Garmin eTrex H

Navigeringsfunksjoner (skjermbilder) Press ”PAGE tasten”
Menu - Satellitt - Bevegelsesoversikt/kart – kompass – trip teller

Garmin GPS-mottakere er et håndholdt
personlig navigasjons-redskap som
beregner din aktuelle posisjon. Dette er
en kortfattet veiledning som forklarer
noen av de grunnleggende betjeningene.
GPSen bruker 2stk AA-batterier.
GPSen trenger ”fri” utsikt til
himmelen.
Betjeningen av eTrex er så enkel som
å trykke en tast!

Du har en mengde valgmuligheter til egne innstillinger av datafeltene under
skjermbilde ”trip teller” Press: ”ENTER” Bruk opp/ned tasten til ønsket
datafelt og deretter ”ENTER” Gjør dine egne innstiller og bekreft tilslutt med
”ENTER”.

Power tasten: For å slå GPSen på eller av.
For å slå bakgrunnsbelysningen på eller av.

Under skjermbilde MENY utføres de fleste posisjonsoppgaver

Page tasten: For å veksle mellom sider, eller gå ut av sider. Dersom du
starter en prosedyre og ikke ønsker å fortsette, benyttes page-tasten

Lagring av din aktuelle posisjon (WAY POINTS)
Marker: ”Markere”. GPSen lagrer den aktuelle posisjonen du står i. Alle lagrede
posisjoner legges i GPSens database; ”Veipunkter”.

Opp/ned tasten: For å velge opsjoner på sider eller i menyer. Justere
displaykontrast på Satelittsiden. Zoome inn/ut på kartsiden. Bla gjennom
tripp data på kompassiden.
Enter tasten: For å bekrefte datainnlegging eller valg i menyer.
Innstilling av språk
Press: ”MENY-OPPSETT-SYSTEM” (”MENU-SETUP-SYSTEM”)
.
Innstilling av kartenheter
Press: ”MENY-OPPSETT-ENHETER” (”MENU-SETUP-UNITS”).
For å kunne bruke GPSen i Norge må følgende info plottes inn i GPSen:
Posisjon frmt (Position frmt)
= UTM / UPS
Kartdatum
(Map datum)
= WGS 84
Enheter
(Units)
= Metrisk (Metric)
Nord ref
(North ref)
= MAGN. (Mag)
Vinkel
(Angle)
= GRADER (Degrees)
STANDARD (Defaults)
GPS går tilbake til maskinoppsettet

Endre en allerede lagret posisjon til en annen posisjon (forhåndslagre)
Marker ”Veipunkter” og den aktuelle posisjonen. Bruk opp/ned tasten til å gå
helt ned til posisjonsbeskrivelsen (UTM). Press ”ENTER”
Du kan også endre NAVNET på posisjonen. Bruk opp/ned tasten til å gå til
posisjonens navn. Press ”ENTER”
Gå til en lagret posisjon
Velg den posisjonen du ønsker å gå til under ”Veipunkter” Marker ”Gå til”
Informasjonen i skjermbildet KOMPASS viser peiling og avstand til den valgte
posisjonen fra hvor du fysisk står nå. Dersom du beveger deg bort fra den
foreslåtte ruten, vil GPSen kontinuerlig oppdatere ruten og holde deg på rett kurs
mot din destinasjon.
Lage en rute (Gå til lagrede posisjoner i en bestemt rekkefølge)
Marker ”Ruter” og ”ny rute” Press ”ENTER” og velg aktuell posisjon. Fortsett
inntil du har valgt alle de posisjonene du ønsker på denne ruten.
Marker ”Følg” når du skal gå den lagrede ruten. Marker ”Stop nav.” når du skal
ikke lenger ønsker å følge den lagrede ruten.
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