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Kui plaanid seadme pikemaks ajaks kasutuseta jätta, siis
eemalda patareid. P atareide paigaldamisel jälgi polaarsust.
Järgi patareide valmistaja juhiseid patareide kasutamisel ja
hoidmisel.

Patareid e paig ald amine
1. Eemalda patareide pesa kaan keerates rõngast ¼ ringi vastupäeva ning
tõmmake kaan lahti.
2. Kontrollige patareide polaarsust patareide pesa põhjas oleva joonise
järgi.
3. Paigaldage patareide pesa kaan tagasi.
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Randmerihma paigaldamine

1. Pistke randmerihma ots läbi GPSMAP76S allosas
oleva avause.
2. Keerake rihm läbi silmuse ning pingutage kinni.

Enne käesoleva juhendi kasutamist lugege terminite
selgitusi leheküljel 18.
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Klaviatuur

IN suurendab kaardi mõõtkava (kaardi leheküljel) või
vähendab horisontaalset mõõtskaalat (skeemi leheküljel)
ning võimaldav näha väiksemat ala detailsemalt. O UT
suurendab kaardi mõõtkava (kaardi leheküljel) või
suurendab horisontaalset mõõtskaalat (skeemi leheküljel)
ning võimaldab näha suuremat ala vähemate detailidega.
NAV/MOB klahv on navigeerimise alus tamiseks või
lõpetamiseks . Vajutades ja hoides NAV/MOB k lahvi
käiv itatakse MOB (man over board / mees üle parda)
funk ts ioon, s t. salves tatakse mällu antud hetke asukoha
kooordinaadid ning vas tuvõtja ekraanil näidatakse pidevalt
suunda ja kaugus t selle asukohani.
PAGE (lehekülg) k lahv vahetab järjes t kuue põhilehekülje
vahel. Nuppu all hoides lülitatakse kompass välja.
POWER klahv lülitab vas tuvõtja sisse ja välja.
Väljalülitamiseks hoidke POWER k lahvi all. POWER klahv
on kasutatav ka ekraani kontras tsuse ning taus tvalguse
parameetrite muutmiseks . Taus tvalguse ja/või kontrasti
muutmiseks vajutakse korraks POWER klahvi.
Klahv MENU avab ak tiivse lehekülje menüü. Topeltvajutus
avab peamenüü.
QUIT klahv vahetab v iie põhilehekülje vahel vas tupidises
järjekorras .Q UIT klahv lõpetab käimasoleva toimingu ning
pöördub tagasi eelneva toimingu juurde.
ENTER k lahvi vajutus ak tiveerib andmevälja või k innitab
valiku. All hoidmisel salves tab GPSMAP 76S asukoha
koordinaadid ning kuvab teepunk tide ekraani.
Klav iatuuri keskel olev ROCKER klahv ( KURSOR)
kontrollib kursori liikumis t paremale/vasakule ning üles/alla.

Järgnev õppetund käsitleb liikumis t erinevate lehekülgede vahel
ning menüüsüs teemis .
Kasutades seda juhendit, käs takse kasutajal tihti vajutada mõnda
klahvi või ak tiveerida ekraanil olev andmeväli. Kui klahvi on vaja all
hoida, s iis on ins truk ts ioonis vas tavalt k irjas . Ak tiivset välja
kontrollitakse KURSO R klahvi abil. Kui andmeväli on aktiivne, on
andmevälja taus t tume ning teks t hele.
GPSMAP76S’il on kuus põhilehekülge: GPS informatsioon, kaart,
kompass , teekond, ak tiivne teekond ja skeem. Nende lehekülgede
vahel saab liikuda k lahvide PAGE ja Q UIT abil. Peale sisselülitamis t
kuvab GPSMAP76S tervituse, millele järgnevad info ja hoiatusteks tid. Ühelt leheküljelt teisele edasi liikumiseks kasutage PAGE
klahvi.

GPS
informats iooni
lehekülg

Kaardi lehekülg

Kompassi
lehekülg

Teekonna
lehekülg
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Ak tiivse
teekonna
lehekülg

Skeemi lehekülg
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Simulaatori kasutamine

GPSMAP 76S põhioperats ioonide õppimise ajaks lülitage vas tuvõtja
simulaatori reþiimile. Simulaator on hea võimalus funkts ioonide
õppimiseks s iseruumides , kus GPS signaal puudub. Simulaatori
reþiimis lülitatakse GPS vastuvõtja välja (hoiab kokku patareide
kasutusaega) ja seadet ei saa kasutada navigeerimiseks .
MÄR KUS: Ärge proovige navigeerida, kui seade on
simulaatori režiimil. Simulaatori režiimil on GPS
vas tuvõtja välja lülitatud. Kuvatavad satelliitide signaali
indikaatorid on ainult s imulats ioonid ning ei näita
tegelikku satelliidi signaali tugevus t.
Simulaato ri käivitamine
Lülitage vas tuvõtja sisse vajutades POWER klahvi. Ekraanile
kuvatakse tervitus , seejärel vajutage kaks korda PAGE klahvi ning
GPS informats iooni lehekülg vajutage MENU k lahvi.
Kasutades KURSO R klahvi ak tiveerige valik “ Star t Simulator” ja
vajutage ENTER.
Kui simulaator on käiv itatud, s iis on GPS informatsiooni lehekülje
ülaservas teade “Simulating GPS”.

Aktiivne andmeväli

Juhul, kui te kasutate seadet s iseruumides , kus satelliitide nähtavus
puudub, pakub seade ise “simulaator” režiimi. Seadme väljalülitamisel kaob ka “s imulaator”. Uues ti sisse lülitades töötab seade
normaalrežiimil.

Men üü avamiseks:
1. Vajutage MENU
Valikud men üüs:
1. Valige KURSO R klahviga “Setup Map”.
2. Vajutage ENTER
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Paljud seaded on koondatud erinevatele lehtedele (TAB) . Vajuta
KURSOR klahvi paremale/vasakule ühelt lehelt teisele.
Valikute täielikud k irjeldused on ära toodud kasutus juhendis .
Nüüd vajutage Q UIT . Peale Q UIT vajutamis t lõpetatakse käsilolev
funk ts ioon ja pöördutakse tagasi v iimati kasutuses olnud leheküljele.
Seadme tundmaõppimisel on seda hea teada. Alati kui olete
menüüsse eksinud või käiv itanud funk ts iooni, mida te tegelikult ei
soovinud käiv itada, vajutage lihtsalt Q UIT .

.
Klaviatuur

Kui on vaja vas tuvõtjasse andmeid sisestada, näiteks teepunk tile
nime andmiseks , s iis KURSOR klahv on menüüs navigeerimiseks
ning andmete sises tamiseks .
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Andmete sisestamine

Sümboli valiku väli

Numbri või nime väli

Kombineerime mitu harjutust: loome uue teepunk ti ning anname
sellele nime ja sümboli.
Termin “teepunk t” (waypoint) : Teepunk t on asukoht, mis on
salves tatud seadme mällu. Teepunk te kasutatakse navigeerimisel
või teekondade loomisel.
Teepunk ti loomine (salves tamine) on GPSMAP76’ega lihtne.
Teepunk ti loomiseks peab vastuvõtja olema sisselülitatud ning
võtma vas tu vähemalt kolme satelliidi s ignaali (või olema
“simulaator” režiimil) .
Teepunkti loomine
Kui vajutada ning hoida all ENTER / MARK k lahvi, ak tiveerub
MARK toiming ning vas tuvõtja salves tab oma asukoha. Seejärel
kuvatakse ekraanile “Mark Waypoint” lehekülg. Vas tuvõtja pakub
sümboliks ruutu ja teepunk ti nimeks numbrit ning ak tiveerib OK
nupu. Vajutades ENTER salves tate teepunk ti kasutades
väljapakutud sümbolit ning numbrit.

Teepunktide mär kimine

Sümboli muutmine
1. Kasutades KURSO R klahvi liikuge sümboli väljale ning vajutage
ENTER
2. Kasutades KURSO R klahvi valige Teile sobiv sümbol ning
vajutage ENTER.

Nime muutmine
1. Kasutades KURSO R klahvi liikuge nime väljale ning vajutage
ENTER
2. Vajutage KURSO R k lahvi vasakule, see kus tutab nime.
3. Vajutage KURSO R k lahvi üles , kuni ekraanile ilmub täht “C”.
4. Vajutage KURSO R k lahvi paremale, et liikuda järgmise tähe
kohale.
5. Vajutage KURSO R k lahvi üles või alla, kuni ekraanile ilmub sobiv
täht.
6. Kui sobiv täht on ak tiivne, vajutage ENTER s ises tuse lõpetamise
kinnituseks .

Lühijuhend
Andmete sisestamine

Valitav nimi võib olla kuni kümme märki pikk ning see peab erinema
eelnevalt s ises tatud nimedes t.
Peale nime sisestamist tuleb see O K nupu abil salvestad a
vastuvõtja mällu.
Teepunkti salvestamiseks:
Ak tiveerige KURSO R klahviga “OK” nupp ning vajutage ENTER.
Sarnaselt eeltooduga käib kõigi nimede ja numbrite muutmine kõigil
GPSMAP76S menüüväljadel.
M õn ed näpunäited :
1. Kui vajutada KURSO R klahvi ja hoida seda all, s iis k eritakse
tähti/numbreid kiiremini.
2. Tähtede/numbrite loetelus saab liikuda nii alt üles kui ülalt alla.
3. Ärge vajutage ENTER’it enne, kui vajalik täht või number on
sises tatud.
Ärge unus tage kasutamas t KURSOR nuppu liikumaks järgmise tähe
kohale.

Nime sisestamine
Üles
Vasakule

Paremale
Alla

KURSOR klahvi suunad

GPS’i põhikasutusala on teadaolevate koordinaatidega koha
leidmine looduses . Nüüd loome teepunk ti otse kaardil, kasutades
osutit.
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Asimuut ja distants osutist
praeguse GPS asukohani

Vajutage PAGE kuni ekraanil kuvatakse kaardi lehekülg. Vajutage
IN k lahvi mitu korda, kuni ekraani alumises vasakus nurgas
kuvatakse mõõtkavaks 20m. Teie asukohta tähis tab mus t kolmnurk
ekraani keskel.
O suti ku vamiseks vajutage KURSO R klah vi su valises suunas.
KURSOR klahviga saab osutit mööda kaarti liigutada. Osuti
liigutamisel kuvatakse kaardi lehekülje ülaosas osuti kaugus ja
suund Teie GPS asukoha suhtes .
Teepunk ti märkimiseks kaardil v iige osuti umbes 1km kaugusele
oma asukohas t, jälgige, et osuti ei asuks tee ega mõne muu
kaardiobjek ti peal ning vajutage ENTER.
Osuti asukoht salves tataks ning ekraanile kuvatakse “Mark
Waypoint” lehekülg. Pange teepunk ti nimeks “MAP 1” ning
salves tage see ak tiveerides OK nupu ning vajutades ENTER.
Vajutage Q UIT vas tuvõtja kaardi tsentreerimiseks Teie GPS
asukoha järgi.

Osuti

Nüüd, kui on olemas s ihtpunk t, saab alus tada navigeerimis t.

Teepunk tile navigeerimine
Vajutage NAV k lahvi
Ak tiveerige “Go To Point” ja vajutage ENTER.
Ak tiveerige “Waypoints” ja vajutage ENTER.
Ak tiveerige MAP 1 ja vajutage ENTER.
Ak tiveerige “Goto” nupp ja vajutage ENTER.
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GPSMAP76S juhib Teid nüüd teepunk tile MAP 1.
Et GPS’iga navigeerida, peab see liikuma. Õnneks saab
GPSMAP76S’iga liikumis t ka simuleerida. Vajutage PAGE,kuni
ekraanile ilmub kompassi lehekülg. Ekraani ülaservas on 2 välja:
“Speed” (kiirus) ja “Bearing” (asimuut, peiling). Liikumise
simuleerimiseks vajutage KURSO R klahvi üks kord üles . See seab
kiiruseks 10km/h, mis on meie eesmärgiks täies ti piisav .
Kompassi ekraanil kuvatakse osuti ja kompassi ring. Osuti näitab
alati vajaliku suuna poole (asimuut) ja kompass näitab suunda kuhu
te liigute. Lühidalt, kui suundus te otse oma sihtmärgi poole, s iis
näitab osuti ekraani ülaserva suunas . Kui te ei suundu otse
sihtmärgi poole, muutke suunda, kuni osuti näitab ekraani ülaserva
suunas .
Simulaator võimaldab muuta ka rada (Track) nii, e t võite näha mis
juhtub. Vajutage KURSO R klahvi paremale, kuni Teie rada on
muutunud umbes 40°. See simuleerib suuna muutus t paremale.
Osuti peaks nüüd näitama vasakule, mis näitab, et peaksite
pöörama vasakule et suunduda teepunk ti poole. Täpselt sama
toimub ka reaalse navigeerimise ajal, kui te kursis t kõrvale kaldute.

Teepunkti valimin e n avigeerimiseks

Vajutage KURSO R k lahvi vasakule, et s imuleerida liikumis t
vasakule, kuni osuti on ühel joonel kompassiringi ülaservas oleva
joonega. Nüüd suundute te otse teepunk ti poole.
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GPSMAP76S initsialiseerimine

Nüüd, kui põhiteadmised on omandatud, on aeg tõeliselt
navigeerida.
Simulaato ri väljalülitamiseks:
1. GPS informats iooni leheküljel vajutage MENU.
2. Valige “Stop Simulator” ning vajutage ENTER.
GPSMAP76S initsialiseerimine
(seadme asukoha leidmine, satelliitide asukoha määramine,
põhjasuuna määramine, jne)
Enne, kui GPSMAP76S’I kasutada navigeerimiseks , tuleb see
inits ialiseerida.
Valige koht, kus on võimalikult hea satelliitide nähtavus ning lülitage
vas tuvõtja sisse. Vas tuvõtja hakkab vas tu võtma ning salves tama
satelliitide infot, mida ta vajab oma tööks . Vas tuvõtja s isselülitamise
hetkes t kuni seadme kasutamiseks valmisolekuni võib kuluda kuni 5
minutit. Seejärel ilmub GPS info ekraanile teade “3D GPS Location”.
Kui vas tuvõtja mingil põhjusel ei saa satelliitide infot kätte, s iis
kuvatakse ekraanile valikute menüü. Valige “New Location” ja
“Automatic” et sundida vastuvõtjat uues ti satelliite ots ima. Selle
meetodiga võib esmase asukoha määramine mõnevõrra kauem
aega võtta.

Elektroonilise kompassi kalib reerimine
Peale GPS vastuvõtja inits ialiseerimis t tuleb ka elek trooniline
kompass kalibreerida. Vajutage PAGE,kuni ekraanil kuvatakse
kompassi lehekülg.
Kompassi kalibreerimise ajal tuleb vas tuvõtjat hoida maapinnaga
võimalikult paralleelselt. Kalibreerimise ajal tuleb vas tuvõtjat keerata
aeglaselt kaks täisringi. Ekraanil on indikaator, mis näitab, et kas
pöörate liiga kiires ti (Too Fas t) , õiges ti (Jus t R ight) või liiga aeglaselt
(Too Slow). Kui kalibreerimine ei õnnes tu tuleb seda korrata.
Kompassi kalib reerimine:
1. Vajutage MENU.
2. Ak tiveerige “Calibrate Compass” ja vajutage ENTER.
3. Kalibreerimise alus tamiseks vajutage ENTER,kui “Start” on
ak tiivne.
4. Keerake vas tuvõtjat aeglaselt kaks täisringi ühes suunas , hoides
samal ajal vas tuvõtjat maapinnaga võimalikult paralleelselt.
Peale kalibreerimise lõppu kuvatakse teade selle õnnes tumise või
ebaõnnes tumise kohta. Kui kalibreerimine ebaõnnes tus, s iis
vajutage ENTER uueks kalibreerimiseks . Kui kalibreerimine
õnnes tus , vajutage ENTER pöördumaks tagasi kompassi
leheküljele.
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Kompassi kalibreerimine

Navig eerimise alu stamine
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Navigeerimine

Kui seade on s isselülitatud ning GPS informatsiooni leheküljel on kiri
“3D GPS location”, s iis salves tage teepunk t oma asukohas , pange
sellele nimeks “HOME” ning valige sümboliks “Residence”.
Alus ta liikumis t, hoides vas tuvõtjat enda ees ülemine ots üles
suunatud. Liikumise ajal jääb ekraanile punk tiirjoon (rada), mis
näitab Teie liikumis t kaardil. Liikuge vähemalt 2 minutit ning
pöörake seejärel paremale või vasakule. Jätkake liikumis t vähemalt
2 minutit.
Alus tame tagasiteed. Pidage meeles , et vastuvõtja pakub alati välja
otsetee s ihtpunk tini. Kuigi alati ei ole võimalik liikuda lühimat teed
mööda, s iis muretsemiseks pole siiski põhjus t. GPSMAP76S
uuendab raja ja asimuudi näitu pidevalt ning näitab alati lühimat
teed s ihtpunk tini.
Navigatsiooni alustamiseks:
Vajutage NAV klahvi.
Valige “Go To Point” ja vajutage ENTER.
Valige “Wayponts” (teepunk tid) ja vajutage ENTER.
Valige “HOME” ja vajutage ENTER.
Ak tiveerige nupp “Goto” ja vajutage ENTER.

GPSMAP76 annab sirge teejoone asukohast sihtpunktini. K una
alati ei ole võimalik liikuda otse sihtpunktile, näitab osuti alati
otse sihtpunkti suunas ning kompass tegeliku liikumise suunda.

Kui kompassi lehekülg ei ole ak tiivne, s iis vajutage PAGE või Q UIT
klahvi niikaua, kuni kompassi lehekülg ilmub ekraanile.

Kui hoida seadet paralleelselt maapinnaga, näitab osuti ekraanil
sihtmärgi suunas . Kompassi välimine ring näitab Teie liikumise
suunda. Alus tage liikumis t ja kompassi ning osuti asend muutuvad
ning näitavad alati liikumise suunda ning lühimat teed sihtmärgini.
Es imesel võimalusel pöörake osuti suunas kuni see ühtib kompassi
ülaservas oleva joonega ning peatuge.
Kõndimiskiirusel kasutab GPSMAP76S navigeerimisel kompassi.
Kui eelis tate, s iis võite selle asemel kasutada ka GPS vas tuvõtjat.
Kompassi väljalülitamiseks vajutage ning hoidke all PAGE klahvi.
Seepeale kuvatakse teade “Compass Turned Off” (kompass
väljalülitatud). Vajutage k innituseks ENTER. Nüüd kasutab seade
navigeerimiseks GPS vastuvõtjat ning kompassi osuti näitab
liikumise suunda.
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Navigeerimine
SI HTPUNKT

Kasutades navigeerimiseks GPS vas tuvõtjat peab vas tuvõtja
korrek tse suuna määramiseks liikuma. Paigal seis tes võivad osuti ja
kompass olla ebatäpsed. Hoidke vastuvõtjat püs ti ning alus tage
liikumis t. Paari sammu järel näitab osuti jällegi lühimat teed
sihtmärgini ning kompass liikumise suunda. Jätkake liikumis t ning
suunduge “HOME” teepunkti suunas . Kui jõuate s ihtmärgi lähedale
kuvatakse ekraanile teade kohealejõudmise kohta. Kompassi
sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all PAGE k lahvi.

Olge ettevaatlikud; ehki GPS on väga usaldusväärne, peaks Teil
alati olema navigeerimiseks tagavarameetod.

Kui on võimalik, suunduge otse osuti suunas nii, et osuti
näitaks ekraani ülaosa suunas ning oleks ühel joonel kompassi
suunaga. K ui osuti ja kompass on ühel joonel, on rada ning
asimuut võrdsed ning te liigute oma sihtmärgi poole. K ui olete
sihtmärgi lähedal, ilmub ekraanile teade “A rriving at
Destination” (S aabumine sihtpunkti).
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LISAINFO
Terminite selgitused
Waypoint
Teepunk t
Route
Teekond
Key
Klahv
Button
Nupp
Screen
Lehekülg
Track
Rada
Initializ ing
Inits ialiseerimine
Navigation
Calibration
In ter face
NMEA

Navigeerimine
Kalibreerimine
Liides

RTCM

Peamen üü
Trip Computer

Teekonna arves ti

Tracks
Points
Routes

Rajad
Punk tid
Teekonnad

Proximity

Ümbrus

Asukoht, mis on salves tatud vas tuvõtja mällu.
Teepunk tides t moodus tatud teekond.
Vas tuvõtja klaviatuuril olev k lahv , näiteks ENTER , PAGE, jne.
Vas tuvõtja ekraanil olev nupp, näiteks “Goto”, “OK”, jne.
Vas tuvõtja ekraanil olev põhikuva.
Teekonna jälg ekraanil, punk tiirjoonena.
Seadme asukoha leidmine, satelliitide asukoha määramine, põhjasuuna
määramine, jne.
Vas tuvõtja mälus oleva punk ti leidmine maas tikul.
Seadme v igade väljaselgitamine.
Liides ja andmeformaat arvutiga ühendamiseks
National Marine Elec tronics Association / Rahvusvaheline
Merenduselek troonika assotsatsoon, andmeformaat GPS andmete
vahetamiseks ning vas tuvõtja suhtlemiseks teis te seadmetega.
Radio Technical Commission for Maritime Services / Raadio Tehniline
komis jon Merenduseks , real-aja parandussignaali formaat.

In fo käimasoleva teekonna kohta (tee pikkus , k iirused, kõrgused, kõrgus te
vahed, jne).
Läbitud teekonnad.
Tee- ja muude punk tide informats ioon, andmete muutmine, kustutamine, jne.
Teepunk tides t moodus tatud teekonnad, lisamine, muutmine, kustutamine,
info.
Võimaldab sises tada teepunk ti ning kauguse, milles t lähemale jõudes kuvab
vas tuvõtja teate.

Celes tial
MapSource Info
System Info
Setup

Liides
GARMIN
GARMIN DGPS
NMEA
Tex t out
RTCM in
RTCM in
NMEA out
RTCM in
Tex t out
None

MapSource
andmebaas
Süs teemi
informats ioon
Vas tuvõtja seaded

In fo kuufaaside, päikese, kalas tus- ning jahiaegade, jne kohta punk til.
Kuvab info MapSource andmete kohta, mis on salves tatud vas tuvõtja mälus .
In fo vas tuvõtja tarkvara versiooni kohta.
Vas tuvõtja parameetrite seadmine: üldised seaded, altimeeter, kompass ,
aeg, ühikud, asukoht, alarmid, liidese parameetrid.

GARMIN’i andmeformaat. Võimaldab vas tuvõtjal suhelda GARMIN tarkvara
ja teis te GAR IN GPS vastuvõtjatega.
GARMIN I andmeformaat koos DGPS korrekts iooniga. Võimaldab vas tuvõtjal
suhelda DGPS parandussignaali edas tavate seadmetega.
NMEA andmeformaat. Võimaldab seadmel suhelda üle NMEA
andmeformaadi kaudu.
Teks tiline andmeformaat. Seade väljas tab andmed lihtsa teks tina: kuupäev ,
aeg, asukoht, k iirus .
RTCM andmeformaat. Võimaldab vas tu võtta parandussignaali RTCM
formaadis ,
RTCM / NMEA andmeformaat. Võimaldab vas tu võtta parandussignaali
RTCM formaadis ning väljastada andmeid NMEA formaadis .
RTCM / Teks tiline andmeformaat. Võimaldab vas tu võtta parandussignaali
RTCM formaadis ning väljastada andmeid lihtsa teks tina.
Andmevahetus on välja lülitatud

