākļus savai atrašanās vietai,
šaušanas apstākļus savam mērķim, šaujamieroča un ložu īpašības savam profilam un
ievadāmās mērvienības Applied Ballistics lapai.
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai Foretrex 701 ierīcē.
TIME: iestata ierīci atainot dienas laiku 12 stundu, 24 stundu vai militārajā formātā un
iestata laika zonu jūsu ierīcei. AUTOMATIC iespēja ļauj ierīcei iestatīt laika zonu
automātiski, balstoties uz jūsu GPS atrašanās vietu.
TIMER: ieslēdz taimera lapu un ļauj jums iestatīt taimera iestatījumus.
DISPLAY: pielāgo ekrāna izgaismojuma noildzi un ekrāna kontrastu.
UNITS: iestata koordinātu formātu, kartes datumu un ierīcē izmantotās mērvienības.
HEADING: iestata kompasa atainojuma iestatījumu ziemeļu atsauci un ļauj jums
manuāli kalibrēt kompasu. AUTO iespēja ļauj ierīcei kalibrēt kompasu automātiski. OFF
iespēja atslēdz kompasu.
SYSTEM: iestata sistēmas iestatījumus.
TRACKS: iestata celiņa iestatījumus.
ROUTES: iestata pārejas no viena punkta maršrutā uz nākamo. DISTANCE iespēja ved
jūs uz nākamo punktu maršrutā, kad esat noteiktā attālumā no sava pašreizējā punkta.
MAP: iestata kartes iestatījumus.
ALTIMETER: ieslēdz automātisku kalibrēšanu vai ļauj jums manuāli kalibrēt altimetru.
RESET: ļauj jums atiestatīt ceļojuma datus, dzēst visus ceļa punktus un atiestatīt ierīci uz
rūpnīcas iestatījumiem.
ABOUT FORETREX: ļauj jums aplūkot informāciju par ierīci, piemēram – vienības ID
numuru, programmatūras versiju, regulatīvo informāciju un vienošanos par licenci.
ANT+ sensoru pārošana
Pirms uzsākat pārošanu, jums ir jāuzvelk pulsometrs vai jāuzstāda sensors.
Pārošana ir ANT+ bezvadu sensoru savienošana, piemēram – pulsometra savienošana
ar jūsu ierīci.
1. Novietojiet ierīci 3 metru darbības diapazonā no sensora;
Piezīme: pārošanas laikā atejiet vismaz 10 metru attālumā no citiem ANT+ sensoriem.
2. Atrodoties izvēlnes lapā, izvēlieties CONNECT;
3. Izvēlieties savu sensoru;
4. Izvēlieties SEARCH FOR NEW. Kad sensors ir sapārots ar jūsu ierīci, tā statuss mainās
no SEARCHING uz CONNECTED.
Tehniskie parametri
Ūdens izturības klase
Bateriju veids
Bateriju darbības laiks
Temperatūra darbībai
Radio frekvences/protokoli

IEC 60529 IPX7*
Divas 1,5 V AAA baterijas (alkaline, NiMH vai litija)
Līdz 48 stundām
No -20oC līdz 70oC
ANT+ 2.4 GHz @ 3 dBm nomināls; Bluetooth 2.4
GHz @ 3 dBm nomināls
* Ierīce iztur nejaušu ūdens ietekmi līdz 1 metra dziļumam līdz 30 minūtēm. Plašāka
informācija ir pieejama www.garmin.lv/udensizturibas-klase.
www.garmin.lv

