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WARNING
See the Important Safety and Product Information guide in the
product box for product warnings
and other important
Bevezető
information.
Vigyázat!
A készülék biztonságos használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd a Biztonsági tudnivalók szakaszban.

DeviceKészülék
Overview
áttekintéseHold to turn the device on or off.
À

Á

POWER

From the viewfinder, select to open the main
menu.
Select to scroll through sensor status screens,
data screens, and menu items.

Hold to turn the Wi‑Fi radio on or off.
From the viewfinder, select to open the main
menu.
Select to scroll through sensor status screens,
data screens, and menu items.
®

WI-FI

Â Photo and action From the viewfinder, select to take a photo.
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À
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Akkumulátortartó
rekesz fedelét
záróthe
D-gyűrű
key D-ring
From
viewfinder, hold take a series of photos
Battery cover

burst mode.
microSD kártya foglalat (azin
akkumulátortartó
rekesz fedele alatt)

microSD card slot (underFrom
battery
door) select to choose a menu item.
the menus,
MCX port külső GPS-antenna csatlakoztatásához

MCX Ã
port
for external GPS
antenna
(under
weather
cap)
Recording
Move
the switch
to start
or stop recording
video
Mini-USB port (esővédő sapka alatt)

switch
(Recording a Video, page 4).
Mini-USB
port (under weather
cap)
Elektromos kimeneti csatlakozó a kiegészítő tartók tápellátásához

Ä Touchscreen

Touch to select on-screen items.
TIP: You can use the touchscreen even while the
GPSMAP® 276Cx használati útmutató
1
camera is installed in the included camera case,
but the touchscreen sensitivity may be reduced.

Power connector for accessory mounts

Keys

NOTIC
Alkaline batteries lose a significant
Röviden
a térthelenyomva
temperature
decreases. Use lith
kép képernyőn nagyíthatunk
(IN),operating
kicsinyíthetünk (OUT). the device in below freez

ENTER Select to acknowledge messages an
MARK Hold to mark a waypoint.

Kezelőgombok

OUT - IN

PAGE

Röviden lenyomva a főképernyők során léptetünk végig, majd visszaérünk a főképernyőre.
Hosszan lenyomva az autós és hajós módok között
váltunk.
Röviden lenyomva a főképernyők során ellenkező
irányban léptetünk végig, az
adatbeviteli mezőben vis�szaállítjuk a korábbi értéket,
illetve elvetünk egy funkciót.
Röviden lenyomva tudomásul veszünk egy üzenetet,
illetve kiválasztunk egy opciót.
Hosszan lenyomva megjelölünk egy útpontot.
Az aktuális képernyő helyi
menüjét nyitjuk meg.
Kétszer megnyomva a főmenüt jelenítjük meg.

MENU Select to open the menu for the page
Press twice to open the main menu.
OUT
Select to zoom in or zoom out of the
Hosszan
lenyomva
be-turn
és kiHold
to turn
on and
off the devic
IN
kapcsoljuk
a készüléket.
Select
to adjust
the backlight and ext
PAGE Select
to lenyomva
scroll through
the main pag
Röviden
a háttérFIND
Select
to the
findhome
a destination.
return
to
világítást
állítjuk és page.
a külső
NAV
Select
open
the navigation
options
Hold
totoswitch
between
automotive
m
hangszóró
hangerejét.
MOB
In
marine
mode,through
hold tothe
create
a pag
Man
QUIT
Select
to
scroll
main
Cél
keresése.
FIND begin navigation to the MOB location
revert to the previous value in the da
Röviden
lenyomva
a hold
navi- to open the
NAV
In
automotive
mode,
function.
gációs
jelennek
the
voicebeállítások
prompt for
the next turn.
ENTER Select
to acknowledge messages an
meg. to
MOB
scroll,
highlight options, and
MARK Select
Hold
to
mark
a waypoint.
Hajós módban
hosszan leMENU Select
to az
open
theamenu
nyomva
Ember
vízbenfor the page
(MOB)twice
funkciót
aktiváljuk,
Press
to open
the main menu.
melynek
során
azonnali
Hold to turn on and turnnaoff the devic
Main Pages
vigációtoindul
el a the
MOBbacklight
pozíSelect
adjust
and ext
You can select
PAGE
to
scroll
through th
ció felé.
FIND
Select
to
find
a
destination.
PAGE to switch
between
automotive
mod
Autós módban
hosszan
leNAVusage
Select
to aopen
the navigation
nyomva
következő
forduThe
mode
determines
whichoptions
main
MOB
Inlómarine
mode,
create a Man
képernyő
jelenikhold
meg,toés
begin
navigation
to the forMOB location
elhangzik
a következő
Introduction
Indulóra
automotive
mode,hangos
hold to open the
vonatkozó
the
voice prompt for the next turn.
utasítás.

Maximizing Battery Life

QUIT

ENTER

MARK
MENU
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Select to zoom in or zoom out of the map page.

You can do several things to extend
• Reduce the backlight brightness
Brightness and Volume, page 2)
• Reduce the backlight timeout (D
• Use battery save mode (Turning
page 1).
• Decrease the map
drawing
spee
Select
to nyomjuk
scroll,
highlight
and
Röviden
le a meg-options,
felelő nyilat a léptetéshez,
opciók kijelöléséhez,
a kur• Turn off GLONASS
(Enabling
G
zor mozgatásához.
page 3). Main Pages

You can select PAGE to scroll through th
PAGE to switch between automotive
mod
3
The usage mode determines which main

Turning On Battery Save Mod
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Főképernyők

A PAGE gombot egymás után többször röviden lenyomva léptethetünk a
főképernyők között, míg hosszan lenyomva az autós és hajós módok között válthatunk. Más főképernyők jelennek meg autós módban, és mások
hajós módban.
Hajós mód – alapértelmezés szerint
öt főképernyő jelenik meg: a térkép, az iránytű, autópálya, aktív útvonal és pozíció adat főképernyők.
A kijelző beállításai között aktiválhatjuk a magasság képernyőt (41.
oldal).
Autós mód – alapértelmezés szerint
két főképernyő jelenik meg: térkép és fedélzeti számítógép képernyők. A kijelző beállításai között
aktiválhatjuk az autópálya, iránytű és magasság képernyőket (41.
oldal).
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Főmenü megtekintése
A főképernyőn nyomjuk meg
kétszer a MENU gombot.

Tudnivalók az
akkumulátorról, elemekről
Vigyázat!

A készülék üzemi hőmérsékleti tartománya túllépheti egyes, a készülékkel használható akkumulátorok, elemek hőmérsékleti tartományát. Az alkáli elemek magas hőmérsékleten felrobbanhatnak.
Ne használjunk éles tárgyat az akku,
elemek kivételéhez.
Az elemek, akku selejtezésénél környezettudatosan járjunk el.
Megjegyzés!
A hőmérséklet csökkenésével az alkáli
elemek jelentősen veszítenek kapacitásukból. Ezért fagypont alatti hőmérsékleti viszonyok mellett használjunk
lítium-ion akkumulátort.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

Energiatakarékos használat

Számos módon növelhetjük az elemek, akkkumulátor által biztosított működési időt.
• Csökkentsük a háttérvilágítás fény
erejét (8. oldal).
• Csökkentsük a háttérvilágítás késleltetési idejét (41. oldal).
• Váltsunk akkumulátor kímélő
(energiatakarékos) módba (lásd
alább).
• Csökkentsük a térkép kirajzolási
sebességet (36. oldal).
• Kapcsoljuk ki a GLONASS műholdas vételt (14. és 38. oldal).

Akkumulátor kímélő
(energiatakarékos) mód
kiválasztása

A működési idő meghosszabbítása
érdekében energiatakarékos módra
válthatunk.
V
 álasszuk ki a Setup (beállítások)
> Display (kijelző) > Battery Save
(akku kímélés) > On (be) pontot.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

return to the home page.
revert to the p
Hold to switch between a
function.
QUIT
Select to scroll through th
ENTER Select to ackn
revert to the previous valu
MARK Hold to mark a
function.
MENU
Select to open
háttérvilágítás
késleltetési
ENTER Select
to acknowledge
m
Press
twice to
MARK Hold toegyütt
mark
a waypoint.
a háttérvilágítással

Amikor a
ideje lejár,
Holdthe
to menu
turn on
MENU A
Select gomb
to open
a képernyő is kikapcsol.
to adju
Press
twiceSelect
megnyomásával kapcsoljuk
vissza
ato open the m
FIND
findo
Hold
to turnSelect
on andtoturn
képernyőt, míg a
gombot
kétszer
NAVto adjust
Select
open
Select
thetobackl
megnyomva az állapot képernyőt
teMOBto find
In amarine
mod
FIND
Select
destinatio
begin navigati
kintjük meg.
NAV
Select to open the naviga

In automotive
In marine mode,
holdprom
to c
the voice
begin navigation to the M
Select to scro
Amennyiben előre láthatóan
a
készüIn automotive mode, hold
voice
prompt for the n
lék hónapokra használatonthekívül
lesz,

Téli tárolás

MOB

scroll, highlight
vegyük ki az elemeket. ASelect
tárolt toadat
nem veszik el az elemek kivétele
soMain Pages
rán.
You can select PAGE

PAGE to switch betw

Main Pages
AA-s ceruzaelemek
The usage mode det
You can select PAGE to scroll
behelyezése PAGE to switch between autom

The usage
mode
determines w
A külön megvásárolható
NiMH
akkuIntroduction
mulátor helyett használhatunk három
darab AA-s alkáli ceruzaelemet,
NiMH
Introduction
vagy lítium ceruzaakkumulátort. A lítium vagy NiMH akkumulátorok jelentősen hosszabb működési időt biztosítanak.
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3 Replace the battery cover, and turn the D-ring clockwise.
times out. You can select to turn on the screen, and you can
double tap to view the status page.
Installing the Battery Pack
1 Turn the D-ring counter-clockwise, and pull up to remove the
Long-Term Storage
cover.
When you do not plan to use the device for several months,
2. metal
	Keressük
meg
a lítium-ion
a lehetőség
esetén
the
contacts
on the
end of the akkulithium-ion
2 Locate
remove the Ez
batteries.
Stored hosszabb
data is not túra
lost when
batteries
are
battery.
removed. jöhet kapóra, amikor nem áll módunkmulátor végén található fém érintinto the compartment, contacts first.
kezőket.
ban feltölteni az akkumulátort. 3 Insert the battery

Installing AA Batteries

Instead of the
packa(Installing
Pack,
1. battery
	Fordítsuk
D-gyűrűtthe
azBattery
óramutapage 2), you can use alkaline, NiMH, or lithium AA batteries.
tóval
ellentétes
irányba,
majd
húzThis is useful when you are on the trail and cannot charge the
zukNiMH
fel a or
fedél
eltávolításához.
battery pack. Use
lithium
batteries for best results.
D-ring
counter-clockwise,
and
pull up
to remove the
1 Turn the 2.
	Helyezzük
be a három
AA-s
cerucover.
zaelemet (-akkut), ügyelve a pola2 Insert three AA batteries, observing polarity.

ritásra.

You can adjust the backlight brightness to maximize battery life.
the weather
1 Pull
If you are using an external speaker
with aup
12/24-Volt
adaptercap
cable with
the device,
you
® can adjust the volume level of the
A gyári
Garmin
akkumulátortól eltéaudio output.
rő akkumulátor töltésére ne használ1 Select .
juk a készüléket. A gyári Garmin ak2 Select and to adjust the brightness.
kumulátortól
eltérő the
akkumulátor
and to adjust
volume. tölté3 Select
se
károsíthatja
a
készüléket,
valamint
4 Select ENTER.

À from the mini-USB port Á.

érvénytelenítheti a garanciát.

Support and Updates

Előfordulhat, hogy mielőtt az USB-

	Helyezzük
be az akkumulátort,
into place.
4 Press the3.battery
azzaland
azturn
oldalával,
battery cover,
the D-ringahol
clockwise.
5 Replace the először

érintkezők
Charging the Battery
Packtalálhatók.
NOTICEbe az akkumu4. 	Finoman nyomjuk
To prevent corrosion,
látort. thoroughly dry the USB port, the weather
cap, and the surrounding area before charging or connecting to
a computer.5. 	Helyezzük vissza az akkumulátor
3. 	Helyezzük vissza a fedelet,Do
fordítfedelét,
fordítsuk
aza óramunot attempt to
use themajd
device
to charge
battery that was
not provided
bytatóval
Garmin
. Attempting
to charge
a battery that
suk el a D-gyűrűt az óramutató
jáegyező
irányba
a D-gyűrűt.
1
not provided by Garmin can damage the device and void
rásával egyező irányba. was
NiMH akkumulátor töltése
the warranty.
®

Before you can connect the
straight connector of the USB cable
NiMH akkumulátor behelyezése
Megjegyzés!
to your device, you may need to remove optional mount
1. Fordítsuk a D-gyűrűt az óramutatóaccessories.A rozsdásodást megelőzendő töltés
val ellentétes irányba, és húzzuk
fel
NOTE: The vagy
deviceszámítógéphez
does not charge when
outside
the approved
történő
csatlaa fedél eltávolításához.
temperaturekoztatás
range (Specifications,
page
11). meg
előtt alaposan
szárítsuk
You can charge the battery using a standard wall outlet or a
a mini-USB portot, az esővédő sapUSB port on your computer.
kát,
és a környező
felületet.
Pull
up
the
weather
cap À from
the mini-USB port Á.
1

6

Adjusting the Backlight
Brightness
You
can chargeand
the battery using a standard wall outlet or
Volume
USB port on your computer.
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®

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) provides easy
csatlakozóját
a készüléken
access kábel
to these
services for Garmin
devices. ta	Az USB-kábel
kisebbik
csat-mini-USB
the small2.end
of the USB
cablevégét
into the
2 Plug
lálható
csatlakozó aljzatba
illeszthet• Product
registration
.
lakoztassuk
mini-USB-portba
nénk,
le kell vennünk egyes
kiegészí• Product
manuals
the USB end of the cable into an AC adapter or a
3 Plug
3.
	Az
USB-kábel
másik
végét
illes�• Software
tőket.updates
computer USB port.
szük a hálózati tápegységhez
™
• DataNe
uploads
to GarminAConnect
feledjük!
készülék
a töltési
plug the AC adapter into a standard wall o
4 If necessary,
vagy a számítógép USB-portjába.
• Map,hőmérsékleti
chart, or course
updates
tartományon kívül eső

When you connect the device to a power source, the de

4. 	Csatlakoztassuk a hálózati tápSettinghőmérsékleten
Up Garmin Express
nem töltődik.
turns on.
egység villásdugóját fali konnekthe
device
to
your
computer
using
a
USB
cable.
1 Connect
Az akkumulátort hálózati
tápegységthe battery
completely.
5 Charge
torhoz
(amennyiben fali konnek2 Go torőlwww.garmin.com/express.
vagy számítógép USB-portján ketorról
töltjük
aPack
készüléket).
the on-screen instructions.
3 Follow
Removing
the
NiMH
Battery
resztül is tölthetjük.

A készülékWARNING
azonnal bekapcsol,
1. 	Hajtsuk fel az esővédő sapkát
ahogy
áram
alá
kerül.batteries.
Connected
Features
a mini-USB-portról Do. not use a sharp object to remove
5.
	Teljesen
töltsük
fel azand
akkumuláConnected features are available
for
your
GPSMAP
276Cx
pull up to remov
1 Turn the D-ring counter-clockwise,
device when you connect the device to a compatible
tort.
cover.
smartphone using Bluetooth wireless technology. Some
features require you to install the2Garmin
Connect
Mobile
appof the battery pack.
Pull up
on one
side
®

on the connected smartphone. Go to www.garmin.com/apps for
more information. Some features are also available when you
connect your device to a wireless network.
Phone notifications:
Displays phone
notifications
and
Hold
.
®
GPSMAP
276Cx
használati
messages
on your
GPSMAP
276Cxútmutató
device.
LiveTrack: Allows friends and family to follow your races and
training activities in real time. You can invite followers using

Turning On the Device
7

Do not use a sharp object to remove batteries.

slot (under battery door)
Á microSD card
cable
cable
with
the
thedevice,
device,
you
youcan
can
adjust
adjust
the
thevolume
volume
levelbattery
ofadapter
ofthe
thesave mode (Turning On Battery Save Mode,
IfIf
you
are
an
speaker
with
aa
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míg Android™ okostelefon esetében Garmin Connect Mobile alkalmazáson keresztül.
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A Wi-Fi funkció használata előtt a
Garmin Express programmal be kell
állítanunk a Wi-Fi kapcsolatot.
1. A www.garmin.com/express oldalra fellépve töltsük le a Garmin
Express programot.
2. Válasszuk ki a készüléket.
3. Válasszuk a Tools (eszközök) >
Utilities (segédprogramok) pontot.
4. Kövessük a képernyőn megjelenő
utasításokat a Wi-Fi kapcsolat beállításához.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1. A főmenüben válasszuk a Setup
(beállítások) > Wi-Fi pontot.
2. Amennyiben szükséges, válas�szuk a Wi-Fi pontot a funkció bekapcsolásához.
3. Válasszuk az Add Network (hálózat hozzáadása) pontot.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

4. A listából válasszuk ki a kívánt WiFi hálózatot.
5. Amennyiben szükséges, adjuk
meg a jelszót.
A kamera megjegyzi a hálózat adatait, és később, ugyanezen helyre vis�szatérve automatikusan kapcsolódik
a hálózathoz.

Okostelefon és a készülék
párosítása

A készüléket a Garmin Connect Mobile alkalmazáson keresztül kell párosítanunk.
1. 	 Az okostelefont hozzuk a készülékhez 10 méteres távolságon belül.
2. 	 Az okostelefon alkalmazás tárjából
töltsük le majd telepítsük a Garmin
Connect Mobile alkalmazást.
3. 	 Kövessük az okostelefon képernyőjén megjelenő utasításokat,
melyekkel email címünk felhasználásával egy fiókot hozunk létre,
majd a GPSMAP 276Cx készülék11

kel csatlakozunk is ehhez a fiókhoz.
3. A GPSMAP 276Cx készüléken
válasszuk a Setup > Bluetooth
> On (be) > Pair Mobile Device
(okostelefon párosítás) pontot.
A sikeres párosítást egy üzenet jelzi.
A párosítást követően a készülék automatikusan szinkronizálja az adatokat az okostelefonnal.

Értesítés elrejtése

A telefonos értesítések funkció használatához kompatibilis okostelefon
párosítása szükséges. Amennyiben
a telefonra hívás, üzenet érkezik,
a telefon erről egy értesítést küld a
GPSMAP 276Cx készülékre.

A bekapcsolást követően a készülék
automatikusan elkezdi keresni a műholdakat. Amíg a készülék összegyűjti
a szükséges műhold-jeleket és meghatározza pozíciónkat, a GPS képernyő jelenik meg. A művelet pár percet
vehet igénybe.

Telefonos értesítések

Értesítés megtekintése

Amennyiben úgy kívánjuk, el is rejthetjük az értesítéseket. Ez esetben a
kijelzőn nem jelennek meg az értesítések.
A főmenüben válasszuk a Setup >
Bluetooth > Notifications (értesítések) > Hide (elrejt) pontot.

GPS műholdas
kapcsolat

Az értesítések megtekintéséhez előzőleg párosítanunk kell a készüléket
a kompatibilis okostelefonnal.
1. 	A főmenüben válasszuk a
Message (üzenet) pontot.
2. Válasszunk egy értesítést.

Műholdas kapcsolat
létesítése

12
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A GPS navigációs funkciók használatához először létre kell jöjjön a műholdas kapcsolat.

Amikor bekapcsoljuk a készüléket, a
GPS-vevő begyűjti a műholdas adatokat, majd meghatározza a pillanatnyi pozíciót. A műholdas kapcsolat létrejöttéhez szükséges időtartam
több tényezőtől is függ. Egyrészt attól, hogy milyen messze kerültünk attól a helytől, ahol a készüléket legutoljára használtuk, másrészt attól, hogy
mennyire tiszta az égbolt, és hogy milyen régen használtuk utoljára a készüléket. Amikor a készüléket először
kapcsoljuk be, a műholdas kapcsolat
létesítése akár több percet is igénybe vehet.
1. Kapcsoljuk be a készüléket.
2. Várjunk, amíg a készülék befogja
a műhold-jeleket.
A művelet akár 30-60 másodpercet is igénybe a vehet.
3. Amennyiben szükséges, menjünk
ki szabad térre, magas épületektől
és fáktól távol.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

Műhold nézet módosítása

1. A főmenüben válasszuk a GPS
pontot.
2. Nyomjuk meg a MENU gombot.
3. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Amennyiben azt kívánjuk, hogy
az égbolt ábra teteje aktuális haladási irányunk felé mutasson,
válasszuk a Track Up pontot.
• Az egyes műholdak és jelerősség oszlopuk eltérő színnel történő megjelenítéséhez válasszuk a
Multicolor pontot.

Kapcsoljuk ki a GPS-vevőt

A pozíció nyomon követésének kikapcsolásához kapcsoljuk ki a GPSvevőt.
1. A főmenüben válasszuk a GPS
pontot.
2. Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Use With GPS
Off (használat GPS-vevő nélkül).
13

Glonass és WAAS
műholdas vétel
bekapcsolása

A Global Navigation Satellite System
(GLONASS) orosz műholdas rendszerbe tartozó műholdak bevonásával növelhetjük az elérhető műholdak
számát. A funkciót a normál GPSvétellel együtt használva rossz vételi viszonyok esetén, pl. magas épületekkel körbevéve, pontosabb, megbízhatóbb pozíció meghatározást kapunk.
Észak-Amerikában bekapcsolhatjuk
a Wide Area Augmentation System
(WAAS) rendszert, amely pontosabb GPS pozíció adatokat biztosít.
A WAAS pozíciót használva a műholdas kapcsolat létesítése némileg
hosszabb időt vehet igénybe.
1. A főmenüben nyomjuk meg a
MENU gombot, majd válasszuk a
GPS pontot.
14

2. Válasszuk az Enable GLONASS
(GLONASS
aktiválás)
vagy
Enable WAAS (WAAS aktiválás)
pontot.

Útpontok, útvonalak,
nyomvonalak

Útpontok

Az útpontok a készülékkel megjelölt
és eltárolt pozíciók, helyek. Megjelölhetjük a helyeket, ahol éppen tartózkodunk, ahova el kívánunk jutni, vagy
ahol korábban jártunk. A helyekhez kiegészítő adatokat rendelhetünk, pl.
nevet adhatunk nekik vagy magassági, mélységi adatot rendelhetünk hozzájuk.
A készülékbe útpontok adatait is feltölthetjük: ehhez az útpontok adatait tartalmazó .gpx fájlt másoljuk be a
GPX mappába (lásd az 49. oldalon).

GPSMAP® 276Cx használati útmutató

Útpont létrehozása

Pillanatnyi tartózkodási helyünket
megjelölhetjük és elmenthetjük útpontként.
1. 	Nyomjuk le hosszan a MARK
gombot.
2. 	Ha szükséges, a megfelelő mezőt
kijelölve végezzük el a módosításokat.
3. Válasszuk az OK-t.

Útpont keresése

1. Nyomjuk le a FIND gombot, majd
válasszuk a Waypoints (útpontok)
pontot.
2. Amennyiben szükséges, a MENU
megnyomásával szűkíthetjük a keresést.
3. Amennyiben szükséges, válas�szunk egy opciót.
• Az aktuális pozíció közelében
történő kereséshez válasszuk a
Find Nearest (keresés a közelben) opciót.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

• Az útpont neve alapján történő
kereséshez válasszuk a Find by
Name (név szerint keres) pontot.
• Útpont kategórián belül történő
kereséshez válasszuk a Select
Category (kategória kiválasztás)
pontot, majd válasszuk ki a kategóriát.
• Az útpont szimbóluma alapján
történő kereséshez válasszuk a
Select Symbol (szimbólum kiválasztás) pontot, majd válasszunk
egy szimbólumot.
• A térkép egy adott pontjának közelében történő kereséshez válasszuk a Near Other (másik
hely közelében) pontot, majd jelöljük ki ezt a helyet.
4. Válasszuk ki az útpontot a listából.

Útpont kivetítése

Egy adott útpontból kiindulva az irány
és a távolság megadásával határozhatjuk meg egy új útpont helyét.
1. 	A főmenüben válasszuk a Points
(pontok) pontot.
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2. 	Válasszuk ki a kiindulási útpontot.
3. 	Nyomjuk le a MENU gombot, majd
válasszuk a Project Waypoint
(útpont kivetítés) pontot.
4. Amennyiben szükséges, a From
(innen) pontot kiválasztva módosíthatjuk a kiiindulási helyet.
5. Adjuk meg a távolságot.
6. Adjuk meg az irányt.
7. Válasszuk a Save (mentés) pontot.
8. Válasszuk a Next (tovább) pontot.

Navigáció útpont felé

1. Nyomjuk le a FIND gombot, majd
válasszuk a Waypoints pontot.
2. Jelöljük ki az útpontot.
3. Válasszuk a Go To (menj) pontot.

1. 	A főmenüben válasszuk a Points
pontot.
2. Jelöljük ki az útpontot.
3. Nyomjuk meg a MENU gombot, majd válasszuk az Average
Location (pozíció átlagolás) pontot.
4. 	Válasszuk a Start pontot a mérések indításához.
5. Kövessük a képernyőn megjelenő
utasításokat.
6. 	A legjobb eredmény eléréséhez
legalább 4-8 mintavételt végezzünk el, és ezek között legalább
90 percet várjunk.

Útpont szerkesztése

A pozíció átlagolás során a készülék
egymás után többször beméri a pozíciót, és ezek átlagos értékét tekinti az
útpont végső pozíciójának.

1. 	A főmenüben válasszuk a Points
(pontot) pontot.
2. Jelöljük ki az útpontot.
3. Jelöljük ki a kívánt adatot, jellemzőt, pl. a nevet.
4. 	Adjuk meg az új adatot, majd válasszuk a Done (kész) pontot.
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Útpont pozíció pontosságának
javítása átlagolással

Kategória szerkesztése

1. 	A főmenüben válasszuk a Points
pontot, majd nyomjuk meg a
MENU pontot, majd válasszuk az
Edit Categories (kategória szerkesztése) pontot.
2. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Válasszunk egy kategóriát.
• Válasszuk az Add (új kategória)
pontot.
3. Amennyiben szükséges, módosítsuk a nevet.
4. Igény szerint válasszuk a Show
on Map (térképen mutat) pontot.
5. Igény szerint válasszuk a Use
as Default (alapértelmezettként
használ) pontot.

Útpont törlése

1. A főmenüben válasszuk a Points
mappát.
2. Válasszunk egy útpontot.
3. Válasszuk a Delete (törlés) pontot.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

Útvonalak

Az útvonal útpontok, helyek sorozatából áll, melyeket adott sorrendben
megtéve juthatunk el a célig.

Útvonal létrehozása

1. 	 A főmenüben válasszuk a Route
(útvonal) > Create Route (útvonal
létrehozása) pontot.
2. 	Válasszunk egy üres vonalat.
3. 	Válasszunk egy kategóriát.
4. Válasszuk ki az útvonal első pontját.
5. Válasszuk az OK-t.
6. Ismételjük meg az előző műveletsort az útvonalat alkotó további
pontok kiválasztásához.

Útvonali navigáció indítása

Az útvonal mentén történő navigációhoz aktiválnunk kell az útvonalat.
1. A főmenüben válasszuk a Route
pontot.
2. Válasszuk ki az útvonalat.
17

3. Nyomjuk meg a MENU gombot, majd válasszuk az Activate
Route (útvonal bekapcsolása)
pontot.
A térképen az aktivált útvonalat
bordó színű vonal jelzi.

2. Válasszuk ki az útvonalat.
3. Válasszuk ki az útvonal nevét.
4. Gépeljük be az új nevet.

Útvonal szerkesztése

Módosíthatjuk az útvonal nevét,
amennyiben ez segít az útvonalak
megkülönböztetésében.
1. A főmenüben válasszuk a Route
pontot.

Az útvonalat alkotó pontokat átrendezhetjük, új pontot szúrhatunk be, illetve törölhetünk meglévő pontot.
1. A főmenüben válasszuk a Route
pontot.
2. Válasszuk ki az útvonalat.
3. Válasszunk egy pontot az útvonalban.
4. Nyomjuk meg a MENU gombot.
5. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Új pont beszúrásához válasszuk
az Insert Waypoint (útpont beszúrása) pontot.
• Egy adott pont áthelyezéséhez
az útvonalon belül, válasszuk a
Move Waypoint (útpont áthelyezése) pontot, majd a léptetést
végezzül el a nyíl gombokkal.
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Útvonal másolása

Egy meglévő útvonalról másolatot készíthetünk (duplikálhatjuk).
1. A főmenüben válasszuk a Route
pontot.
2. Válasszuk ki az útvonalat.
3. Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Copy Route (útvonal másolása) pontot.
Az útvonala másolata megjelenik
a listában.

Útvonal nevének módosítása

• Az útvonalon belül egy meglévő
pont törléséhez (az útpont az útpont listából nem törlődik) válas�szuk a Remove Waypoint (útpont törlése) pontot.

Útvonal törlése

1. A főmenüben válasszuk a Route
pontot.
2. Válasszuk ki az útvonalat.
3. Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Delete Route
(útvonal törlése) pontot.

Navigáció mentett útvonal
mentén

1. Nyomjuk meg a NAV gombot,
majd válasszuk a Navigate Route
(útvonali navigáció) pontot.
2. Válasszuk ki az útvonalat.

Aktív útvonal megtekintése

2. Válasszunk egy pontot az útvonalon belül.
3. A Map (térkép) ponttal megtekintjük az útpontot a térképen.

Navigáció leállítása

Nyomjuk meg a NAV gombot, majd
válasszuk a Stop Navigation (navigációt leállít) pontot.

Útvonal megfordítása

Az útvonal a kezdő- és végpontjának
megcserélésével visszafelé navigálhatunk az útvonal mentén.
1. A főmenüben válasszuk a Route-t.
2. Válasszuk ki az útvonalat.
3. Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk az Invert (megfordít) pontot.

Kerülőút beiktatása

1. Miközben egy útvonal mentén navigálunk, a főmenüben válasszuk
a Route > Active pontot.

Útfelbontás vagy egyéb akadály esetén kerülőutat iktathatunk az útvonalba.
1. Autós módban útvonal mentén történő navigáció során nyomjuk le

GPSMAP® 276Cx használati útmutató
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a NAV gombot, majd válasszuk a
Detour (kerülő) pontot.
2. Adjuk meg a kerülőút hosszát.
A készülék újratervezi az útvonalat.

Útvonal megtervezése

A készülék túra tervezői funkciókkal
is bír.
1. A főmenüben válasszuk a Route
pontot.
2. Válasszuk ki az útvonalat.
3. Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Plan Route (útvonal tervezés) pontot.
4. Adjuk meg a túra megtervezéséhez szükséges kiegészítő információkat.
Megjegyzés! Az üzemanyagfogyás egység/óra szerint kerül kiszámításra. A rendszer beállításokon belül található mértékegység
beállítás módosítása nem érinti az
üzemanyag-fogyás kijelzését. Az
üzemanyag fogyasztást a jármű
műszaki adatai (pl. a kézikönyv20

be szereplő adatok vagy teljesítményre vonatkozó műszaki jellemzők) alapján adjuk meg, és ne
feledjük el a megfelelő mértékegység (gallon, liter) megadását.
5. Nyomjuk meg a QUIT gombot.
6. A nyíl gombokkal léptessünk a túra
részletes adatai között, pl. a szakasz idők között vagy a becsült érkezési idő adat között.

Nyomvonalak

Ahogy haladunk, a készülék adott
gyakorisággal ún. nyomvonalpontokat ment, melyek tartalmazzák aktuális tartózkodási helyünket, a mentés
pontos idejét és az aktuális magasságot. Ezeket a nyomvonalpontokat a
nyomvonalnapló tárolja, és a naplót
elmentve megőrizzük az általunk bejárt utat.

Nyomvonal rögzítése

Alapbeállítás szerint amennyiben a
készülék be van kapcsolva és a műholdas kapcsolat megfelelő, a kéGPSMAP® 276Cx használati útmutató

szülék automatikusan rögzíti a nyomvonalat. A nyomvonal rögzítését
felfüggeszthetjük majd manuálisan újraindíthatjuk.
1. Kezdjük el mozogni: a nyomvonal
rögzítése megkezdődik.
2. A főmenüben válasszuk a Track
(nyomvonal) > Active pontot az aktív nyomvonal kiválasztásához.
3. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• A nyomvonal rögzítésének felfüggesztéséhez válasszuk a Stop
pontot.
• A nyomvonal rögzítésének indításához válasszuk a Start pontot.

Aktív nyomvonal
megtekintése

1. 	A főmenüben válasszuk a Track >
Active pontot.
2. 	Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• 	 A nyomvonal térképen történő
megjelenítéséhez nyomjuk meg a
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

MENU gombot, majd válasszuk a
View Map (térképen mutat) pontot.
• 	 Az aktuális nyomvonal magassági grafikonjának megjelenítéséhez
nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Elevation Plot
(magassági grafikon) pontot.

Aktív nyomvonal mentése

A főmenüben válasszuk a Track >
Active > Save (ment) pontot.

Aktív nyomvonal törlése

A főmenüben válasszuk a Track >
Active > Clear (töröl) pontot.

Nyomvonal törlése

1. A főmenüben válasszuk a Track
pontot.
2. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• FIT;
• GPX;
• Archive (archivált).
3. Válasszuk a nyomvonalat.
4. Válasszuk a MENU > Delete-t.
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Navigáció mentett nyomvonal
mentén

1. 	A főmenüben válasszuk a Track >
Active pontot.
2. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• FIT;
• GPX;
• Archive (archivált).
3. Válasszunk egy nyomvonalat.
4. Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Navigate (navigáció) pontot.
5. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Az Original (eredeti) pontot kiválasztva az eredeti irányban navigálunk az útvonal mentén.
• A Reverse (fordított) pontot kiválasztva visszafelé navigálunk az
útvonal mentén.
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Archivált nyomvonalak

A készülék csak korlátozott számú nyomvonal tárolására alkalmas.
Amennyiben ezt a számot túllépjük,
nem marad elegendő hely az aktuális nyomvonal tárolására. Az archiválással felszabadítjuk a nyomvonal tárolására szolgáló memóriát, és az archivált nyomvonalak a meghajtónkon
egy külön helyen kerülnek tárolásra.
Az archiválható nyomvonalak számának kizárólag a meghajtón lévő szabad tárhely szabhat határt. Az archivált nyomvonalakat letölthetjük a készülékről számítógépünkre, ahol a
Garmin BaseCamp alkalmazásban
meg is tekinthetjük ezeket.
A mentett nyomvonalakat manuálisan
archiválhatjuk. Ezen felül azonban az
aktuális nyomvonal-napló tartalmából egy automatikus ütemezés alapján archivált nyomvonalakat hozhatunk létre, illetve beállíthatjuk úgy is
a készüléket, hogy akkor is archiválGPSMAP® 276Cx használati útmutató

ja a nyomvonal-naplót, amikor a napló megtelt.

Nyomvonalak automatikus
archiválása

Egy ütemezés alapján automatikusan
is vezérelhető a nyomvonalak archiválása.
1. A főmenüben válasszuk a Setup
(beállítások) > Tracks (nyomvonalak) > Auto Archive (automatikus archiválás) pontot.
2. Válasszunk a When Full (amikor
a memória megtelt), a Daily (napi)
és a Weekly (heti) opciók közül.
Ne feledjük! A napi és a heti
rendszerességű mentések csak
GPX formátumba történő mentés
mellett működnek.

Nyomvonalak manuális
archiválása

Kézzel bármikor magunk is archiválhatunk egy nyomvonalat.
1. A főmenüben válasszuk a Track >
GPX pontot.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

2. Válasszunk egy nyomvonalat.
3. Válasszuk a MENU > Archive
(arhivál) pontot.
A nyomvonal a mentett nyomvonalak listából átkerül az archivált
nyomvonalak listájába.

Navigáció

Keresés menü

A keresés menüben útpontokat, városokat kereshetünk ki, koordináták
alapján jelölhetünk ki helyet. Letölthetünk elemeket, pl. fotókat, nyomvonalakat, melyeket célként tűzhetünk
ki, és navigációt indíhatunk feléjük.
Amennyiben külön megvásárolható,
kiegészítő térképet töltünk fel a készülékre, az alapkategóriákon felül további kategóriák is megjelennek meg.
Amikor egy kategóriát megnyitunk, a
listában a pillanatnyi pozícióhoz vagy
a térkép mutatóhoz (amennyiben aktív) közeli helyek jelennek meg.
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Marking and Starting Navigation to a Man

„Oda vagy vissza” mutató. Azt mutatja, hogy a következő útpont felé haladunk, vagy onnan jövünk.

Navigáció a térképen

1. Kezdjük meg a cél felé történő navigációt (16-17. oldal).
2. A térkép megnyitásához nyomjuk
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Navigáció a TracBack®
funkcióval

Navigáció közben bármikor lehetőségünk van egy ellenkező irányú, vis�szafelé vezető navigációt elindítani.
Ez hasznos lehet, ha vissza kívánunk
jutni az ösvény elejére vagy a kikötőhöz.
1. Nyomjuk meg a NAV gombot,
majd válasszuk a TracBack pontot.
2. A térkép (24. oldal) vagy az iránytű
(23. oldal) alapján navigáljunk vis�sza a célig.

Egyes úttípusok kizárása
az útvonaltervezésből

Bizonyos úttípusokat, pl. fizetős utakat, földutakat kizárhatunk az útvonaltervezésből.
1. Válasszuk a Setup (beállítások)
> Routing (útvonaltervezés) >
Avoidance Setup (elkerülések
beállítása) pontot.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

2. Válasszuk ki azon úttípusokat,
melyeken a navigáció során nem
kívánunk haladni.

Navigáció indítása
„ember a vízben” (MOB)
pozíció felé

A használati módot hajósra kell állítani az „ember a vízben” funkció használatához.
A készülékkel elmenthetünk egy „ember a vízben” (MOB) pozíciót, mely
felé a készülék automatikusan és
azonnal el is indítja a navigációt.
1. Hajós módban nyomjuk le hos�szan a MOB gombot.
2. Válasszuk a Yes-t (igen).
A térkép képernyő jelenik meg,
mutatva a MOB pozíció felé vezető útvonalat. Alapértelmezés szerint az útvonal bordó színnel jelenik meg.
3. A térkép (24. oldal) vagy az iránytű
(23. oldal) alapján navigáljunk vis�sza a célig.
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Magassági grafikon

Alapbeállítás szerint a magassági értékek a megtett távolság függvényében jelennek meg. A grafikon bármely
pontját kijelölve megtekinthetjük az
adott pont jellemző adatait. A magassági grafikon beállításait a 43. oldalon
leírtak szerint módosíthatjuk.

Navigáció a magassági
grafikon egy pontja felé

1. A nyíl gombokkal jelöljük ki a grafikonon a kívánt pontot.
2. Nyomjuk meg az ENTERt.
3. A térkép alapján navigáljunk el a
célig (24. oldal).

A grafikon által mutatott
adattípusok módosítása

Beállíthatjuk a grafikont úgy is, hogy a
magasság helyett a nyomást mutassa
a távolság vagy az idő függvényében.
1. A főmenüben válasszuk a Setup >
Altimeter Setup (magasságmérő
beállítás) > Plot Type (grafikon típus) pontot.
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2. Válasszuk ki a kívánt grafikon típust.

Barometrikus magasságmérő
kalibrálása

Amennyiben ismerjük tartózkodási
helyünk pontos magasságát vagy a
jellemző légnyomást, kézzel elvégezhetjük a nyomásmérő kalibrációját.
1. 	Menjünk arra a helyre, amelynek ismerjük pontos magasságát,
vagy légköri nyomását.
1. A magasság képernyőn nyomjuk
meg a MENU gombot, majd válasszuk az Altimeter Setup (magasságmérő beállítás) > Calibrate
Altimeter (magasságmérő kalibrálás) pontot.
3. 	A Calibrate With (kalibrálás ez
alapján) mezőben válasszunk az
alábbi lehetőségek közül:
• Current Elevation – kalibrálás
magasság adat alapján. Adjuk
meg az ismert magasságot.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

• Sea Level Pressure – kalibrálás légköri nyomás alapján. Adjuk meg a nyomást.
• GPS Altitude – kalibrálás GPS
pozíciómeghatározás alapú magasság adat alapján.
4. Válasszuk a Calibrate (kalibrál)
pontot.

Fedélzeti számítógép

A fedélzeti számítógép mutatja az aktuális sebességet, az átlagsebességet, a maximális sebességet, a napi
kilométerszámlálót és egyéb hasznos
adatokat.

2. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Reset Trip Data – a túra adat
számlálókat lenullázzuk.
• Reset Max. Speed – a maximális sebesség számlálót nullázzuk
le.
• Reset Odometer – a napi kilo
méterszámláló értéket nullázzuk
le.
• Reset All – az összes értéket lenullázzuk.

Országút képernyő

A pontos mérési adatok érdekében
a túra indítása előtt nullázzuk le a
számlálókat.
1. Válasszuk a Trip Computer (fedélzeti számítógép) pontot, majd
nyomjuk meg a MENU gombot.

Az országút képernyő a cél felé történő navigáció során nyújt vizuális útmutatást. A grafikus országút kijelző
sorban mutatja az útvonal egyes pontjait. Az országút szimmetriatengelyén
végigfutó vonal az ideális nyomvonalat mutatja. A képernyő kialakításán is
változtathatunk, valamint a megjelenő
adatmezőket is módosíthatjuk.

GPSMAP® 276Cx használati útmutató
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Fedélzeti számítógép
adatainak nullázása

BirdsEye térképi
megjelenítés

A Garmin BaseCamp programon keresztül, aktív BirdsEye előfizetés mellett lehetőségünk van műholdas felvételek letöltésére és a térképen történő
megjelenítésére.

Naptárak
és időjárási adatok

Naptár megjelenítése

Adott napra vonatkozóan is megtekinthetjük a készüléken elvégzett műveleteket, pl. hogy egy útpont mely
napon került mentésre. Emellett megtekinthetünk naplementére, napfelkeltére, holdlementére és holdkeltére vonatkozó adatokat, illetve vadászati,
halászati adatokat.
1. A főmenüben válasszuk a
Celestial (almanach) pontot.
2. Válasszunk a Day View (napi bontás), Week View (heti bontás) és
Month View (havi bontás) nézetek között.
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3. Amennyiben szükséges, a nyílak
kal a képernyő tetején kiválaszthatunk egy eltérő dátumot.
4. Nyomjuk meg a MENU gombot.
5. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Az aktuális napra történő vis�szalépéshez válasszuk a Use
Current Date (mai dátum használata) pontot.
• A pillanatnyi pozíció, egy térképpont vagy egy érdekes hely közelében jellemző adatok megtekintéséhez válasszuk a Change
Reference (viszonyítási hely módosítása) pontot.
• A Nap és Hold adatok megtekintéséhez válasszuk a View Sun
And Moon (Nap és Hold) pontot, a vadászati és halászati időszakok megtekintéséhez pedig a
View Hunt And Fish (vadászat
és halászat) pontot.

Árapály adatok
megtekintése

GPSMAP® 276Cx használati útmutató
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Az árapály állomások adatait hívhatjuk le, beleértve az árapály magasságot, illetve a következő dagály és
apály esedékességét kérdezhetjük le.
1. A főmenüben válasszuk a
Celestial > Tide (árapály) > At
(ekkor) pontot.
2. Amennyiben szükséges, a keresés szűkítéséhez nyomjuk meg a
MENU gombot.
3. Amennyiben szükséges, válas�szunk az alábbi lehetőségek közül:
•N
 ear Current Location – pillanatnyi pozíciónk közelében kereshetünk.
•N
 ear Map Pointer – a térkép
mutató pozíciójának közelében
kereshetünk.
•N
 ear Other – másik város, part,
hajóállomás, móló közelében is
kereshetünk.

• Near Destination – az aktív navigáció (amennyiben van) céljaként szolgáló pozíció, hely közelében kereshetünk.
A kiválasztott hely közelében található árapály állomások listája
megjelenik.
4. Válasszuk ki az állomást.
Az aktuális napra vonatkozóan
egy 24 órát átfogó árapály grafikon jelenik meg, mutatva az aktuális árapály magasságot, illetve
a következő dagály és apály időpontját.
5. Nyomjuk meg a MENU gombot.
6. Válasszunk az alábbiak közül:
• Az árapály grafikonon való
pásztázához, léptetéshez válasszuk a Move Cursor (kurzor
mozgatás) pontot.
• Az árapály adatokat az aktuálistól eltérő napra vonatkozóan is
megtekinthetjük: ehhez válaszuk
az On (be) pontot, majd adjuk
meg a dátumot.
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Nap és Hold adatok,
vadászati, halászati idők
megtekintése

1. A főmenüben válasszuk a
Celestial pontot.
2. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• A napkelte, naplemente, holdkelte, holdlemente adatok megtekintéséhez válasszuk a Sun &
Moon (Nap és Hold) pontot.
• A vadászathoz, halászathoz leginkább alkalmasnak előrejelzett
időszakok megtekintéséhez válasszuk a Hunt & Fish (vadászat
és halászat) pontot.
3. Amennyiben szükséges, a Date
pontot választva válasszunk egy
eltérő napot.
Az aktuális napra történő visszalépéshez nyomjuk meg a MENU
gombot, majd válasszuk a Use
Current Date (mai dátum használata) pontot.
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Aktuális időjárási
viszonyok és az előrejelzések megtekintése

Az időjárási előrejelzések megtekintéséhez a készüléket olyan
okostelefonnal kell párosítanunk, melyen fut a Garmin Connect Mobile alkalmazás (11. oldal).
Az időjárási radarkép megtekintéséhez internet kapcsolatra van szükség.
Ehhez a GPSMAP 276Cx készüléket
csatlakoztassuk internet kapcsolattal
bíró okostelefonhoz vagy ugyanúgy
internet kapcsolattal bíró Wi-Fi hálózathoz.
Megtekinthetjük az aktuális időjárási
viszonyokat, az előrejelzéseket, illetve a térképen az időjárási radarképet.
1. A főmenüben válasszuk a
Weather (időjárás) pontot.
2. Válasszunk az alábbi lehetőségek
közül:
• Az aktuális időjárási viszonyok
és előrejelzések megtekintéséGPSMAP® 276Cx használati útmutató

hez válasszuk a Current (aktuális) pontot.
• A térképen az időjárási radarkép megtekintéséhez válasszuk
a Map (térkép) pontot.

Beállítások

Adatmezők beállítása

Az adatmezők beállításához először
egy olyan képernyőt kell kiválasztanunk, melyen adatmezők megjelennek. Az egyes főképernyőkön megjelenő adatmezőket állíthatjuk be.
1. Válasszuk ki a kívánt képernyőt.
2. 	Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Change Data
Fields (adatmezőt módosít) pontot.
3. Válasszuk ki a módosítani kívánt
adatmezőt.
4. 	Adjuk meg az új adattípust.

GPSMAP® 276Cx használati útmutató

Képernyő kialakítás
testreszabása

1. Válasszuk ki a kívánt képernyőt.
2. 	Nyomjuk meg a MENU gombot,
majd válasszuk a Set Up Page
Layout (képernyő kialakítás módosítása) pontot.
3. Válasszuk ki a kívánt kialakítást.

Térképek bekapcsolása

Be- és kikapcsolhatjuk az aktuálisan a
készülékre feltöltött térképeket.
A térkép képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot, majd válasszuk
a Configure Maps (térképek beés kikapcsolása) pontot.

Térkép beállítások

A térkép képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot, majd válasszuk a
Map Setup (térkép beállítás) pontot.
Megjegyzés! A nagyítási lépték
(zoom level) beállításoknál az adott
térképi elem akkor nem jelenik meg,
amikor az aktuális lépték nagyobb,
mind a kiválasztott lépték.
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General (általános) – az általános
térképi beállítások, tehát pl. a részletgazdagság vagy a térkép tájolása
(lásd 35. oldal).
Map (térkép) – a térkép kirajzolására
vonatkozó beállítások, pl. a kirajzolási
sebesség (36. oldal).
Line (vonal) – a térképen megjelenő
irányvonal beállítása: ennek előrevetülési hosszát idő és távolság alapon
is megadhatjuk, illetve megadhatjuk,
hogy mely nagyítási lépték alatt jelenjen meg.
Waypoint (útpont) – megadhatjuk,
hogy az útpontok mely nagyítási lépték alatt jelenjenek meg, illetve a hozzájuk tartozó feliratok betűméretét is
kiválaszthatjuk.
Marine (hajós) – a térkép hajós módra vonatkozó beállításait adhatjuk
meg (36. oldal). Megadhatjuk, hogy
mely nagyítási léptéknél jelenjenek
meg, illetve a térképi elemek feliratainak betűméretét is kiválaszthatjuk.

Marine Nav (hajós navigáció) – hajós módban a térkép különféle szimbólumainak, jelzéseinek megjelenítését állíthatjuk be.
City (város) – megadhatjuk, hogy a
települések mely nagyítási lépték alatt
jelenjenek meg, illetve a hozzájuk tartozó feliratok betűméretét is kiválaszthatjuk.
Road (utak) – megadhatjuk, hogy az
utak mely nagyítási lépték alatt jelenjenek meg, illetve a hozzájuk tartozó
feliratok betűméretét is kiválaszthatjuk.
Point (pontok) – megadhatjuk, hogy a
pontok mely nagyítási lépték alatt jelenjenek meg, illetve a hozzájuk tartozó feliratok betűméretét is kiválaszthatjuk.
Area (terület) – megadhatjuk, hogy a
területek mely nagyítási lépték alatt
jelenjenek meg, illetve a hozzájuk tartozó feliratok betűméretét is kiválaszthatjuk.

Topo (domborzat) – megadhatjuk,
hogy a domborzati adatok mely nagyítási lépték alatt jelenjenek meg, illetve a hozzájuk tartozó feliratok betűméretét is kiválaszthatjuk.
Grid (fokhálózat) – megadhatjuk,
hogy a fokhálózat mely nagyítási lépték alatt jelenjen meg.
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Általános térképi beállítások

A térkép képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot, majd válasszuk a
Map Setup > General (általános)
pontot.
Detail (részletgazdagság): a térkép
részletgazdaságát, a megjelenő adatok mennyiségét szabályozhatjuk. Minél több a részlet, annál lassabban
rajzolódik ki a térkép.
Auto Zoom (automatikus nagyítás): a
térkép használatának leginkább megfelelő nagyítási léptéket automatikusan választja ki a készülék. Kikapcsolva (Off) kézzel kell nagyítanunk,
kicsinyítenünk.

Lock On Road (úton tart): a térképen
a pillanatnyi helyzetünket mutató kék
háromszöget mindig valamely közútra
pozícionálja a készülék, feltételezve,
hogy autóval közlekedünk vagy közúton navigálunk.
Orientation (tájolás): a térképi megjelenítés beállítása. A North Up
(észak fel) beállítás esetén az északi irány mindig a képernyő teteje felé
mutat (papírtérképhez hasonlóan),
míg Track Up (menetirányba) esetén a haladási irányunk mutat a képernyő teteje felé. Az Automotive (autós) opció perspektivikus nézetben jeleníti meg a térképet, miközben a menetirány mutat a képernyő teteje felé
mutat.

Térképi kirajzolási beállítások

A térkép képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot, majd válasszuk a
Map Setup > Map (térkép) pontot.
Shaded Relief: amennyiben a térképi
adatbázis tudja ezt a funkciót, enge35

délyezhetjük a domborzati árnyékolás
kirajzolását.
Map Outlines (térkép vonalak): a térkép vonalakat kapcsolhatjuk be és ki.
Guidance Text (irányító felirat): választhatunk, hogy az irányító felirat
megjelenjen-e a térképen.
Map Speed (kirajzolási sebesség): a
térkép kirajzolási sebességét állíthatjuk be. Gyorsabb kirajzolási sebesség
esetén az akkumulátor hamarabb lemerül.

Marine Colors (tengeri színek): az
egyes térképi funkciók és elemek
olyan színnel jelennek meg, hogy a
hajós érdekes helyek feltűnőbbek legyenek, illetve a térkép alapvetően
egy hajós papírtérkép kinézetét vegye át.

Fedélzeti számítógép
beállítások

A térkép képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot, majd válasszuk a
Map Setup > Marine (hajós) pontot.
Fishing Contour (halászati vonalrajz): a térképet a halászat igényeinek megfelelő módon leegyszerűsíti, illetve megadhatjuk a mederfenék
kirajzolásához és a mélységértékek
megjelenítéséhez tartozó nagyítási
léptéket.

A térkép képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot, majd válasszuk a
Map Setup > Marine Nav. (hajós navigáció) pontot.
Symbol Set: hajós módban a hajós tengeri szimbólumok beállítása.
A NOAA opció a National Oceanic
and Atmospheric Administration által szabványosított térképi szimbólumokat alkalmazza. Az International
opció az International of Lighthouse
Authorities szimbólumait használja.
Light Sectors: a térképen a csatorna
megvilágítások megjelenítését kapcsolhatjuk be illetve állíthatjuk be.

A fedélzeti számítógép képernyőn
nyomjuk meg a MENU gombot.
Set Up Page Layout (képernyő kialakítás beállítás): a képernyő kialakítását (adatmezők számát) választhatjuk
meg (33-34. oldal).
Reset Trip Data (túra adatok nullázása): az aktuális túra számlálók értékeit lenullázzuk. A maximális értékek ezzel nem törlődnek.
Reset Max. Speed (max. sebesség nullázás): a maximális sebesség
számláló értékét nullázzuk.
Reset Odometer (napi számláló nullázás): a napi kilométerszámlálót nullázzuk le.
Reset All (mindent nulláz): a fedélzeti számítógép összes számlálóját lenullázzuk. Túra indítása előtt a pontos
mérés érdekében javasolt az összes
számlálót lenulláznunk.
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Hajós beállítások

Hajós navigációs beállítások

Restore Defaults (gyári beállítások
visszaállítása): a fedélzeti számítógép képernyőt a gyárinak megfelelő
állapotra állítjuk vissza.

Országút képernyő
beállítása

Az országút képernyőn nyomjuk meg
a MENU gombot.
Set Up Page Layout: a képernyő kialakítását (adatmezők számát) választhatjuk meg (33-34. oldal).
Change Data Fields (adatmező módosítása): az adatmezőket módosíthatjuk (33. oldal).
Highway Setup (országút képernyő): az országút képernyő megjelenítési beállításai, pl. engedélyezhetjük az aktuális útvonal szakasz vonalának megjelenítését vagy a nyomvonal-napló tartalmának megjelenítését.

Riasztás beállítások

A főmenüben válasszuk az Alarms
(riasztások) pontot.
Clock: ébresztés beállítása.
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Rendszer beállítások

A főmenüben válasszuk a GPS pontot, majd nyomjuk a MENU gombot.
Megjegyzés! Egyes beállítások
csak a GPS-vétel kikapcsolt állapota
mellett jelennek meg.

Use With GPS Off: használat kikapcsolt GPS-vevő mellett (GPS-vevő kikapcsolása).
Use With GPS On: használat bekapcsolt GPS-vevő mellett (GPS-vevő
bekapcsolása).
Track Up (menetirányba): a műholdas képernyőn az égbolt ábra tájolását állíthatjuk be. Az égbolt ábrán a
gyűrűk állhatnak úgy, hogy a képernyő teteje az északi irány (North Up)
vagy az aktuális menetirány mutat a
képernyő teteje felé (Track Up).
Single Color (egyszínes): beállíthatjuk, hogy a műholdas képernyő egyszínű vagy többszínű (multicolor) legyen.
Set Loc. On Map (pozíció megadása
a térképen): aktuális pozíciónkat a térképen jelölhetjük ki. Ezt a pozíciót útvonal létrehozásához vagy mentett helyek kereséséhez használhatjuk fel.
AutoLocate Position: a GPS-pozíció
kiszámítása a Garmin AutoLocate®
funkciójával.

A főmenüben válasszuk a Setup >
System (rendszer) pontot.
System Mode: a műholdas rendszert
állíthatjuk be. Választhatunk a GPS,
GPS+GLONASS és a Demo (bemutató) módok között, utóbbi esetén a
GPS-vevő ki van kapcsolva.
Usage Mode (hajós vagy autós mód):
a hajós és az autós módok között választhatunk.
Text Language (feliratok nyelve): a
menürendszer nyelvét választhatjuk ki.
	 Megjegyzés! A menürendszer
nyelvének módosításával a felhasználó által bevitt saját adatok
és a térképi adatok, pl. az utcanevek nyelve nem változik.
WAAS/EGNOS: kiegészítő műholdrendszerek bevonása a pozíciómeg
határozás javítása érdekében. ÉszakAmerika területén a WAAS (Wide
Area Augmentation System) műholdrendszer működik, Európa területén
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Next Turn (következő forduló): beállíthatjuk a készüléket, hogy a következő forduló elérése előtt adott távolsággal vagy idővel hangjelzéssel figyelmeztessen.
Arrival (érkezés): beállíthatjuk a készüléket, hogy a cél elérése előtt
adott távolsággal vagy idővel hangjelzéssel figyelmeztessen.
Anchor Drag (horgony csúszás): beállíthatjuk a készüléket, hogy amikor
lehorgonyzott állapotban adott távolságon túl elsodródtunk, a készülék
hangjelzéssel figyelmeztessen.
Off Course (letérés): amennyiben a
kijelölt útiránytól egy adott távolságnál nagyobb mértékben letértünk, a
készülék hangjelzéssel figyelmeztet.

GPS műholdas beállítások

az EGNOS (European Geostationary
Navigation Overlay Service) rendszer.
External Power Off (külső áramforrás nélkül): energiagazdálkodás beállítása külső áramforrás nélküli működés esetére.
External Power On (külső áramforrásról): energiagazdálkodás beállítása külső áramforrásra történő csatlakoztatás mellett.
Interface: a soros interfész formátumának beállítása (lásd alább).
AA Battery Type (elem típus): a
használt AA-s ceruzaakkuk (-elemek)
beállítása.
Ne feledjük! Amennyiben a
normál akkumulátort használjuk,
ez a beállítás nem elérhető.

Soros interfész beállítása

Válasszuk a Setup > System >
Interface pontot.
Garmin Spanner: az USB-portot virtuálisan soros porttá alakítja, és ezen
a virtuális porton át a legtöbb NMEA
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0183 kompatibilis térképi szoftverrel
valós soros port hiányában is képes
együttműködni a GPSMAP 276Cx.
Garmin Serial (Garmin soros): Garmin
kizárólagos tulajdonban álló formátum, amely alkalmas útpontok, útvonalak, nyomvonalak számítógép és a
GPSMAP 276Cx közötti átvitelére.
NMEA In/Out: szabványos NMEA
0183 kimeneti és bemeneti adatátvitelt tesz lehetővé.
Text Out (Szöveg ki): sima szöveges
(ASCII kódolású) adatkimenet, amely
a pozíció és a sebesség adatokat
tartamazza.
RTCM: lehetővé teszi DGPS (Diffe
rential Global Positioning System)
adatok vételét egy olyan eszköztől,
amely ezen RTCM (Radio Technical
Commission for Maritime Services)
adatokat SC-104 formátumban küldi.
MTP: a készüléken beállítjuk a Media
Transfer Protocol használatát, amely
cserélhető háttértár mód helyett a ké-

szülék fájlrendszeréhez biztosít hozzáférést.
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Kijelző beállítások

A főmenüben válasszuk a Setup >
Display (kijelző) pontot.
Color Mode (szín mód): választhatunk az éjszakai és a nappali színvilág között. Auto opció esetén a készülék automatikusan a pontos idő függvényében vált a nappali és éjszakai
színvilág között.
Battery Save (akku kímélés): energiatakarékos működés aktiválása,
mellyel meghosszabbíthatjuk az akkumulátor által biztosított működési
időt, azzal, hogy a háttérvilágítás késleltetési idejének lejártával a kijelző
teljesen kikapcsol.
Main Menu (főmenü): a menürendszer stílusát állíthatjuk át.
Screen Capture (képernyőfelvétel): a
kijelzőn megjelenő grafikai tartalmat
menthetjük el képként (képernyőfotót
készíthetünk).

Backlight Timeout (háttérvilágít késleltetés): a háttérvilágítás bekapcsolt
állapotának időzítése. Ezen időtartam
lejártával a háttérvilágítás kikapcsol.
Twilight Adjustment (szürkületi állítás): szürkületkor a háttérvilágítást a
megfelelő olvashatóság, láthatóság
érdekében külön állíthatjuk.
Highway Page (országút képernyő):
beállíthatjuk, hogy az országút képernyő megjelenjen-e a főképernyők sorában.
Compass Page (iránytű képernyő):
beállíthatjuk, hogy az iránytű képernyő
megjelenjen-e a főképernyők sorában.
Backlight Intensity (háttérvilágítás
fényerősség): a háttérvilágítás fényerejének beállítása.
Altimeter Page (magasságmérő képernyő): beállíthatjuk, hogy az magasság képernyő megjelenjen-e a főképernyők sorában.

Útvonaltervezés beállítása

Az elérhető beállítások a kiválasztott
tevékenységtől függően eltérhetnek.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

A főmenüben válasszuk a Setup >
Routing (útvonaltervezés) pontot.
Activity (tevékenység): az útvonaltervezés alapjául szolgáló közlekedési módot választhatjuk ki. A készülék
ezen közlekedési módra optimalizálva tervezi meg az útvonalat.
Lock On Road (úton tart): a térképen
pozíciónkat jelentő kék háromszöget
a legközelebbi közútra igazítja. Ez
rendkívül hasznos funkció autós közlekedés vagy közutakon történő navigáció során.
Off Route Recalculation: amennyiben az aktív útvonalról jelentősen letérünk, a készülék újratervezi az útvonalat. Ennek módját állíthatjuk be.
Avoidance Setup: navigáció során
a nem kívánatos úttípusok, terepek,
közlekedési módok kijelölése.

Nyomvonal beállítások

A főmenüben válasszuk a Setup >
Tracks (nyomvonal) pontot.
Record Method (rögzítési mód):
nyomvonal rögzítési módok beállítása.
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Interval (gyakoriság): nyomvonal
mentési gyakorisága. Sűrűbb mentés
pontosabb, részletesebb nyomvonalat eredményez, azonban a nyomvonal-napló hamarabb megtelik.
Color (szín): a térképen a nyomvonal
megjelenítési színét állíthatjuk.
Auto Archive (automatikus archiválás): a nyomvonalak rendszerezésére
és a nyomvonalak tárolásra szolgáló
memória felszabadítását célzó archiválási funkció. A nyomvonalak mentése és törlése automatikusan történik.
Output Format (kimeneti formátum):
a nyomvonalat menthetjük FIT vagy
GPX/FIT formátumba (21. oldal).
• A fitnesz adatokat tartalmazó tevékenységekhez a FIT formátum
a megfelelő, melyet feltölthetünk a
Garmin Connect fiókba, illetve navigációhoz is felhasználhatunk.
•G
 PX/FIT formátum esetén a
nyomvonal mind hagyományos,
térképi megjelenítésre szolgáló

nyomvonali fájlban is mentésre
kerül, de a fitnesz adatokat tartalmazó FIT fájl is készül.
Trip Recording: a túra rögzítés beállításai.
Recorded Data Reset (rögzített
adatok törlése): az adatok törlésének (nullázásának) beállítása. Track
(nyomvonal) és Trip (túra) opciókkal
az aktív nyomvonal lezárásakor történik a nyomvonal és a túra adatok nullázása. Prompted (rákérdez) beállítás esetén a készülék felszólít, hogy
válasszuk ki a törölni kívánt adatokat.
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Magasságmérő beállítások

A főmenüben válasszuk a Setup >
Altimeter (magasságmérő) pontot.
Barometer Mode: a barométer módot állíthatjuk be. Variable Elevation
(változó magasság) opcióval a barométer mozgás közben méri a magasság változását. Fixed Elevation opcióval a készülék feltételezi, hogy stabilan egy adott magasságban tartózko-

dunk, és a légköri nyomás változása
kizárólag az időjárási viszonyok változása miatt következhet be.
Plot Type (grafikon típus): a magasság idő vagy távolság szerinti változását mutató grafikont átállíthatjuk a légköri nyomás változását az idő függvényében bemutató grafikonra, vagy a
környezeti nyomás idő függvényében
való változását bemutató grafikonra.
Auto Calibration: minden alkalommal, amikor egy tevékenységet elindítunk, a készülék automatikusan
kalibrálja a magasságmérőt. A készülék addig képes a magasságmérő automatikus kalibrálására, amíg
GPS-jeleket vesz és a Continuous
calibration (folyamatos funkció) be
van kapcsolva.
Calibrate Altimeter (magasságmérő kalibrálás): amennyiben ismerjük
a pontos magasságot vagy a pontos
légköri nyomást, magunk is kalibrálhatjuk a magasságmérőt (28. oldal).
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

Hang beállítások

A főmenüben válasszuk a Setup >
Sounds (hangok) pontot.
Beeper (sípszó): a hangszóró bekapcsolása riasztások hangos jelzésére illetve kiválasztások hangjelzéssel történő kíséretéhez.
Attention Tone (figyelemfelkeltő dallam): hangos utasítások, üzenetek elhangzása előtti hangjelzést, dallamot
állíthatjuk be.
Voice Language: a hangos utasítások nyelvét állíthatjuk be.
Speaker Volume (hangerő): a külső
hangszóró vagy a fejhallgató hangerejét állíthatjuk be.

ANT+ mérő beállításai

A fitnesz kiegészítőkről lásd a 46. old.

Időzítő beállításai

A főmenüben válasszuk ki a Setup >
Timer (időzítő) pontot.
User (egyedi): a számlálót beállíthatjuk felfelé és lefelé történő számláláshoz, illetve nullázhatjuk a számlálót,
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és ki is kapcsolhatjuk. Lefelé és felfelé számláláshoz egy időt is megadhatunk.
Marine (hajós): hajós módban az
iránytű képernyőn megjelenik az időzítő.

Pocízió beállítások

A sebesség, távolság, magasság,
mélység, hőmérséklet, nyomás és
függőleges sebesség adatok mértékegységeit állíthatjuk be.
1. Válasszuk a Setup > Units (mértékegységek) pontot.
2. Válasszuk ki az adattípust.
3. Válasszuk ki a mértékegységet.

Megjegyzés! Kizárólag abban az
esetben módosítsuk a helyformátumot vagy a koordináta rendszert leíró
térkép dátumot, ha olyan papírtérképet használunk, amely ezen paramétereket pontosan megjelöli.
A főmenüben válasszuk a Setup >
Location (pozíció) pontot.
Position Format (pozíció formátum):
a koordináták kijelzési formátumának
megadása.
Map Datum: a térkép alapját adó koordináta rendszer kiválasztása.
Map Spheroid: a készülék által alkalmazott koordináta-rendszer. Alapértelmezés szerint ez a WGS 84.
Heading (északi irány): az irány meghatározása során alkalmazott vonatkoztatási rendszer. Auto Mag. Var.
(autom. elhajlás) opcióval a készülék
pozíciónk alapján automatikusan korrigál a mágneses elhajlással. True (valós) opció esetén a földrajzi északi sar-
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Idő beállítások

Válasszuk a Setup > Time (idő) -t.
Time Format (idő formátum): választhatunk a 12 és 24 órás kijelzési formátumok között.
Time Zone (időzóna): az időzónát adhatjuk meg. Automatic beállítás a készülék a GPS-pozíció alapján automatikusan határozza meg a zónát.

Mértékegység beállítása

kot tekinti északi iránynak, Grid (fokhálózat) opció esetén a fokhálózat
000° fokát veszi északi iránynak, míg
User Mag. Var. (egyedi elhajlás) opció
esetén magunk adhatjuk meg a pozíciónkban jellemző mágneses elhajlást.

Gyári beállítások
visszaállítása

A készüléket visszaállítjuk a szállításkor jellemző gyári alapállapotba.
A főmenüben válasszuk a Setup
> System (rendszer) pontot,
majd nyomjuk meg a MENU gombot, majd válasszuk az All Unit
Defaults (gyári állapot visszaállítás) > Yes (igen) pontot.

Készülék információk

Tisztítás, ápolás

Figyelem!

Ne tároljuk olyan helyen a készüléket,
ahol tartósan szélsőséges hőmérsékletnek van kitéve, mivel ez véglegesen károsíthatja a készüléket.
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Ne használjunk erős vegyszereket,
oldószereket, mivel ezek károsíthatják a műanyag elemeket.

Tisztítás
Figyelem!
A töltő csatlakoztatásakor az elektromos érintkezőkön kirakódó pára, verejték még kis mennyiségben is rozsdásodást okozhat.
1. 	Enyhén szappanos vízzel megnedvesített ruhával töröljük át a
készüléket.
2. A készüléket töröljük szárazra.
Tisztítást követően várjunk, amíg a
készülék teljesen meg nem szárad.

Külön megvásárolható
fitnesz kiegészítők

A készülékhez csatlakoztathatunk külön megvásárolható fitnesz kiegészítőket, pl. pulzusmérőt vagy lépésszámlálót. Ezen kiegészítők ANT+ vezeték nélküli technológiával kommunikálnak a készülékkel.
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NOTE: The device is not compatible with Windows 95, 98, Me,
Windows NT , and Mac OS 10.3 and earlier.
®

®

®

File Types

A fitnesz kiegészítő, mérő csatlakoztatása előtt a kiegészítőhöz kapott útmutatónak megfelelően telepítsük azt
vagy vegyük fel.

ANT+ mérők párosítása

Párosítást megelőzően vegyük fel a
pulzusmérőt vagy rögzítsük a mérőt a
megfelelő módon.
1. 	Hozzuk a VIRB kamerát és a mérőt egymáshoz 3 méter távolságon
belül.
Ne feledjük! A párosítás során
minden más ANT+ mérőt helyezzünk 10 méternél távolabb.
2. 	 A főmenüben válasszuk a Setup >
ANT Sensor (ANT mérő) pontot.
3. Válasszuk ki a mérő típusát.
4. Válasszuk ki Search For New (új
keresése) pontot.
A párosítást követően a mérő állapota a „Connected”-re vált (Csatlakoztatva).
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Az ANT+ mérő párosítását
segítő tippek

• 	 Ellenőrizzük, hogy az ANT+ kiegészítő kompatibilis legyen a Garmin
készülékkel.
• Párosítás előtt minden más ANT+
kiegészítőt vigyünk 10 méteres távolságon túl.
• Az ANT+ kiegészítőt és a Garmin
készüléket hozzuk egymáshoz 3
méteres távolságon belül.
• 	Párosítást követően a GPSMAP
276Cx már automatikusan felismeri az ANT+ kiegészítőt, amint
az működésbe lép. Ez a művelet
automatikusan zajlik, ahogy bekapcsoljuk a GPSMAP 276Cx-et,
és aktiváljuk a mérőt (elkezdünk
futni vagy felhelyeztük mellkasunkra a pulzusmérőt).
• 	 Párosítást követően a GPSMAP
276Cx már csakis a párosított mérőtől fogad el adatokat, nyugodtan
közel mehetünk más mérőkhöz.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató

The handheld device supports these file types:
• FIT kiterjesztésű, a tevékenység
• Files from BaseCamp or HomePort™. Go to www.garmin.com
adatok Garmin Connect fiókba törA készüléken fájlokat tárolhatunk,
/trip_planning.
ténő and
feltöltésére
fájlok.
erre fájlokat menthetünk. A készülé• GPX route, track,
waypointszolgáló
files.
GPX geocache
files. kártya behelyezése
ken memóriakártya foglalat áll •rendelmicroSD
• JPEG photo files.
kezésre a memória bővítéséhez.
A tárhely bővítése és kiegészítő térké• nem
GPI custom POI files from the Garmin POI Loader.
jegyezzük meg! A készülék
pek feltöltése céljából microSD® me- Go to
www.garmin.com/products/poiloader.
kompatibilis a Windows® 95, 98, Me,
móriakártyát
az ennek
• FIT files for exporting tohelyezhetünk
Garmin Connect.
®

Adatkezelés

NT , XP operációs rendszerekkel.
fogadására szolgáló foglalatba.
Card
Ugyancsak nem kompatibilis aInstalling
Mac® a1.Memory
	Fordítsuk a D-gyűrűt az óramutacan install a microSD memory card for additional storage
OS 10.3 és korábbi verziókkal.You
tóval ellentétes irányba, majd húzor pre-loaded maps.
zukcounter-clockwise,
fel a fedél eltávolításához.
Fájlformátumok
and pull up to remove the
1 Turn the D-ring
A készülék által támogatott fájlok:cover. 2. 	Vegyük ki az akkumulátor(oka)t.
2 Remove the batteries.
• 	 A BaseCamp™ vagy HomePort™
3. Az akkumulátor tartó rekeszben a
In the battery compartment, slide the card holder À to the left
szoftverek fájlait (részletek a3 www.
csúsztasand lift up. kártya tartó fedelét
garmin.com/trip_planning oldalon);
suk balra, majd hajtsuk fel.
• 	 A Garmin POI Loaderrel letöltött
GPI saját érdekes hely (POI) adatbázis fájlok (lásd a www.garmin.
com/products/poiloader oldalon);
• 	 JPEG képfájlok;
• 	 GPX geoláda hely fájlok.
• 	 GPX kiterjesztésű, útvonalak,
4. Helyezzük a memóriakártyát
a
4 Place the memory card Á with the gold contacts facing down
nyomvonalak, útpontok adatait tarfoglalatba az arany érintkezőkkel
5 Close the card holder.
talmazó fájlok.
lefelé.
6 Slide the card holder to the right to lock it.
GPSMAP® 276Cx használati útmutató
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7 Replace the batteries.
®

5. Hajtsuk le a memóriakártya tartó
fedelét, majd a rögzítéshez csúsztassuk jobbra.
6. Helyezzük vissza az akkumulá
tor(oka)t.
7. Helyezzük vissza az akkumulátor tartó rekesz fedelét, majd a
D-gyűrűt fordítsuk az óramutató
járásával egyező irányba.

Készülék csatlakoztatása
számítógéphez
Figyelem!
A rozsdásodást megelőzendő töltés
vagy számítógéphez történő csatlakoztatás előtt alaposan szárítsuk meg
az USB portot, az esővédő sapkát, és
a környező felületet.
1. Az USB-portról hajtsuk fel az esővédő sapkát.
2. Az USB-kábel kisebbik végét csatlakoztassuk a készüléken található USB-porthoz.
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3. 	Az USB-kábel nagyobbik végét
csatlakoztassuk a számítógép
USB-portjához.
A készülék és a memóriakártya
(amennyiben be van helyezve) a
Windows operációs rendszer Számítógép ablakában mint cserélhető háttértárak jelennek meg, valamint külső kötetként Macintosh
számítógépen.

Fájlok letöltése a
számítógépről a készülékre

1. Csatlakoztassuk a készüléket a
számítógéphez.
	A készülék belső memóriája mint
cserélhető háttértár vagy mobil
eszköz, a memóriakártya pedig
mint második cserélhető háttértárak jelennek meg Windows® számítógépen, míg Mac számítógépen külső kötetként.
Ne feledjük! Amennyiben a
számítógépre számos hálózati meghajtó csatlakozik, előforGPSMAP® 276Cx használati útmutató

dulhat, hogy nem marad betűjel a
háttértár meghajtók megjelenítéséhez. Az operációs rendszer súgójában találunk megoldást.
2. 	A számítógépen nyissuk meg az
intézőt, és keressük meg a fájlt.
3. Jelöljük ki a fájlt.
4. 	Kattintsunk a Szerkesztés > Másolás menüpontra a számítógépen.
5. 	Windows operációs rendszer esetén nyissuk meg a „Garmin” vagy
a memóriakártya meghajtót, mobil
eszközt a Számítógép ablakban,
vagy Macintosh számítógépen a
Garmin vagy memóriakártya kötetet.
6. Az intézővel lépjünk be a kívánt
mappába.
7. 	Kattintsunk a Szerkesztés > Beillesztés menüpontra a számítógépen.
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A fájl megjelenik a készülék memóriájának vagy a memóriakártya
tartalmát mutató fájl listában.

Fájlok törlése
FIGYELEM!
Amennyiben nem ismerjük a fájl funkcióját, ne töröljük azt. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, melyeket tilos törölni.
1. 	Nyissuk meg a Garmin vagy a
memóriakártya meghajtót, kötetet.
2. 	Amennyiben szükséges, nyissuk
meg a fájlt tartalmazó mappát.
3. 	Jelöljük ki a fájlt.
4. 	A számítógép billentyűzetén
nyomjuk le a Delete gombot.

USB-kapcsolat bontása

Amikor végeztünk a fájlkezeléssel,
bontsuk az USB-kapcsolatot. Amen�nyiben az eszköz cserélhető háttértárként vagy kötetként van csatlakoztatva, az adatvesztés elkerülése érdekében az alábbi biztonsági protokoll
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szerint bontsuk a kapcsolatot. Amen�nyiben a készülék Windows számítógéphez mobil eszközként került csatlakoztatásra, erre nincs szükség.
1. 	Válasszunk az alábbi műveletek
között:
• Windows számítógépen kattintsunk a tálcán a
Hardver biztonságos eltávolítása ikonra.
•M
 acintosh számítógépen húzzuk
a kötetet a Kuka ikonra.
2. 	Húzzuk ki az USB-kábelt a számítógép USB-portjából.
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Műszaki adatok
Akkumulátor
típusa

Újratölthető lítiumion akkumulátor

Akkumulátorról
biztosított
működési idő
(GPS-vevő
bekapcsolt
állapota mellett és
70%-os fényerejű
háttérvilágítással)

Lítium-ion
akkumulátorral
16 óra
AA-s ceruzaelemmel 8 óra

Vízállóság

A készülék
IEC 60529 IPX7
besorolással
vízhatlan*

Akkumulátor
töltés
hőmérsékleti
tartománya

0 – 45 C

Működési hőmérsékleti tartomány

-15 – +50 C
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Rádió frekvencia

Iránytű biztonsági
távolság

2,4 GHz ANT+
vezeték nélküli
kommunikációs
szabvány;
Wi-Fi és
Bluetooth funkciós
készülék
30 cm

* A készülék egy véletlenszerű vízbe esés
esetén 1 méteres mélységig 30 percen
át vízhatlan marad. Részletesen lásd a
www.garmin.hu/vizallo oldalon.

Garmin ügyfélszolgálat

Ha bármilyen probléma lépne fel a készülék használata során, vagy kérdése volna, kérjük hívja a Navi-Gate Kft.
ügyfélszolgálatát a 06-1-801-2830-as
telefonszámon, vagy küldjön levelet a
support@navigate.hu email címre.
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Szoftver felhasználói
szerződés

Az GPSMAP276Cx használatba
vételével a Felhasználó az
alábbi szerződésben foglalt
feltételeket
kötelezőnek
tekinti magára nézve. Kérjük
figyelmesen olvassák át az
alábbi szerződést.
A GARMIN egy korlátozott használati engedélyt biztosít a készülékbe beépített szoftverhez (a továbbiakban:
Szoftver), és ennek normál működtetéshez. Tulajdonjog és szerzői jogok a
GARMIN-nál maradnak.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy
a Szoftver a GARMIN tulajdonát képezi, valamint az Egyesült Amerikai Államok szerzői jogi törvényének és más nemzetközi szellemi termékre vonatkozó egyezmények védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver rendszere, felépítése és kódja a GARMIN
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nagyértékű szakmai-ipari titkait képezik, és a forráskód a GARMIN ipari titka marad. A Felhasználó kötelezi magát, hogy a Szoftvert vagy annak részét nem módosítja, nem kódolja ki illetve vissza, továbbá nem használja
alapul más eszközhöz. A Garmin által nem támogatott, nem eredeti térképek használata esetén a GPS készülékek problémamentes működése nem garantálható. A Felhasználó kötelezi magát, hogy nem exportálja, vagy reexportája a Szoftvert egyetlen országba sem, megsértve az Amerikai Egyesült Államok kiviteli ellenőrzési törvényeit.

Biztonsági tudnivalók
Egészségkárosodás
megelőzése

Mindig konzultáljon orvossal, szakértővel, mielőtt egy felkészülési programot elindítana, vagy az edzéstervet módosítaná. Ha pacemakere vagy egyéb elektronikus készülék implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt használatba veszi a szívritmusmérőt.
A készülék, a pulzusmérő és további Garmin-kiegészítők,
mérők kereskedelmi forgalomban kapható eszközök, nem
orvosi műszerek, és külső elektromos berendezések, jel-
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források zavart okozhatnak a készülékek, mérők működésében. A mért pulzusértékek csak tájékoztató jellegű értékek, a Garmin elutasít bármely téves mérési értékből eredő
következményre vonatkozó minden felelősséget.

Akkumulátorral kapcsolatos
figyelmeztetések

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása az akkumulátor élettartamának jelentős rövidülését okozhatja, illetve
GPS-készülék károsodásával, személyi sérüléssel, tűzzel,
kémiai égéssel, az elektrolitsav szivárgásával járhat.
Ne hagyjuk a készüléket olyan helyen, ahol magas hőnek
van tartósan kitéve, ne hagyjuk a tűző napon, ehelyett vegyük le a készüléket, és tároljuk árnyékos helyen.
Az akkumulátort vagy a készüléket ne helyezzük vízbe, folyadékba.
Ne szúrjuk át az elemet, akkumulátort.
Hosszabb időn át lehetőleg 0–25°C között tároljuk, és -15°
– +50°C közötti tartományban működtessük a készüléket.
Az elem, akkumulátor kivételekor ne használjunk éles tárgyat.
Az elemet, akkumulátort tartsuk távol
gyermekektől.
Ne bontsuk szét, ne szúrjuk át, ne roncsoljuk az elemet, akkumulátort. Külső hálózati töltő esetén csak a Garmin által
a termékhez engedélyezett töltőt alkalmazzunk. Kizárólag
a Garmin által engedélyezett vagy rendelkezésre bocsátott
táp- és adatkábelt alkalmazzunk.
Csak az eredetivel egyező típusú elemet helyezzük be
csereelemként, eltérő esetben tűz, robbanás következhet
be. A cserélhető gombelemek perklorátot tartalmazhatnak,
amelyet veszélyes anyagként kell kezelni.

Hajózással kapcsolatos
figyelmeztetések

ban. Kerüljük a veszélyes hajózási körülményeket, helyzeteket, és a hajókormányt soha ne hagyjuk őrizetlenül.
A készülék kizárólag navigációs segédeszközként szolgál, nem alkalmas precíziós távolságmérésre, iránymérésre, pozíció meghatározásra, topográfiai mérésre.
Mindig álljunk készen a hajó feletti irányítás azonnali átvételére. Közeli veszélyforrások, p. kikötő, másik hajó, cölöp
közelében mindig legyünk nagyon körültekintők.
Navigációs során a készülék által jelzett információkat
gondosan vessük össze a közeli, viszonyítási alapként
szolgálható tereptárgyakkal, pl. vizuális jelzésekkel, illetve a rendelkezésre álló egyéb térképpel, valamint vegyük
figyelembe a helyi szabályokat, korlátozásokat. Amennyiben eltérést észlelünk, továbbhaladás előtt minden esetben járjunk ennek végére.
Amennyiben a készülék térképet is felhasznál, az elektronikus térképet csak a hivatalos térképek kiegészítőjeként kezeljük, ne azok egyenértékű helyettesítőjeként. A
hivatalos helyi hajózási térkép a biztonságos hajózáshoz
szükséges mindennemű információt tartalmaznak.

Gépjárműben történő telepítésre
vonatkozó figyelmeztetések

A készülék járműbe történő felszerelése során úgy helyezzük el a készüléket, hogy az ne zavarja a kezelőszervek elérését, és ne vonja el a járművezető figyelmét a vezetéstől. A készüléket ne helyezzük rögzítés nélkül a műszerfalra, és ne helyezzük légzsák elé vagy fölé.
Nem zavarhatja
a vezetőt a
kilátásban.

Ne helyezzük
rögzítés nélkül a
műszerfalra.

Ne helyezzük légzsák kirobbanási
terébe.

A hajó kapitánya felel a hajó biztonságos irányításáért. A
készülék segítségül szolgál a hajó megfelelő irányításá-

Előfordulhat, hogy a szélvédőn történő rögzítésre szolgáló tartó elválik a szélvédőtől. A készüléket ne helyezzük
olyan helyre, ahol a készülék leesés esetén zavart kelt. A
szélvédőt a megfelelő tapadás érdekében tartsuk tisztán.
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Navigációval kapcsolatos
veszélyek

Navigáláció során a készülék által kijelzett adatokat gondosan vessük össze más navigációs információkkal, utcatáblákkal, tereptárgyakkal, épületekkel valamint nyomtatott térképpel. Ha eltérést tapasztalunk, mindig járjunk a
végére, mielőtt folytatnánk a navigációt.
Vezetés közben ne adjunk meg célt, ne állítsuk át a készüléket, ne aktiváljunk hosszabb menükezelést igénylő
funkciókat. Húzódjunk félre biztonságos helyre, mielőtt
hasonló műveletbe belekezdenénk.
Mindig biztonságosan vezessünk. Koncentráljunk a vezetésre, és mindig vegyük figyelembe a vezetési körülményeket. Minimális időtartamig nézzük a készülék kijelzőjét
vezetés közben, és ha lehet, éljünk a hangos navigációs
utasítások adta lehetőségekkel.
A készülék feladata, hogy útvonalat ajánljon egy cél eléréséhez. Nem helyettesíti a vezető odafigyelését és józan ítélőképességét. Ne kövessük az utasításokat, ha
azok veszélyes vagy szabálytalan műveletre, manőverre vonatkoznak.

Térképi adatok
A GARMIN céljai között szerepel, hogy ügyfeleit a legteljesebb, legpontosabb térképekkel lássa el, amelyeket
még ésszerű költségráfordítással be tud szerezni. Térképeinket mind az állami, mind a magánszektorból szerezzük be, a forrást szükség esetén a megjelöljük, a termékleírásban, a szerzői jogokról tájékoztatjuk ügyfeleinket. Gyakorlatilag bármely forrásból származó adat lehet bizonyos
fokig hiányos, vagy pontatlan. Különösen érvényes ez az
Egyesült Államokon kívüli területek adataira, ahol is teljes
és pontos digitális adatbázis vagy nem létezik, vagy megfizethetetlenül drága.
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