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Introduktion 

Introduktion
Den här användarhandboken innehåller information om 
följande produkter:

Colorado® 300
Colorado 400i
Colorado 400c
Colorado 400t

Konventioner för handboken
När du instrueras att välja något markerar du objektet med 
Rock ‘n Roller™-ratten och trycker sedan på ENTER på 
Rock ‘n Roller-ratten för att slutföra valet.

De små pilarna (>) som används i texten anger att du ska 
välja flera objekt efter varandra. 

Om det till exempel står “välj Genvägar > Andra > 
Miniräknare” trycker du på programknappen Genvägar 
och använder sedan Rock ‘n Roller-ratten till att välja 
Andra och sedan Genvägar.

•
•
•
•

Produktregistrering
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår 
online-registrering redan i dag! Anslut till vår webbplats 
på http://my.garmin.com. Spara inköpskvittot, i original 
eller kopia, på ett säkert ställe.

Kontakta Garmin
Kontakta Garmin om du har frågor om användningen  
av enheten. I USA kontaktar du Garmins produktsupport 
på telefon: (913) 397,8200 eller (800) 800,1020, eller går 
till www.garmin.com/support.

Europa: Kontakta Garmin (Europe) Ltd. på  
+44 (0) 870 8501241 (utanför Storbritannien)  
eller på 0808 2380000 (inom Storbritannien).

VARNiNG: Läs guiden Viktig säkerhets- 
och produktinformation som medföljer i 
produktförpackningen för viktig information om 
produkten och säkerhet.
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Introduktion

Funktioner i Colorado-serien 
Funktioner 300 400i 400c 400t

Världsbaskarta Ja
(DHM*)

Ja
(Satellit)

Ja
(Satellit)

Ja
(DHM*)

USA Kartor  
över insjöar Valfritt Ja Valfritt Valfritt

USA  
Bluechart® g2-

kartor
Valfritt Valfritt Ja Valfritt

USA TOPO-kartor Valfritt Valfritt Valfritt Ja

* Digital höjdmodell

 Obs! Fler kartor finns tillgängliga som tillval till 
Colorado-enheten.

Valfria tillbehör
En fullständig lista med tillgängliga tillbehör och kartor 
som kan användas med Colorado-enheten finns på 
Garmins webbplats: www.garmin.com.
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Komma igång 

Komma igång
Colorado - översikt

Vänster 
programknapp

Spärr

Batterilock

USB mini-B -kontakt
(under väderskyddslock)

Monteringsfläns

Höger programknapp

Rock ‘n Roller™
 Strömknapp

(belysning) Extern  
GPS-antennanslutning
(under väderskyddslock)
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Komma igång

Installera batterierna
Colorado-enheten drivs av två AA-batterier  
(medföljer ej). Du kan använda alkaliska,  
NiMH- eller litium-batterier. 

Installera batterierna:
1. Ta bort batterilocket 

genom att lyfta på 
spärren och skjuta av 
locket från Colorado-
enheten.

2. Sätt i batterierna 
i enlighet med 
diagrammet som är 
ingjutet i batterifacket. 

3. Sätt tillbaka 
batterilocket genom att 
skjuta tillbaka det på 
Colorado-enheten och 
fästa spärren.  

 Obs! Ta bort batterierna när du inte tänker använda 
enheten på flera månader. Lagrade data går inte 
förlorade när batterierna tas bort.

Slå på och stänga av  
Colorado-enheten

Slå på enheten:
 Tryck på och håll ned  strömknappen tills 

Garmin-logotypen visas på skärmen.

Stänga av enheten:
 Håll strömknappen  nedtryckt.

Första gången du slår på enheten måste  
GPS-mottagaren hämta in satellitdata och fastställa  
sin aktuella position. 

 Obs! För att ta emot satellitsignaler måste du 
befinna dig utomhus och ha fri sikt mot himlen.

När du slår på enheten för första gången går den igenom 
flera konfigurationsskärmbilder: språkval, tidszon och 
sommartidsläge. Fullständig information om den första 
Colorado-konfigurationen finns i snabbreferenshandboken 
för Colorado-serien.

 VikTiGT: Vissa inställningar i Colorado kan 
förkorta batterilivslängden. Fullständig information 
om batterilivslängd finns på sidan 37.

Batterilock

Spärr

Batterifack
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Komma igång 

Använda Rock ‘n Roller™
När du söker efter och väljer olika funktioner på 
Colorado-enheten använder du Rock ‘n Roller-ratten. 

 Rock ‘n Roller-ratten kan vridas med- och motsols 
och används för att navigera i listorna på Colorado-
enhetens skärmbilder och för in- och utzoomning 
i kartan.

ENTER-knapp

Markera alternativ och panorera kartan genom att 
trycka den uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
Om du vill välja ett markerat alternativ trycker du 
på ENTER mitt i Rock ‘n Roller-ratten.

•

•

•

Använda Colorado-enheten
strömknapp – håll strömknappen  intryckt för att slå 
på eller stänga av enheten. Tryck snabbt och släpp för att 
visa systemstatussidan.

Välj – markera ett objekt på skärmen med 
Rock ‘n Roller-ratten och tryck på ENTER  
för att göra ett val. 

Programknappar – den vänstra och högra 
programknappen används till att komma åt särskilda 
alternativ som visas på programknapparnas etiketter. 

Återställ standardinställningar – fabriksinställningar 
som är lagrade i Colorado-enhetens minne. Om du 
anpassar inställningarna på enheten kan du återställa 
fabriksinställningarna genom att välja Återställ 
fabriksinställningar.

Programknappsetikett

Höger programknapp
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Komma igång

Systemstatus/justering av 
belysning
Förutom att justera belysningen på Colorado-enheten kan 
du via systemstatussidan även snabbt kontrollera tidpunkt, 
dag, datum, batterinivå och GPS-signalstyrka.

Justera nivån på belysningen:
1. Tryck snabbt in strömknappen .
2. Vrid Rock ‘n Roller-ratten med- eller motsols för att 

öka respektive minska belysningen. 
3. Om du vill gå tillbaka till föregående sida väljer du 

Tillbaka.

Systemstatussida

Belysningsnivå

Batterinivå

GPS-signalstyrka

Tid, dag 
och datum

Bläddra
När du navigerar i en lista för att välja program, alternativ 
eller platser, vrider du Rock ‘n Roller-ratten till önskat 
alternativ. Om en lista är längre än vad som får plats på 
sidan, visas bläddringsindikatorer längst upp och längst 
ned på sidan, vilket anger att det finns fler alternativ 
tillgängliga.

Bläddringsindikator

Bläddringsindikator

Bläddringsindikatorer
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Komma igång 

Mata in text
När du matar in text vrider du Rock ‘n Roller-ratten  
för att välja från en lista med användbara tecken.  
Valda tecken visas ovanför listan.

Lägga till eller redigera information:
1. På textinmatningssidan vrider du  

Rock ‘n Roller-ratten till önskat tecken.  
Tryck på ENTER för att välja tecknet.  
För mellanslag mellan ord eller nummer  
väljer du understreck ( _ ).

2. Välj Klar när textinmatningen är klar. 
ELLER 
Välj Avbryt om du vill avsluta 
informationsinmatningen utan att spara  
och återgå till föregående sida.

  Textinmatningssida

Valda tecken
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Allmän användning
De program som du oftast använder på Colorado-enheten 
når du via Genvägar. Oavsett om du använder kartan 
eller kompassen, markerar en waypoint eller konfigurerar 
Colorado-enheten, är Genvägar rätt startplats.

Använda Genvägar
Du öppnar menyn Genvägar genom att trycka på den 
högra programknappen när den har etiketten Genvägar 
och vrida på Rock ‘n Roller-ratten för att visa tillgängliga 
program. De program som inte finns i Genvägar kan nås 
via Andra.

 Obs! Mer information om Genvägar finns på  
sidan 27.

Genvägsmeny

Profiler
Profiler är en samling inställningar som du använder för 
att optimera din Colorado-enhet från en användningstyp 
till en annan, t.ex. för att växla från fritidsläge till 
fordonsläge. Eftersom Colorado-enheten kan användas 
för flera olika GPS-funktioner kan du genom att spara 
specifika profiler för olika funktioner snabbt växla mellan 
olika aktiviteter. Du kan också enkelt dela din Colorado-
enhet med en annan användare.
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Allmän användning

Konfigurera profiler
Colorado-enheten levereras förladdad med fem 
standardprofiler: Rekreation, Geocaching, Fordon,  
Marin och Träning. Du kan också skapa egna profiler.  
Se sidorna 25 och 28.

Skapa och använda waypoints
Waypoints är platser som du sparar i Colorado-enheten 
som du vill återkomma till eller dela med andra 
användare. Du kan markera waypoints när som helst  
på Colorado-enheten.

Markera en waypoint:
1. Öppna Genvägar, vrid på Rock ‘n Roller-ratten 

och välj Markera waypoint. Den nya sidan visar att 
waypointen har sparats. Den nya waypointen (din 
aktuella position) får ett tresiffrigt standardnummer. 

Markera waypoint på Genvägar

2. Om du vill redigera den nya waypointen markerar 
du Ändra och trycker på ENTER. Markera Klar 
och tryck på ENTER om du vill spara ändringarna. 
Markera Avbryt om du vill ta bort waypointen.

 Obs! Håll ENTER nedtryckt om du snabbt vill 
markera en ny waypoint.
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Navigera till en destination
Du kan navigera till en destination med Colorado-enheten 
genom att använda menyn Vart? eller genom att välja en 
punkt på kartan. 

Navigera från menyn Vart? 
På menyn Vart? finns olika kategorier av platser att söka 
efter eller navigera till.

Vart? på Genvägar

Öppna menyn Vart?:
1. Välj Genvägar > Vart?.
2. Välj önskad sökkategori.

3. Välj en punkt. En grön cirkel som innehåller ordet 
Kör visas längst ned på sidan.

4. Tryck på ENTER för att börja navigera till den valda 
punkten.

Kategorierna på menyn Vart? kan innefatta:

senaste sökningar – visar en lista med de objekt som du 
har sökt efter eller åkt till nyligen.

Waypoints – en lista med waypoints lagrade på 
Colorado-enheten (se sidan 7).

spår – en lista med spår på din Colorado-enhet  
(se sidan 29).

Geocache – en lista med hämtade geocache  
(kräver hämtning från www.geocaching.com).

Rutter – en lista med rutter lagrade på Colorado-enheten 
(se sidorna 20 och 30).

Alla sevärdheter (intressepunkter) – om funktionen stöds 
av de förladdade eller tillvalskartorna kan du visa olika 
POI-kategorier.

www.geocaching.com
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Sökalternativ för Vart?
Som standard söker Vart? nära din aktuella plats, men du 
kan konfigurera funktionen att söka nära en annan plats.

Göra en sökning i närheten:
1. Välj Genvägar > Vart?.
2. Välj Alternativ > Söka i närheten.
3. Markera och välj typ av sökning.
4. Navigera till den valda platsen.

Navigera från kartsidan
Med de förladdade eller tillvalskartorna på  
Colorado-enheten kan du navigera direkt till ett mål.

Navigera till en punkt på kartan:
1. På kartsidan använder du Rock ‘n Roller-ratten till 

att flytta pekaren till önskad plats och trycker sedan 
på ENTER. En grön cirkel som innehåller ordet Kör 
visas längst ned på sidan.

2. Om du vill börja navigera till punkten trycker du på 
ENTER.

Sidan Börja navigera Avbryt navigering 
på Genvägar

Avbryta navigering
När du navigerar till en waypoint eller till andra mål  
visas ikonen Avbryt navigering på menyn Genvägar. 
Välj Avbryt navigering när du vill avbryta navigeringen. 
Det här alternativet är bara tillgängligt när du navigerar.
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Tillämpningar
Kartsida
Om du vill visa kartsidan väljer du Genvägar > karta. 

Zooma in och ut på kartsidan
1. Vrid Rock ‘n Roller-ratten medsols för att zooma in.
2. Vrid Rock ‘n Roller-ratten motsols för att zooma ut.

Kartsida med datafält

Zooma ut vy Zooma in vy

Zoomskala

Panorera kartan:
1 Börja panorera genom att trycka uppåt, nedåt, åt 

vänster eller åt höger på Rock ‘n Roller-ratten för 
att flytta markören på kartan.

2. Välj Klar när du vill stoppa panoreringen.

Granska en punkt på kartan:
1. När pekaren är på en plats som du vill granska 

trycker du på ENTER. Detaljerad information om 
den markerade punkten visas.

2. Välj Tillbaka när du är klar.
3. Välj Klar när du vill stoppa panoreringen.
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Visa eller dölja datafält:
1. Om du vill visa datafälten på kartsidan väljer du 

Alternativ > Visa datafält.
2. Om du vill dölja datafälten väljer du Alternativ > 

Dölj datafält.

Byta datafält:
1. Välj Alternativ > Byt datafält. 
2. Välj det datafält du vill ändra med  

Rock ‘n Roller-ratten.
3. Tryck på ENTER för att ändra det valda  

fältet. Bläddra i listan med datafältsalternativ  
(exempel: Trippmätare, Pekare, Hastighet, 
Temperatur – Luft, Trippmätare osv.) och tryck  
på ENTER för att byta fältet.

 Obs! För information om kartkonfiguration,  
se sidorna 28–29.

Geocaching
Geocaching är en avancerad version av skattjakt. 
Geocache-utövare söker efter dolda skatter via GPS-
koordinater som läggs ut på Internet av de som döljer 
geocachen. Med hjälp av din Colorado-enhet kan du söka 
i grannskapet efter den dolda platsen för geocachen. 

Det första steget i att använda din Colorado till att jaga 
efter geocacheplatser är att hämta en geocache från  
www.geocaching.com. Colorado-enheten kan användas 
på webbplatsen och när du har registrerat dig kan du 
hämta geocacheplatser direkt till Colorado-enheten med 
hjälp av knappen ”Send to GPS” (Skicka till GPS).

 Obs! Om du ska hämta geocacheplatser till din 
Colorado-enhet måste du installera Garmins 
tilläggsmodul. 

 TiPs! Om du registrerar din Colorado-enhet 
på my.garmin.com kvalificerar du dig för ett 
kostnadsfritt, 30-dagars provmedlemskap på www.
geocaching.com.

www.geocaching.com
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Använda en hämtad geocache:
1. Välj Genvägar > Andra > Geocache (såvida inte 

Geocache finns på menyn Genvägar).
2. Markera önskad geocache och tryck på ENTER. 
3. Välj Alternativ > Gå till position om du vill 

navigera till geocache.
Om du vill ha en fullständig geocachebeskrivning, 
helskärmskompass, helskärmskarta eller om du vill logga 
dina försök väljer du Alternativ.

Geocachelistsida

Geocachesida Geocachebeskrivningssida

Markera en geocache som hittad:
1. Efter att du har hittat en geocache väljer du 

Alternativ > Logga försök > Hittade.
2. Välj Lägg till kommentar om du vill lägga till en 

anteckning eller Sök nästa närmaste om du vill 
navigera till nästa geocacheplats.

 Obs! Använd menyn Alternativ på  
Geocache-beskrivningssidan för att visa tips  
för geocacheplatser.

 Obs! Mer information om geocaching finns på 
www.geocaching.com.

www.geocaching.com
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Kompassidan
Under aktiv navigering leder kompassidan dig till din 
destination med en grafisk kompassvisning och en pekare.

Kompassidan

Kompassringen 
flyttas för att 
ange nordlig 
riktning.

Pekare

Datafält visar information som aktuell hastighet, avstånd 
till nästa punkt på rutten och den beräknade ankomsttiden. 

Kompassringen indikerar din riktning och pekaren visar 
vilken riktning du bör ta för att nå ditt mål.

Kalibrera kompassen
Du måste kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. 
När du kalibrerar kompassen håller du enheten plant och 
står en bit ifrån föremål som påverkar magnetfält, t.ex. 
bilar, hus eller kraftledningar.

Kalibrera den elektroniska kompassen:
1. På sidan Kompass väljer du Alternativ > Kalibrera 

kompass.
2. Tryck på ENTER för att starta kalibreringen och följ 

anvisningarna på skärmen. 

 Obs! Kalibrera kompassen när du har förflyttat dig 
stora avstånd, upplevt temperaturförändringar eller 
bytt batteriet.
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Höjdplottning
På höjdplottningssidan visas höjdändringar över avstånd 
eller tid eller tryckändringar över tid. Du kan ändra 
datafälten längst upp på sidan till att visa olika höjd-  
och tryckrelaterade data.

Alternativen på höjdplottningssidan innefattar:

Plotta över tid eller Plotta över avstånd – visa 
förändringar över en viss tidsperiod eller över ett  
visst avstånd.

Höjdplottningssidan

Visa höjdplottning eller Visa tryckplottning – visa en 
plottning av höjdförändringar som uppstår över ett visst 
avstånd eller visa förändringar i det barometriska trycket 
för en viss tidsperiod.

byt datafält – välj den typ av data som ska visas i 
datafälten.

Nollställ – nollställ höjddata och maximala höjddata. 

Justera zoomnivåerna:
Om du vill justera avståndet eller  
tidsskalan (längs undersidan) trycker  
du Rock ‘n Roller-ratten åt vänster för  
att zooma in eller Rock ‘n Roller-ratten  
åt höger för att zooma ut.
Om du vill justera höjdskalan eller trycket  
(till vänster) trycker du Rock ‘n Roller-ratten 
nedåt för att zooma in eller Rock ‘n Roller-
ratten uppåt för att zooma ut.

Granska data på en punkt:
 Vrid Rock ‘n Roller-ratten motsols för att flytta 

bakåt på plottningsdiagrammet och medsols för  
att flytta framåt.

•

•
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Färddator
På färddatorsidan visas en mängd användbara färddata 
när du använder din Colorado-enhet. Du kan ställa in 
fordonsläge eller rekreationsläge så att färddatorn anger 
din aktuella hastighet, medelhastighet, max.hastighet, 
trippmätare och annan användbar information.

Alternativ för färddatorn
Anpassa färddatorsidan genom att välja mellan följande 
dataalternativ. 

Nollställ – registrera nya data för varje resa. 
Nollställningssidan innehåller alternativ för återställning 
av färddatordata.

stora siffror/små siffror – visa färre/fler fält med  
stora/små siffror.

byt datafält – välj den typ av data som ska visas i 
datafälten.

Återställ standardinställningar – återställ datafälten till 
fabriksinställningarna.

Fordonsläge eller Rekreationsläge – sidan Fordonsläge 
är utformad för bilkörning och rekreationsläget är avsett 
för fotgängare.

Färddatorsidan för 
rekreationsläge

Färddatorsidan 
för fordonsläge

Wherigo™

Wherigo (uttalas “where I go”) är en verktygsuppsättning 
som du kan använda till att skapa och spela upp 
platsbaserade äventyr i verkliga livet. När du använder 
din Colorado-enhet som guide till en fysisk plats kan du ta 
och använda virtuella föremål, interagera med karaktärer 
och lösa pussel. Wherigo-upplevelsen kombinerar fysiska 
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och virtuella element med engagerande historier med 
verklighetsbakgrund. Du kan bygga och spela upp ett 
spännande äventyrsspel eller andra innovativa aktiviteter.

Komma åt Wherigos självstudiekurs:
1. Välj Genvägar > Andra > Wherigo > Wherigo 

Tutorial.
2. Läs beskrivningen och välj sedan Spela upp.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

 Obs! Fullständig information om Wherigo och 
ytterligare kassetter finns på www.wherigo.com.

Spår
Spårloggen börjar spela in så snart enheten får en 
positionsbestämmelse. Ytterligare spår kan arkiveras  
från det aktuella spåret och delas med andra användare.

Om du vill använda Spår väljer du Genvägar >  
Vart? > spår.

Arkivera det aktuella spåret:
1. Välj Aktuellt spår.
2. Välj Alternativ > Arkivera.
3. Följ instruktionerna på skärmen.

Rensa det aktuella spåret:
1. Välj Aktuellt spår.
2. Välj Alternativ > Arkivera.

Arkiverade eller inlästa spår visas i listan på sidan Spår. 
Du kan visa spåren på kartan, visa höjdprofiler eller 
navigera längs spåret.

http://www.wherigo.com
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Andra
Program som inte finns på menyn Genvägar kan nås 
genom Andra. Följande program finns i Andra på de  
flesta av standardprofilinställningarna i Colorado-enheten.

 Obs! När ett program läggs till i Genvägar tas det 
bort från Andra.

Andra på Genvägar Sidan Andra

Dela trådlöst
Colorado-enheten kan dela waypoints, rutter, spår och 
geocacheplatser trådlöst med en annan Colorado-enhet. 

Dela trådlöst med en annan Colorado-enhet:
1. Välj Genvägar > Andra > Dela trådlöst.
2. Välj Skicka eller Ta emot.
3. Välj den typ av information som du vill skicka eller ta 

emot och tryck sedan på ENTER. 
4. När Skicka visas längst ned på sidan trycker du på 

ENTER. Om du tar emot söker Colorado-enheten 
efter en annan Colorado. Ett meddelande visas när 
överföringen har lyckats.

Alternativ för Dela trådlöst
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Bildvisare
Colorado kan visa bilder lagrade i Colorado eller på ett 
SD™-kort.

Visa bilder på Colorado-enheten:
1. Kopiera .jpg- eller .jpeg-bilder från datorn till 

Colorado. Du kan överföra dem direkt till Garmin-
enheten eller skapa en ny mapp på Garmin-enheten 
(sidan 37) eller sätta in ett SD-kort i SD-kortfacket 
(sidan 36).

2. Välj Genvägar > Andra > Bildvisare.
3. Bläddra genom bilderna genom att vrida på 

Rock ‘n Roller-ratten.
4. Om du vill panorera en bild trycker du på  

Rock ‘n Roller-ratten.
5. Om zoomning är ett alternativ vrider du på  

Rock ‘n Roller-ratten för att zooma in eller ut.

3D-vy
Colorado 400t har möjlighet att visa en 3D-vy. Alla övriga 
Colorado-modeller kräver DHM-data (digital höjdmodell) 
som kan finnas i vissa av Garmins topografiska kartdata.

Visa en 3D-vy:
Välj Genvägar > Andra > 3D-vy.

Kalender
I kalendern visas tiden för soluppgång och solnedgång 
samt månens faser för varje datum.

Visa kalendern: 
1. Välj Genvägar > Andra > Kalender.
2. Vrid Rock ‘n Roller-ratten med- eller motsols för att 

flytta mellan datumen.
3. Om du vill återgå till det aktuella datumet väljer du 

Alternativ > Använd aktuella datum.

Sidan Kalender
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Sol och måne
På sidan Sol och måne visas tider för soluppgång, 
solnedgång, månuppgång och månnedgång för angivna 
datum, tider och platser. 

Om du vill visa sol- och månplatser väljer du 
Genvägar > Andra > sol och måne.
Om du vill visa sol- och måntider för ett anat 
datum bläddrar du till önskat datum. 
Om du vill visa sol- och månpositionerna i himlen 
väljer du Alternativ > Visa position på himlen. 
Använd Rock ‘n Roller-ratten till att justera tiden 
på dagen.

Sidan Sol och måne Sidan för sol- och 
månepositioner

•

•

•

•

Jakt och fiske
En almanacka visar de beräknade bästa tiderna för jakt 
och fiske på ett valt datum. 

Visa jakt- och fiskeförutsägelser:
1. Välj Genvägar > Andra > Jakt och fiske.  

Det aktuella datumet markeras på kalendern.
2. Om du vill visa förutsägelserna för ett annat  

datum bläddrar du i kalendern genom att använda 
Rock ‘n Roller-ratten till att hitta önskat datum.

3. Välj Alternativ om du vill visa kalenderdata på en 
annan plats.

Sidan Jakt och fiske
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Ruttplanerare
Du kan planera och skapa en specifik rutt att navigera 
med din Colorado-enhet. 

Vägbeskrivningsrutter – kräver ruttdragningsbara 
kartdata och ger vägbeskrivningar under färden till  
ett mål.

Fågelvägsrutter – ger en rak linje-vägledning till  
varje punkt i rutten och kräver inga speciella kartdata.

Skapa en ny rutt:
1. Välj Genvägar > Andra > Ruttplanerare.
2. Markera och välj <Skapa rutt>.
3. Välj <Välj nästa punkt> för att välja en startpunkt.
4. Välj en punkt på kartan, en nyligen hittad, en 

waypoint eller en intressant plats och tryck på 
ENTER.

5. En sida för den valda punkten visas med en grön 
cirkel med ordet Använd längst ned på sidan.  
Tryck på ENTER för att använda punkten.

Sidan för valda punkter  
i ruttplaneraren

6. Välj nästa punkt genom att upprepa steg 1–5.
7. Om du vill ändra, granska, flytta nedåt, infoga eller 

ta bort en punkt, markerar du den önskade punkten 
och trycker på ENTER.

8. Om du vill följa en rutt bakåt, ta bort alla rutter eller 
visa en rutt på kartan markerar du önskad rutt och 
väljer sedan Alternativ.
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Aktiv rutt
Under en aktiv navigering kan du visa förloppet längs  
en rutt.

Visa den aktiva rutten:
1. Välj Genvägar > Andra > Aktiv rutt.
2. Den aktuella rutten visas.
3. Välj önskad punkt eller sväng för mer information.

Punkt till punkt 
Aktiv rutt

Vägbeskrivningar 
Aktiv rutt

 Obs! Utseendet på den aktiva ruttsidan varierar 
beroende på dina färdvägsinställningar.

Waypointhanterare
Du kan redigera waypoints och ändra symbolen, namnet, 
kommentaren, positionen, höjden och djupet.

Ändra en waypoint:
1. Välj Genvägar > Andra > Waypointhanterare 

(om du granskar en waypoint väljer du Alternativ > 
Ändra waypoint).

2. Markera den waypoint du vill ändra på och tryck  
på ENTER.

3. Gör ändringar genom att markera och välja det 
attribut du vill ändra. 

4. Följ anvisningarna på skärmen för att ange text.

Ta bort en waypoint:
1. Välj Genvägar > Andra > Waypointhanterare.
2. Markera den waypoint du vill ta bort. 
3. Välj Alternativ > Ta bort waypoint.



�� Colorado®-serien – Användarhandbok

Tillämpningar

Klocklarm
Du kan ställa in Colorado-enheten så att den slås på 
automatiskt vid ett visst klockslag.

Ställa in klockalarmet:
1. Välj Genvägar > Andra > Klockalarm.
2. Om du vill ställa in den tid som Colorado-enheten 

ska slås på väljer du Ställ in tid. 
3. Om du vill slå på alarmet väljer du Sätt på larm. 

Om du vill stänga av alarmet väljer du Stäng 
av larm. En sida visas med det klockslag som 
Colorado-enheten kommer att slås på och ett 
alternativ för att stänga av enheten.

4. Vrid Rock ‘n Roller-ratten med- eller motsols för att 
ställa in den angivna tiden och välj sedan Klar. En 
sida visas med det klockslag som Colorado-enheten 
kommer att slås på och ett alternativ för att stänga 
av enheten.

Sidan Ange larm

Miniräknare
Colorado-enheten har en standardminiräknare och en 
vetenskaplig miniräknare som hanterar radianer och 
grader. Välj Alternativ för önskad användning.
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Stoppur
Colorado-enheten innehåller ett stoppur med en 
etapptidtagare. Stoppuret kan registrera etapptiden  
baserat på avstånd eller på en knapptryckning.

Använda stoppuret:
1. Välj Genvägar > Andra > Stoppur.
2. Markera Start och tryck på ENTER.

Sidan Stoppur

3. Markera Stopp och tryck på ENTER för att stoppa.

Om du vill ta tid på en etapp efter avstånd 
eller knapptryckning trycker du på:
1. Välj Alternativ.
2. Välj Etapp efter avstånd eller Etapp efter 

knapptryckning och trycker sedan på ENTER.

Ställa in etappavståndet:
1. Välj Alternativ.
2. Markera den avståndsenhet du vill använda och 

tryck på ENTER.
3. Ange avståndet och välj Klar. 
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Satellitsida
På satellitsidan visas GPS-noggrannheten, satellitplatser, 
satelliternas signalstyrka, den aktuella platsen och  
GPS-höjden. 

Du öppnar satellitsidan genom att välja Genvägar > 
Andra > satellit. 

Ställa in alternativ för satellitsidan:
1. Välj Alternativ.
2. Om du vill aktivera/avaktivera GPS väljer du 

Använd med GPS från/till.
3. Om du vill växla mellan Spår uppåt och Norr 

uppåt, väljer du Spår uppåt/Norr uppåt 
(korssiktesindikation).

4. Om du vill ställa in din aktuella plats med kartan 
väljer du Ställ in position på karta.

5. Om du vill att Colorado-enheten ska fastställa din 
position automatiskt väljer du Auto.platssökning 
av positionen (bara tillgängligt om inga satelliter 
kan hittas).

Satellitsida

Satellitstyrka

Plats i latitud 
och longitud Satellitpositioner

GPS-noggrannhet:

GPS-höjd

De blåa staplarna på satellitsidan anger att Colorado-
enheten har “låst” på en satellit. Vita staplar anger att 
Colorado-enheten fortfarande samlar in himlavalvsdata.

 Obs! Detta är data som används för exakt 
korrigering av satellitbaneparametrar och tidpunkter 
för varje satellit.
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Profiländring
Colorado-enheten levereras förladdad med fem 
standardprofiler: Rekreation, Geocaching, Fordon,  
Marin och Träning.

Ändra profil:
1. Välj Genvägar > Andra > Profiländring.  

Listan med profiler visas.
2. Markera önskad profil och tryck på ENTER.

 Obs! För fullständig information om profiländring, 
se sidorna 6–7 och 28.

Områdesberäkning
Colorado-enheten kan beräkna storleken på ett visst 
område.

Beräkna storleken på ett område:
1. Välj Genvägar > Andra > Områdesberäkning.
2. Tryck på ENTER för att starta och gå sedan runt 

utkanten av det område som du vill beräkna.
3. Tryck på Stopp när du är klar.
4. Om du vill ändra måttenheter väljer du Alternativ > 

Ändra enheter.

Startsidan för områdesberäkning
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Anpassa Colorado-enheten
Ändra inställningarna för Colorado-enheten:
1. Välj Genvägar > Inställning.
2. Välj det program du vill ändra med  

Rock ‘n Roller-ratten.

Konfiguration på Genvägar

Systemkonfiguration
Om du vill ändra systeminställningen väljer du 
Genvägar > inställning > system.

GPs – ställ in enheten på att arbeta i Normalt,  
WAAs eller Demoläge.

språk – ställ in det textspråk som ska användas på 
Colorado-enheten.

Toner – slå på eller stäng av tonerna.

Gränssnitt – konfigurera gränssnittet för Colorado.

Garmin spanner – med den här funktionen kan 
du använda Colorado-enhetens USB-port med de 
flesta NMEA 0183-kompatibla kartprogram genom 
att skapa en virtuell serieport.
Garmin seriell – Garmins eget format som 
används för att utbyta waypoint-, rutt- och spårdata 
med en dator.
NMEA in/Ut – tillhandahåller standard NMEA 
0183-ut- och ingångar.
Text ut – enkel ASCII-textutdata för positions- och 
hastighetsinformation.
RTCM (Radio Technical Commission for 
Maritime Services) – gör så att Colorado kan ta 
emot DGPS-information (Differential Global 
Positioning System) från enheter som ger RTCM-
data i SC-104-format.

batterityp – välj den typ av batteri som du använder 
(Alkaliska NiMH eller Litium).

•

•

•

•

•
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 Obs! Systemkonfigurationsalternativen  
innefattar att återställa standardinställningarna,  
visa programvaruversionen på Colorado-enheten  
och avancerad NMEA-konfiguration.

Konfigurationslista

Visningsinställningar
Om du vill ändra skärminställningarna väljer du 
Genvägar > inställning > Visning.

belysningstid – anger att bakgrundsbelysningen ska vara 
på när enheten är påslagen eller att den ska stängas av 
efter en viss tidsperiod. 

bakgrund – anger skärmens bakgrund. Välj mellan olika 
förinlästa bilder eller läs in en egen.

Programknappsfärg – anger färgen på 
programknapparna.

belysningsgräns – bakgrundsbelysningen minskar i 
intensitet vid låg batterinivå.

Genvägar
När du använder Colorado-enheten för geocachning, 
navigering eller fiske kan du upptäcka att det finns vissa 
program som du använder mer ofta och andra som du 
inte använder alls. Du kan lägga till eller ta bort dessa 
program från menyn Genvägar.

Lägga till ett program i Genvägar:
1. Välj Genvägar > Inställning > Genvägar.
2. Rulla till botten av sidan och välj <Lägg till sida>. 

Markera önskat program i listan och tryck på 
ENTER.

Ta bort ett program från Genvägar:
1. Välj Genvägar > Inställning > Genvägar.
2. Markera det program som du vill ta bort.
3. Välj Ta bort.

Alternativ för inställning av Genvägar:
Välj Genvägar > Inställning > Genvägar > 
Alternativ.

•

Anpassa Colorado-enheten 
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Om du vill ändra positionen för programmet på 
Genvägar väljer du Flytta uppåt/Flytta nedåt.
Om du vill rensa alla program från Genvägar 
väljer du Rensa alla.
Om du vill ta med alla program i Genvägar väljer 
du Inkludera alla.
Om du vill återställa standardinställningar väljer 
du Återställ standardinställningar.

 Obs! Du kan ställa in Colorado-enheten på att 
använda en traditionell sidslinga istället för menyn 
Genvägar för åtkomst till programmen.

Profiländring
De olika program som tillämpas på varje profil kan nås 
från menyn Genvägar.

Om du vill ändra till en annan profil läser du på sidan 25.

Redigera en profil:
1. Välj Genvägar > Inställning > Profiländring.
2. Markera den profil du vill redigera.
3. Välj Alternativ om du vill flytta en profil, redigera 

namnet eller ta bort profilen.

•

•

•

•

Lägga till en ny profil:
1. Välj Genvägar > Inställning > Profiländring.
2. Välj Alternativ > Profilinställningar.
3. Välj <Skapa ny profil>. Ett namn tilldelas 

automatiskt den nya profilen. De aktuella 
inställningarna sparas i den nya profilen.

4. Markera det nya profilnamnet och tryck på ENTER 
om du vill redigera namnet och inställningarna.

ProfilinställningssidanVälj profiländring 
från konfigurationslistan

 Obs! När du använder listan Profiler är det 
markerade profilnamnet den profil som används  
för tillfället.
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Kartinställning
Du öppnar sidan med kartinställningar genom att välja 
Genvägar > inställning > karta.

Orientering – anger hur kartan visas på sidan.  
Norr uppåt visar alltid norr uppåt på sidan. spår uppåt  
visar det aktuella spåret riktat mot sidans överkant. 

Fordonsläge är en perspektivkarta för användning under 
körning.

Fordonsläget på kartsidan

Detaljer – väljer den nivå av detaljer som visas på kartan. 
Lägre detaljnivåer medför att kartan ritas upp snabbare.

Autozoom – väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal 
användning. 

Lås på väg – låser den aktuella positionspekaren på 
att visa på den närmaste vägen, och kompensera för 
variationer i kartpositionens noggrannhet (kräver 
ruttdragningsbara kartdata). 

Gå till-linje – ställer in kartan på en bäring eller en kurs.

Spårkonfiguration
Spårfunktionen skapar ett elektroniskt spår, eller 
“spårlogg” på kartsidan när du rör dig. Spårloggen 
innehåller information om punkter längs vägen.

Om du vill anpassa spårinställningarna väljer du 
Genvägar > inställning > spår.

spårlogg – aktivera eller avaktivera spårloggen.

inspelningsläge – anger inspelningsläget för Spår. 
Välj Avstånd, Tid eller Auto. Om inspelningsmetoden 
är tid eller avstånd kan du manuellt ange tiden eller 
avståndsintervallet. 

intervall – anger spårintervallet, mellan Mestadels och 
Minst ofta.
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Visa på karta – aktiverar eller avaktiverar visningen av 
spår på kartan.

 Obs! Om du vill rensa den aktiva spårloggen väljer 
du Genvägar > inställning > spår > Alternativ > 
Rensa aktuellt spår.

Ruttinställningar
Om du vill anpassa ruttinställningarna väljer du 
Genvägar > inställning > Rutter.

Vägledningsmetod – ställer in Colorado-enheten på att  
beräkna rutter med Fågelvägen (en direkt linje till målet),  
På väg - tid (kortaste tiden) och På väg - distans 
(kortaste vägen men längre tid och kräver 
ruttdragningsbara kartdata).

beräkna rutter för – beräkna rutter för den typ av 
transport som används på rutten.

Undvik – låter dig undvika vissa vägtyper och manövrer 
på rutten.

Fågelvägspassage – ställ in på Auto, Manuell eller på 
Avstånd.

Sidan Marin konfiguration
Du öppnar den här sidan genom att välja Genvägar > 
inställning > Marint. Mata in avstånd enligt 
instruktionerna på skärmen.

Ankringslarm – anger att ett alarm ska ljuda när du 
driver mer än ett angivet avstånd.

kursavvikelselarm – anger att ett alarm ska ljuda när du 
befinner dig ett angivet avstånd ur kurs.

Djupt vatten – anger att ett alarm ska ljuda när du 
kommer in på vatten som är för djupt.

Grunt vatten – anger att ett alarm ska ljuda när du 
kommer in på vatten som är för grunt.

sjökort – aktiverar eller avaktiverar marina färger, lodade 
djup, fyrsektorer och symboler (Auto, Garmin, NOAA 
eller internationell).
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Ställa in tid
Du öppnar den här sidan genom att välja Genvägar > 
inställning > Tid.

Tidsformat – välj 12- eller 24 timmars tidsformat.

Tidszon – ange aktuell tidszon.

sommartid – välj Ja om du vill använda sommartid,  
Nej om den ska ignoreras eller Automatisk om den ska 
ställas in automatiskt.

Sidan Ange tidszon

Enhetsinställningar
Du öppnar den här sidan genom att välja Genvägar > 
inställning > Enheter.

Avstånd/Hastighet – anger de måttenheter som ska 
användas för att visa din hastighet och kört avstånd.

Höjd (vertikal hastighet) – anger den måttenhet  
(Fot (ft/min), Meter (m/min) eller Meter (m/sek)) 
som används för att visa höjd och stignings- eller 
sjunkningstakt.

Djup – anger den måttenhet (Fot, Famnar eller Meter) 
som används för att visa vattendjup (kräver en anslutning 
till andra enheter eller sjökortsdata).

Temperatur – anger den måttenhet (Fahrenheit eller 
Celsius) som används för att visa temperatur.

Tryck – anger den måttenhet (Tum, Millibar eller 
Hectopascal) som används för att visa tryck.
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Inställning av positionsformat
På sidan för konfiguration av positionsformat kan 
du ange ditt positionsformat, kartdatum och kartsfär. 
Om du inte känner till positionsformatet eller 
rutnätet för kartan rekommenderar vi att du använder 
standardinställningarna. 

Du öppnar sidan för konfiguration av positionsformat 
genom att välja Genvägar > inställning > 
Positionsformat.

Inställning av riktning
Du öppnar sidan för inställning av riktning genom att 
välja Genvägar > inställning > Riktning.

 Obs! Om du inte känner till riktningar och 
norreferens, rekommenderar vi att du använder 
standardinställningarna.

Visning – anger enheterna (Kardinaltecken, Grader eller 
Tusendelar) som används för att visa din riktning.

Nordlig referens – visar riktningar baserat på en äkta, 
magnetisk eller specifikt användarvärde för norreferens.

kompass – välj Auto för att automatiskt växla från en 
elektronisk kompass till en GPS-kompass när du färdas 
med snabbare hastighet under en viss tid. Välj Av om du 

vill avaktivera den elektroniska kompassen och använda 
GPS-kompassen.

Höjdmätarinställningar
På sidan Höjdmätarinställningar kan du ange att 
höjdmätaren ska kalibreras varje gång du slår på 
Colorado-enheten, att den ska fungera som en  
barometer och att trycktrenddata ska sparas kontinuerligt.

Om du vill ställa in höjdmätaren väljer du Genvägar > 
inställning > Höjdmätare.

Autokalibrering – när den här funktionen är aktiverad 
kalibreras höjden av GPS-höjden på Colorado-enheten. 

barometerläge – välj Varierande höjd (används 
när du rör dig) eller Fast höjd (används när du är 
stilla, vilket gör att höjdmätaren kan fungera som en 
standardbarometer). 

Trycktrend – välj spara alltid om du vill spela in 
tryckdata var 15:e minut även när Colorado-enheten är 
avstängd. Välj spara vid start om du vill spela in data 
bara när Colorado-enheten är påslagen.
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Kalibrering
Du kan kalibrera höjdmätaren och kompassen från sidan 
Kalibrering. 

Kalibrera höjdmätaren genom att ange information eller 
låta Colorado-enheten fastställa höjden och trycket. 
Colorado-enheten förlitar sig på barometriskt tryck för att 
fastställa höjden och trycket på en viss höjd kan variera. 
Du måste känna till höjden (från en kartpunkt eller andra 
tillförlitliga data) eller trycket (kalibrerat till havsnivå) för 
den aktuella platsen.

Kalibrera kompassen genom att följa anvisningarna på 
skärmen.

Om du vill kalibrera höjdmätaren väljer 
du Genvägar > Inställning > Kalibrering > 
Höjdmätare.
1. Om du känner till höjden väljer du Ja och anger 

informationen. Välj Nej om du inte känner till 
höjden.

2. Om du känner till trycket väljer du Ja. Välj Nej  
om du inte känner till trycket.

3. Ett meddelandet om att kalibreringen är klar 
eller kalibreringen misslyckades visas efter 
kalibreringen.

Träningskonfiguration
Om du vill ansluta en Garmin-pulsmätare eller  
Garmin-cykeltaktgivare till din Colorado-enhet  
väljer du Genvägar > inställning > Träning.

Pulsmätare – om du vill använda Colorado-enheten med 
en pulsmätare väljer du På. Välj Av när den inte används.

sök efter en pulsmätare – om du väljer det här 
alternativet påbörjas automatiskt en sökning efter en 
Garmin-pulsmätare och meddelandet “Söker” visas  
som anger att sökningen pågår. Meddelandet “Ansluten” 
visas som anger att anslutningen har lyckats när 
Colorado-enheten anslutits till en Garmin-pulsmätare.

Cykeltaktgivare – om du vill använda Colorado-enheten 
med en cykeltaktgivare väljer du På. Välj Av när den inte 
används.

sök efter en cykeltaktgivare – om du väljer det här 
alternativet påbörjas automatiskt en sökning efter en 
Garmin-cykeltaktgivare och ett meddelande visas som 
anger att sökningen pågår. Ett meddelande visas som 
anger att anslutningen har lyckats när Colorado-enheten 
anslutits till en Garmin-cykeltaktgivare.

 Obs! Om du vill fastställa att du är ansluten till 
en Colorado-enhet flyttar du dig bort från andra 
Colorado-enheter, givare eller övervakare.
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Bilaga
Specifikationer
Fysiska
storlek:  5,5 tum H x 2,4 tum W x 1,4 tum D  
 (14 x 6,1 x 3,6 centimeter)
Vikt:  5,9 ounces (167,26 gram) utan batterier.
Display:  1,53 tum x 2,55 tum bakgrundsbelyst TFT-färgskärm  
 (240 x 400 pixlar).
Hölje:  Tåligt, metallpläterat, vattentätt enligt IPX7
Temperaturområde: från -4oF till 158oF (från -20oC till 70oC)*
*Temperaturklassningen för Colorado kan överskrida det användbara området för  
vissa batterier. Vissa batterier kan spricka vid höga temperaturer.

Prestanda
Mottagare:      12-kanals WAAS aktiverad/hög känslighet
Hämtningstider: 
                          < 1 sekund (varmstart) 
                          < 33 sekunder (kallstart) 
                          < 36 sekunder (automatisk platssökning)
Uppdateringshastighet: 1/sek, kontinuerligt
Antenn:            Inbyggd Quad Helix

kompass:  Noggrannhet: +/- 2 grader (+/- 5 grader  
 extrema nord/sydliga latituder)*, upplösning:  
 1 grad
Höjdmätare:  Noggrannhet: +/- 10 fot*, upplösning: 1 fot  
 Område -2 000 till 30 000 fot
*Måste kalibreras på rätt sätt av användaren.

Kraft
källa:  Två AA-batterier (alkaliska, NiMH eller litium)
batterilivslängd:  upp till 15 timmar

Noggrannhet
GPs:  < 33 fot (10 meter) 95 % typiskt*
*Noggrannheten försämras till 100 m 2DRMS under U.S. DoD: s SA-program  
(Selective Availability) när funktionen är aktiverad.

DGPs:  10–16 fot (3–5 meter) 95 % typiskt*
*WAAS-noggrannhet i Nordamerika. 

Hastighet:  0,1 meter/sek i stadigt läge
Gränssnitt:  Garmins egna seriella, USB-masslagringsenhet,  
 NMEA 0183
Datalagringslivslängd:  Ingen begränsning, inget minnesbatteri  
 krävs
kartlagring:  Internt eller SD-kort  
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Ansluta Colorado-enheten till en 
dator
Du kan ansluta Colorado-enheten till datorn med hjälp av 
den medföljande USB-kabeln. 

 Obs! Installera den medföljande programvaran Trip 
and Waypoint Manager på datorn innan du ansluter 
USB-kabeln. Följ instruktionerna som medföljde 
programvaran.

Ansluta Colorado-enheten till datorn:
1. Lyft väderskyddslocket på Colorado-enheten och 

sätt in den mindre kontakten på USB-kabeln i USB 
mini-B-uttaget.

2. Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en 
ledig USB-port på datorn.

Information om USB-drivrutiner
USB-drivrutinerna installeras automatiskt när du 
installerar programvaran Trip and Waypoint Manager som 
medföljde Colorado-enheten. Första gången du ansluter 
Colorado-enheten till en USB-port kan det hända att du 
uppmanas ange var enhetens drivrutiner finns. Du behöver 
bara installera drivrutinerna en gång. När drivrutinerna 
har installerats identifieras 

Colorado-enheten av datorn varje gång den ansluts. 
USB-drivrutinerna kan uppdateras med jämna mellanrum. 
Uppdateringar finns på www.garmin.com.

Överföra spår, rutter eller waypoints från 
Colorado-enheten till datorn
Spår, rutter och waypoints sparade på Colorado-enheten 
kan sparas och visas i programvaran Trip and Waypoint 
Manager.

Överföra spår, rutter eller waypoints:
1. Kontrollera att Trip and Waypoint Manager är 

installerat på datorn och igång.
2. Kontrollera att Colorado-enheten är ansluten till 

datorn med USB-kabeln och startad.
3. Klicka på ikonen  längst upp på skärmen.

www.garmin.com
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Installera och använda ett ett SD-kort
Colorado-enheten har ett SD-datakortfack. Du kan köpa 
ett SD-kort färdigprogrammerat med detaljerade kortdata. 

Installera eller ta bort ett SD-kort:
1. Ta bort batteriluckan från enhetens baksida.  

Se sidan 2.
2. Installation: leta upp kortfacket på Colorado-

enhetens undersida och tryck in kortet tills det 
klickar.

3. Borttagning: tryck in kortet och släpp det snabbt så 
det skjuts ut från facket.

4. Sätt tillbaka batteriluckan.

 Obs! Förutom kart- och datalagring kan SD-kortet 
användas till att visa bilder. Se sidan 18.

SD-kort

SD-kortplats

Sätta in ett SD-kort i Colorado-enheten

SD-markering 
på Colorado-
enheten
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Datahantering
Du kan använda Colorado-enheten som en  
USB-masslagringsenhet och du kan köpa ett  
separat SD-kort för ytterligare externt minne.

 Obs! Colorado-enheten är inte kompatibel med 
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är heller inte 
kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare.

Läsa in och ta bort filer
Läsa in en fil till Colorado-enheten eller  
SD-kortet:
1. Ta bort batteriluckan och sätt in ett SD-kort.
2. Anslut USB-kabeln till enheten och datorn. 
3. Bläddra efter de filer du vill kopiera på datorn. 

Markera filen och välj Redigera > Kopiera.
4. Öppna enheten Garmin > GPX, enheten  

Garmin > Profiler eller SD-kortenheten/ 
volymen. Välj Redigera > Klistra in.

5. Klicka på Mata ut när du har överfört filen.

Ta bort en fil:
 Öppna enheten Garmin eller SD-kortenheten/

volymen. Markera filen och tryck sedan på Delete 
på datorns tangentbord.

 VARNiNG! Var uppmärksam när du tar bort filer  
så att du iNTE tar bort förprogrammerade kartdata. 
De kan inte återställas. 

Viktig information gällande 
batterianvändning för Colorado
Garmin rekommenderar att du använder batterier av 
högsta kvalitet i Colorado för optimala prestanda och 
maximal batterilivslängd. Alkaliska batterier av högsta 
kvalitet, laddningsbara NiMH-batterier som är mindre 
än ett år gamla och med en kapacitet som är större än 
eller lika med 2 500 mAh, samt litiumbatterier ger bästa 
prestanda. Vissa inställningar i Colorado kan förkorta 
batterilivslängden. Kraftig användning av belysning,  
3D-vy och Spår uppåt-läge förkortar batterilivslängden.
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Montera karbinfästet
Colorado-enheten levereras med ett karbinfäste. 

Montera karbinfästet:
1. Placera karbinfästet i spåren på monteringsflänsen 

på Colorado-enheten.
2. Skjut upp fästet tills det hakar på plats.
3. Du tar bort karbinfästet genom att lyfta den nedre 

delen av fästet och försiktigt skjuta nedåt på 
karbinfästet tills det lossnar.

Montera karbinfästet på Colorado-enheten

Karbinfäste

Sköta Colorado
Rengöra höljet
Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en 
trasa fuktad med milt rengöringsmedel och torkar den 
sedan torr. Undvik rengöringsmedel som kan skada 
plastkomponenter.

Rengöra skärmen
Rengör Colorado-enhetens skärm med en mjuk, ren 
och luddfri trasa. Använd vatten, isopropylalkohol eller 
linsrengöring. Fukta trasan med vätskan och torka sedan 
försiktigt rent skärmen med den.

Rengöringsinstruktioner för Colorado 
Rock ‘n Roller™ 
Efter långvarig användning kan Colorado Rock ‘n Roller 
bli klibbig och svår att rotera.

Rengöra Rock ‘n Roller:
1. Ta bort Rock ‘n Roller-ratten genom att försiktigt 

bända den från Colorado-enheten med ett litet mynt 
eller tumnageln.

2. Tvätta ratten och höljets insida med vatten. Låt dem 
torka helt och hållet.
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3. Spreja ett tunt 
lager av torrt 
smörjmedel med 
Teflon® över alla 
ytor på rattens 
baksida.

4. Vänta tills smörjmedlet 
har torkat och torka 
sedan av överblivet 
medel med en ren luddfri trasa.

5. Montera tillbaks ratten på din Colorado.

Programlicensavtal 
GENOM ATT ANVÄNDA COLORADO, GÅR DU MED 
PÅ ATT VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE 
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET 
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin ger dig en begränsad licens för användning av den 
programvara som är inbäddad i enheten (“Programvaran”) i binär 
körbar form för normal drift av produkten. Äganderätten och de 
intellektuella immateriella rättigheterna i och för Programvaran 
tillhör Garmin.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och är skyddad 
enligt de copyrightlagar som gäller i USA samt enligt internationella 
copyrightöverenskommelser. Du bekräftar vidare att strukturen 

på, organisationen av och koden för Programvaran är värdefulla 
företagshemligheter som tillhör Garmin och att källkoden för 
Programvaran är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin. 
Du intygar att du inte kommer att dekompilera, demontera, ändra 
eller bakåtkompilera Programvaran eller någon del av den på eller 
på något annat sätt göra om Programvaran eller någon del av den till 
läsbar form eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. 
Du intygar också att du inte kommer att exportera eller omexportera 
Programvaran till något land i strid med de exportkontrollagar som 
gäller i USA.

Överensstämmelseförklaring (DoC)
Härmed intygar Garmin att den här Colorado-enheten 
uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga 
föreskrifter i direktiv 1999/5/EC.

Den fullständiga överensstämmelseförklaringen  
finns på Garmins webbplats för din Garmin-produkt:  
www.garmin.com/products/Colorado. Klicka 
på Handböcker och välj sedan länken 
överensstämmelseförklaring.

www.garmin.com/products/Colorado
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Om du vill få tillgång till de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna  
(exklusive kartdata) under hela livslängden för dina Garmin-produkter  

går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
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