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montana™ 600-serie
snelstartgids

voor de modellen 600, 650, 650t
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Aan de slag

 wAArschuwing
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en 
productinformatie in de verpakking 
voor productwaarschuwingen en andere 
belangrijke informatie.

Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, 
voer dan onderstaande taken uit om het 
toestel in te stellen en vertrouwd te raken 
met de basisfuncties.

1. De batterijen plaatsen (pagina 3).
2. Het toestel inschakelen (pagina 5). 
3. Het toestel registreren (pagina 5).
4. Satellieten zoeken (pagina 5).
5. Het kompas kalibreren (pagina 6).
6. Een waypoint markeren (pagina 7).
7. Een route maken (pagina 8).
8. Een spoor vastleggen (pagina 8).
9. Naar een bestemming navigeren 

(pagina 10).

Overzicht van het toestel

➊
➋

➌

➍

➎
➏➐

➑
➊ Cameralens (alleen 650 en 650t)
➋  Aan-uitknop
➌ microSD™-kaartuitsparing (onder de 

batterijklep) 
➍ Voedingsconnector voor optionele 

accessoires
➎ Stereo hoofdtelefoonaansluiting
➏ Mini-USB-poort (onder de beschermkap)
➐ D-ring van de batterijklep
➑ MCX-poort voor de externe GPS-

antenne (onder de beschermkap)
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Batterijgegevens
 wAArschuwing

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. 
Om persoonlijk letsel en schade aan het 
toestel als gevolg van blootstelling van de 
batterij aan extreme hitte te voorkomen, 
dient u het toestel buiten direct zonlicht te 
bewaren.

De temperatuurgrenzen van het toestel  
(-20 °C tot 70 °C, -4°F tot 158°F) 
kunnen hoger/lager liggen dan de 
temperatuurgrenzen van sommige batterijen. 
Sommige alkalinebatterijen kunnen bij hoge 
temperaturen barsten.

Opmerking 
Alkalinebatterijen verliezen een groot 
gedeelte van de capaciteit wanneer de 
temperatuur afneemt. Gebruik daarom 
lithiumbatterijen wanneer u het toestel bij 
temperaturen onder nul gebruikt.

U kunt voor dit toestel het meegeleverde 
lithium-ionbatterijpak of drie AA-batterijen 
gebruiken. 

het lithium-ionbatterijpak plaatsen
1. Draai de D-ring tegen de klok in en 

trek de D-ring omhoog om de klep te 
verwijderen.

2. Neem de meegeleverde lithium-
ionbatterij ➊ uit de verpakking.

➊

3. Houd de metalen contacten op de batterij 
in de richting van de metalen contacten 
in het batterijcompartiment.

4. Plaats de batterij in het compartiment 
door eerst de contacten tegen elkaar te 
plaatsen.

5. Druk de batterij voorzichtig op zijn 
plaats.

6. Plaats de batterijklep terug en draai de 
D-ring met de klok mee.
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het lithium-ionbatterijpak opladen

Opmerking 
U voorkomt corrosie door de mini-USB-
poort, de beschermkap en de omringende 
delen grondig af te drogen voordat u de Edge 
oplaadt of aansluit op een computer.

Laad de batterij volledig op voordat u het 
toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. 
Het opladen van een lege batterij duurt 4,5 
uur. Het opladen is alleen mogelijk binnen 
een temperatuurbereik van 0 tot 45°C (32°F 
tot 113°F).

1. Steek de oplader in een stopcontact. 
2. Duw de beschermkap ➊ van de mini-

USB-poort ➋ omhoog.

➊ ➋

3. Sluit het kleine uiteinde van de oplader 
aan op de mini-USB-poort.

4. Laad het toestel volledig op. 

het lithium-ionbatterijpak verwijderen

 wAArschuwing
Gebruik geen scherp voorwerp om batterijen 
te verwijderen. Dit om schade aan de batterij 
en mogelijk letsel te voorkomen.

1. Verwijder de batterijklep.
2. Trek de batterij omhoog aan de kant die 

zich het dichtst bij de -knop bevindt.

AA-batterijen plaatsen
In plaats van het lithium-ionbatterijpak kunt 
u ook alkaline-, NiMH- of lithiumbatterijen 
gebruiken. Dat is vooral handig wanneer 
u een spoor volgt en niet in staat bent het 
lithium-ionbatterijpak op te laden. Gebruik 
NiMH- of lithiumbatterijen voor het beste 
resultaat.

1. Draai de D-ring tegen de klok in en 
trek de D-ring omhoog om de klep te 
verwijderen.

2. Plaats drie AA-batterijen met de 
contacten in de juiste richting.
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3. Plaats de batterijklep terug en draai de 
D-ring met de klok mee.

4. Houd  ingedrukt (pagina 2).
5. Selecteer  > Stel in > Systeem > AA-

batterijtype.
6. Selecteer Alkaline, Lithium of 

Oplaadbare NiMH.

het toestel in- of 
uitschakelen

Houd  ingedrukt (pagina 2).

het toestel registreren
• Ga naar http://my.garmin.com. 
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of 

een fotokopie op een veilige plek.

satellietsignalen
Nadat u het toestel hebt ingeschakeld, gaat 
het op zoek naar satellietsignalen. Het toestel 
dient mogelijk vrij zicht op de satellieten 
te hebben om satellietsignalen te kunnen 
ontvangen. Als de balken  groen worden, 
ontvangt het toestel satellietsignalen. De tijd 
en datum worden automatisch ingesteld op 
basis van uw GPS-positie.

Ga voor meer informatie over GPS naar 
www.garmin.com/aboutGPS.

De helderheid van de 
schermverlichting aanpassen
OpMerkiNg: de helderheid van de 
schermverlichting is beperkt als de batterijen 
bijna leeg zijn.

Langdurig gebruik van de schermverlichting 
kan de gebruiksduur van de batterijen 
aanzienlijk bekorten. 

1. Druk terwijl het toestel is ingeschakeld 
op .

2. Gebruik de schuifbalk voor de 
schermverlichting om de helderheid in te 
stellen.

http://my.garmin.com
http://www.garmin.com/aboutGPS
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het hoofdmenu
➊

➋

➌

➍
➊ Statusbalk
➋ De huidige tijd en datum
➌ Toepassingpictogrammen
➍ De toepassingenopslag met meer 

toepassingpictogrammen

het hoofdmenu en de 
toepassingenopslag 
aanpassen
• Houd een pictogram in het hoofdmenu of 

bij de toepassingenopslag ingedrukt en 
versleep het naar een nieuwe locatie.

• Open de toepassingenopslag en sleep een 
pictogram naar het hoofdmenu.

• Als u een pictogram naar een andere 
pagina wilt slepen, versleep het dan naar 
de pijl naar links of de pijl naar rechts. 

het kompas kalibreren
Opmerking

Het elektronische kompas buiten kalibreren. 
Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt 
van objecten die invloed uitoefenen op 
magnetische velden, zoals auto's, gebouwen 
of elektriciteitskabels.

Kalibreer het kompas nadat u lange 
afstanden hebt afgelegd, als u de 
batterijen hebt vervangen of in geval van 
temperatuurschommelingen.

1. Selecteer kompas >  > kalibreer 
kompas > Start.

2. Volg de instructies op het scherm.
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Een profiel selecteren
Een profiel is een verzameling instellingen 
waarmee u het gebruiksgemak van het 
toestel kunt optimaliseren. Voor geocaching 
kunt u bijvoorbeeld andere instellingen en 
weergaven gebruiken dan voor navigatie op 
het water.

1. Selecteer  > profiel wijzigen. 
2. Selecteer een profiel.

waypoints
Waypoints zijn locaties die u vastlegt en in 
het toestel opslaat.

Een waypoint maken
U kunt uw huidige locatie als waypoint 
opslaan.

1. Selecteer Markeer waypoint.
2. Selecteer een optie:

• Als u de waypoint ongewijzigd wilt 
opslaan, tik dan op Opslaan.

• Als u wijzigingen wilt aanbrengen 
aan de waypoint, tik dan op Wijzig, 
breng de gewenste wijzigingen aan 
en selecteer Sla op.

Een punt zoeken
1. Selecteer Waarheen? > Waypoints.
2. Selecteer een waypoint.

De nauwkeurigheid van een 
waypoint-locatie verbeteren
Met de functie Waypoint middelen kunt u 
de nauwkeurigheid van een waypointlocatie 
verbeteren door meerdere metingen van de 
waypointlocatie te verzamelen. 

1. Selecteer  > Waypoint middelen.
2. Selecteer een waypoint. 
3. Ga naar de locatie. 
4. Selecteer Start. 
5. Als de statusbalk Betrouwbaarheid van 

meting op 100% staat, selecteer dan  
Sla op. 
Voor de beste resultaten kunt u maximaal 
acht metingen voor een waypoint 
opslaan. Wacht minimaal negentig 
minuten tussen de metingen.



8 Montana 600-serie - snelstartgids

waarheen?-menu
U kunt de knop Waarheen? gebruiken om 
een bestemming te zoeken waar u naartoe 
wilt navigeren. Niet alle Waarheen?-
categorieën zijn voor alle gebieden en op alle 
kaarten beschikbaar. 

Een locatie op naam zoeken
Afhankelijk van de kaarten die op het toestel 
zijn geladen, kunt u zoeken naar steden, 
geografische punten en nuttige punten, zoals 
restaurants, hotels en garages.

1. Selecteer Waarheen?.
2. Selecteer een categorie.
3. Kies .
4. Typ de gehele naam of een deel van de 

naam. 
5. Kies .

Een locatie in de buurt van een 
andere locatie zoeken
1. Selecteer Waarheen? >  > Zoek 

nabij.
2. Selecteer een optie.
3. Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een route maken
Een route bestaat uit een serie waypoints die 
u naar uw bestemming leidt. 

1. Selecteer  > routeplanner > route 
maken > Selecteer eerste punt.

2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer het eerste punt in de route.
4. Selecteer gebruik > Selecteer volgend 

punt.
5. Herhaal de stappen 2–4 tot de route is 

voltooid.
6. Selecteer  om de route op te slaan.

sporen
Een spoor is een registratie van uw route. 
Het tracklog bevat informatie over de punten 
langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, 
de locatie en de hoogtegegevens voor ieder 
punt.

Tracklogs vastleggen
1. Selecteer  > Stel in > Tracks > 

Tracklog.
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2. Selecteer Opnemen, Niet weergeven of 
Opnemen, Bekijk kaart.

 Als u Opnemen, Bekijk kaart 
selecteert, geeft een lijn op de kaart uw 
spoor weer.

3. Selecteer Opnamemethode.
4. Selecteer een optie:

• Selecteer Auto als u de sporen 
automatisch en optimaal wilt laten 
vastleggen, met variabele intervallen.

• Selecteer Afstand als u de sporen op 
basis van een opgegeven afstand wilt 
vastleggen.

• Selecteer Tijd als u de sporen op 
basis van een opgegeven tijd wilt 
vastleggen.

5. Selecteer interval.
6. Voer een actie uit:

• Selecteer een optie om sporen vaker 
of minder vaak vast te leggen.
OpMerkiNg: de optie Vaakst 
resulteert in de meest gedetailleerde 
sporen, maar neemt de meeste 
geheugenruimte van het toestel in 
beslag.

• Voer een tijd en afstand in en 
selecteer .

Het tracklog wordt gemaakt terwijl u 
onderweg bent en het toestel is ingeschakeld. 

TracBack®

U kunt terugnavigeren naar het begin van 
een spoor. Dit heet trackback. Dat kan 
handig zijn als u de weg naar een kamp of 
het begin van een wandelroute terug wilt 
vinden. 

1. Selecteer  > Trackbeheer > Huidige 
track > Toon op kaart.

2. Selecteer TracBack.
De kaartpagina wordt geopend en uw 
route wordt gemarkeerd met een paarse 
lijn.

3. Navigeren met de kaart (pagina 10) of 
het kompas (pagina 10).
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navigeren naar een 
bestemming
U kunt de kaart of het kompas gebruiken om 
naar een bestemming te navigeren.

1. Selecteer Waarheen?.
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming. 
4. Selecteer ga.

De kaartpagina wordt geopend en uw 
route wordt gemarkeerd met een paarse 
lijn.

5. Navigeren met de kaart (pagina 10) of 
het kompas (pagina 10).

De kaart gebruiken
1. Selecteer kaart.

Het positiepictogram  geeft uw positie 
op de kaart aan. Terwijl u zich verplaatst, 
beweegt het positiepictogram met u mee. 

2. Voer een van de volgende handelingen 
uit:
• Versleep de kaart om andere 

gebieden weer te geven.
• Selecteer + of - om in of uit te 

zoomen op de kaart.

• Selecteer een locatie op de kaart en 
tik op de informatiebalk boven in 
het scherm om informatie weer te 
geven over de geselecteerde locatie 
(herkenbaar aan de pen).

Tip: als u de kaartweergave wilt wijzigen, 
selecteer dan  > Stel kaart in en pas de 
instellingen aan. 

navigeren met de peilingwijzer
Tijdens het navigeren naar een bestemming 
wijst de  peilingwijzer naar uw 
bestemming, ongeacht in welke richting u 
zich verplaatst. 

1. Start de navigatie naar een bestemming 
(pagina 10).

2. Selecteer kompas.
3. Blijf draaien tot  naar de bovenkant 

van het kompas wijst en volg die richting 
om naar uw bestemming te gaan.
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Een foto maken
Met de Montana 650 en 650t kunt u ook 
foto's maken. 

1. Selecteer  > Camera.
2. Draai het toestel horizontaal of verticaal 

om de oriëntatie voor de foto te bepalen. 
3. Selecteer, indien nodig, + of - om in of 

uit te zoomen.
4. Houd  ingedrukt om scherp te stellen.
5. Laat  los om een foto te maken.

geocaches downloaden
1. Sluit het toestel aan op de computer.
2. Ga naar www.OpenCaching.com.
3. Maak, indien nodig, een account.
4. Meld u aan.
5. Volg de instructies op het scherm om 

geocaches te zoeken en naar uw toestel 
te downloaden.

Problemen oplossen
het toestel resetten
Als het toestel niet meer reageert, kunt u het 
resetten.

1. Verwijder de batterijen.
2. Plaats de batterijen terug (pagina 3).
OpMerkiNg: uw gegevens en 
instellingen worden niet gewist.

De handleiding op het toestel 
raadplegen
1. Sluit de USB-kabel aan op een USB-

poort op de computer. 
2. Duw de beschermkap van de mini-USB-

poort omhoog.
3. Sluit het smalle uiteinde van de USB-

kabel aan op de mini-USB-poort. 
4. Open het volume met de naam Garmin.
5. Open de map garmin\Documents.
6. Dubbelklik op STArT Here.html.

http://www.OpenCaching.com
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Optionele accessoires
Optionele accessoires, zoals houders, 
kaarten, fitnessaccessoires en 
vervangingsonderdelen, zijn verkrijgbaar via  
http://buy.garmin.com of bij uw Garmin-
dealer.

contact opnemen met garmin 
Product support
• Ga naar www.garmin.com/support 

en klik op Contact Support voor 
landspecifieke ondersteuning.

• Bel in de V.S. met (913) 397.8200 of  
(800) 800.1020.

• Bel in het V.K. met 0808 2380000.
• Bel in Europa met +44 (0) 870.8501241.

Garmin® en het Garmin-logo zijn handelsmerken 
van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, 
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. 
Montana™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of haar 
dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet 
worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming 
van Garmin. microSD™ is een handelsmerk van SD-3C, 
LLC. Overige handelsmerken en merknamen zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaars.
© 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
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