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Ierīces ieslēgšana un izslēgšana 
Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet 
Ieslēgšanas pogu. Kad ekrānā parādās 
brīdinājuma uzraksts, izvēlieties I Agree (Es 
piekrītu), lai pārietu uz ierīces pamatlapu. 
Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet 
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. 
 
GPS satelītu signālu iegūšana 
Kad Jūs ieslēdzat ierīci, GPS uztvērējam ir 
jāsazinās ar satelītiem, lai noteiktu Jūsu 
atrašanās vietu. Kad satelītu signāli ir 
uztverti, pamatlapas augšējā esošā signāla 
ikona (5 vertikālas līnijas) ir zaļā krāsā. Kad 
setelītsignāls ir pazaudēts, zaļā ikona 
pazūd, uz ikonas, kas attēlo Jūsu atrašanās 
vietu kartē, uzrādās mirgojoša jautājuma 
zīme. 

Pogu izmantošana 

 
Ieslēgšana/izslēgšana/apgaismojums – 
nospiediet un pieturiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu 
ierīci; nospiediet un atlaidiet, lai pielāgotu 
apgaismojumu un dienas/nakts režīmus. 
Tālummaiņa (-/+) – nospiediet, lai pielāgotu 
sonāra diapazonu, pietuvinātu vai attālinātu 
karti, pārvietotos augšup vai lejup sarakstos, 
pielāgotu ekrāna apgaismojumu. 
Kursors – nospiediet uz augšu, uz leju, pa 
kreisi, pa labi, lai pārvietotos izvēlnē, izceltajos 
datus laukos un ievadītu datus. 
Atzīmēt – nospiediet, lai atzīmētu ceļa punktu. 
Izvēlēties – nospiediet, lai izvēlētos izcelto 
datu lauku.. 
Pamatlapa – nospiediet, lai atgrieztos 
pamatlapā. 
Izvēlne – nospiediet, lai piekļūtu 
iestatījumiem; nospiediet, lai atgrieztos 
iepriekšējā lapā, kad norādīts. 

Panoramēšana un tālummaiņa navigācijas 
kartē 
Izmantojiet Kursorpogas, lai pārvietotu 
bultiņu ekrānā tālāk no Jūsu atrašanās vietas 
un aplūkotu citas lokācijas navigācijas kartē. 
Kad Jūs pieskaraties ar bultiņu uzrādītās 
kartes malai uz ekrāna, ekrānā uzrādītā 
informācija ataino tālāku kartes daļu. Bultiņas 
pārvietošanas laikā uz ekrāna tiek uzrādīta 
distance un virziens no Jūsu šī brīža atrašanās 
vietas; ekrāna apakšējā, labajā stūrī uzrādās 
tās vietas koordinātas, uz kuras kartē atrodas 
bultiņa. Lai panoramētu karti, spiediet 
kursora pogas izvēlētajā virzienā. 
Tālummaiņas poga kontrolē pietuvinājuma 
līmeni, ko norāda mēroga skala navigācijas 
kartes apakšā. Skala zem skaitļa norāda 
distanci uz kartes. 

Ekrāna iestatījumu pielāgošana 
Lai pielāgotu apgaismojumu: 

1. Nospiediet un atlaidiet 
Ieslēgšanas/apgaismojuma pogu; 

2. Izvēlieties Light (Apgaismojums); 
3. Nospiediet Kursoru pa kreisi vai pa labi, 

lai manuāli pielāgotu apgaismojumu. 
Ātri spiediet Apgaismojuma pogu atkārtoti, lai 
pārvietotos starp maksimālo, minimālo un 
iestatīto apgaismojuma līmeni. 
Lai izvēlētos dienas/nakts režīmus: 

1. Nospiediet un atlaidiet 
Ieslēgšanas/apgaismojuma pogu; 

2. Izvēlieties Color Mode (Krāsu Režīms); 
3. Nospiediet Kursoru pa kreisi vai pa labi, 

lai izvēlētos režīmu (Day – diena; Night - 
nakts). 
 

 



Ceļa punkta un „Cilvēks aiz borta” (MOB) 
atzīmēšana 
Lai atzīmētu Jūsu šī brīža atrašanās  punktu kā 
ceļa punktu vai MOB: 

1. No jebkuras ekrāna lapas spiediet 
Atzīmēt; 

2. Izvēlieties Back (Atpakaļ), lai atzīmētu 
ceļa punktu vai Man Overboard 
(Cilvēks aiz borta), lai piefiksētu MOB 
atrašanās vietu. 

Lai izveidotu ceļa punktu: 
1. Pamatlapā izvēlieties 

Charts>Navigation Chart; 
2. Izmantojiet bultiņu ekrānā, lai izvēlētos 

vietu, ko vēlaties atzīmēt kā ceļa 
punktu; 

3. Nospiediet Izvēlēties; 
4. Izvēlieties Create Waypoint (Izveidot 

Ceļa Punktu). 
Lai pārvietotu ceļa punktu navigācijas kartē: 

1. Izmantojiet bultiņu ekrānā, lai izceltu 
ceļa punktu navigācijas kartē, spiediet 
Izvēlēties; 

2. Izvēlieties Review (Aplūkot). Review 
poga ekrānā uzrādās tikai tad, ja 
tuvumā ir vairāk par vienu ceļa punktu; 

3. Izvēlieties ekrānā tā ceļa punkta pogu, 
kuru vēlaties izmainīt un nospiediet 
>Move; 

4. Nospiediet pogu Izvēlēties uz ierīces, 
lai saglabātu jauno punkta atrašanās 
vietu. 

Lai uzsāktu naviģēšanu: 
1. Pamatlapā izvēlieties Where To? (Uz 

kurieni?); 
2. Izvēlieties kategoriju; 
3. Izvēlieties galamērķi; 
4. Izvēlieties Navigate To (Naviģēt Uz); 
5. Izvēlieties Guide To (Vadīt Līdz) VAI 

izvēlieties Guide To, kad izmantojat 
iepriekšēji ieprogrammētu Garmin 
BlueChart g2 Vision karti atmiņas kartē, lai 
ieslēgtu Automātiskās Vadības (Automatic 
Guidance) funkciju; 

6. Sekojiet krāsainajai līnijai ekrānā līdz 
galamērķim. 

 
 

Lai apstādinātu navigāciju: 
 Kad ierīce ataino navigācijas karti, nospiediet 
pogu Izvēlne, izvēlieties Stop Navigating 
(Apstādināt Navigāciju). 
 

Lai izmainītu esošu ceļa puktu: 
1. Pamatlapā izvēlieties 

Information>User Data> Waypoints; 
2. Izvēlieties punktu apstrādei; 
3. Izvēlieties Edit Waypoint (Izmainiīt 

Ceļa Punktu); 
4. Izvēlieties, ko tieši vēlaties izmainīt: 

Name, Symbol, Depth, Water Temp, 
Comment, Position (Nosaukums, 
Simbols, Dziļums, Ūdens 
Temperatūra, Komentārs, 
Novietojums). 

Lai izdzēstu ceļa punktu vai MOB punktu: 
1. Navigācijas kartē izmantojiet bultiņu, 

lai izceltu ceļa punktu vai MOB VAI  
pamatlapā izvēlieties 
Information>User Data>Waypoints; 

2. Izvēlieties ceļa punktu vai MOB, ko 
vēlaties izdzēst; 

3. Izvēlieties Review>Delite (Review 
poga ekrānā uzrādās tikai tad, ja 
tuvumā ir vairāk par vienu ceļa 
punktu). 

Galamērķa meklēšana pēc nosaukuma: 
1. No pamatlapas izvēlieties Where 

To?>Search by Name (Uz 
Kurieni?>Meklēt pēc Nosaukuma); 

2. Izmantojiet Kursoru, lai kaut daļēji 
ievadītu izvēlētā galamērķa nosaukumu; 

3. Nospiediet Izvēlieties, lai aplūkotu 50 
tuvāk esošos galamērķus, kas atbilst Jūsu 
izveidotās meklēšanas kritērijiem. Lai 
dotos uz atbilstošo vietu, izvēlieties  

>Navigate To>Go To. 

 
Ievadiet nosaukumu      Aplūkojiet rezultātus 



Celiņu un maršrutu izmantošana 
Lai izveidotu maršrutu no Jūsu atrašanās vietas: 

1. Ar bultiņu norādiet savu galamērķi navigācijas kartē un nospiediet pogu Izvēlēties; 
2. Izvēlieties Navigate To>Route To (Naviģēt Uz>Maršruts Uz); 
3. Izmantojiet bultiņu ekrānā, lai atzīmētu navigācijas kartē vietu savam pēdējam 

pagriezienam ceļā uz galamērķi; 
4. Nospiediet Izvēlēties. Atkārtojiet šo soli, lai pievienotu papildus punktus; 
5. Spiediet Izvēlne, lai atceltu pēdējo pievienoto pagriezienu vai uzsāktu kustību 

maršrutā. 

 
 
Lai izveidotu maršrutu no citas vietas: 

1. Pamatlapā izvēlieties Information>User Data>Routes>New Route 
(Informācija>Lietotāja Dati>Maršruti>Jauns Maršruts); 

2. Izvēlieties Use Chart (Izmantot Karti) vai Use Waypoint List (Izmantot Ceļa Punktu 
Sarakstu); 

3. Ja Jūs izvēlaties Use Chart, izmantojiet bultiņu uz ekrāna, lai izvēlētos atrašanās 
vietu, no kuras sāksiet savu maršrutu. Ja Jūs izmantosiet Use Waypoint List, 
izvēlieties sākuma punktu sarakstā un nospiediet Izvēlēties; 

4. Izvēlieties pirmā pagrieziena punktu un nospiediet pogu Izvēlēties. Atkārtojiet soli, 
kamēr maršruts ir sastādīts; 

5. Nospiediet pogu Izvēlne uz ierīces, lai saglabātu maršrutu; 
6. Izvēlieties maršrutu, lai to izmainītu, izdzēstu vai ceļotu pa to. 

 
Lai izmainītu maršrutu: 

1. Izvēlieties Information>User Data>Routes (Informācija>Lietotāja Dati>Maršruti) 
ierīces ekrāna pamatlapā; 

2. Izvēlieties izmaināmo maršrutu; 
3. Izvēlieties Edit Route (Izmainīt Maršrutu). Jūs varat nomainīt maršruta nosaukumu 

vai kartes izmantošanu, vai pagriezienu sarakstā esošos pagriezienus. 
 

Lai ieslēgtu celiņa ierakstu: 
Jebkurā kartes skatījumā, izņemot Fish Eye 3D, izvēlieties Izvēlne (MENU)>Waypoints & 
Tracks>Tracks>On (Ceļa Punkti & Celiņi>Celiņi>Ieslēgt). Līnija navigācijas kartē piefiksē Jūsu 
nobraukto celiņu. 
 
Lai „notīrītu” aktīvo (tekošo) celiņu: 
Jebkurā kartes skatījumā, izņemot Fish Eye 3D, izvēlieties Izvēlne (MENU)>Waypoints & 
Tracks>Active Tracks>Clear Active Track (Ceļa Punkti & Celiņi>Aktīvie Celiņi>”Notīrīt” 
Aktīvo Celiņu). Celņš tiek izdzēsts no ierīces atmiņas, bet tekošā celiņa ieraksts turpinās. 
 
 


