
tactix™ Kratka navodila za uporabo
 OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte 
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli 
izdelka.

 OPOZORILO
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program 
vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.

Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za njeno 
nastavitev in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Napolnite napravo (stran 1).
2 Registrirajte napravo (stran 4).
3 Spoznajte podatke in načine delovanja senzorja (stran 1).
4 Pridobite satelite in zabeležite sled (stran 2).
5 Ustvarite točko poti (stran 2).
6 Pridobite priročnik za uporabo (stran 3).

Polnjenje naprave
OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na 
računalnik temeljito posušite stike in okolico.

Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite 
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
1 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB 

računalnika.
2 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
3 Poravnajte levo stran postaje za napajanje 

À

 z utorom na 
levi strani naprave.

4 Poravnajte tečaj polnilnika 
Á

 s kontakti na hrbtni strani 
naprave.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.

5 Napravo popolnoma napolnite.

Tipke

À

Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona. 
Držite za vklop in izklop naprave.

Á

Izberite za pomikanje po podatkovnih straneh, 
možnostih in nastavitvah.

Â

Izberite za pomikanje po podatkovnih straneh, 
možnostih in nastavitvah.

Ã

Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon. Držite za 
ogled strani stanja.

Ä

Funkcijska tipka Izberite, da odprete meni za trenutni zaslon. 
Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočila. 
Držite, da označite točko poti.

Ogled strani stanja
Na to stran lahko hitro preklopite za ogled časa dneva, 
življenjske dobe baterije in informacij o stanju GPS s katere koli 
druge strani.

Držite .

Ogled podatkov senzorja
Hitro lahko dostopate do podatkov v realnem času za kompas, 
višinomer, barometer, senzorje temperature in greenwiški 
srednji čas.
OPOMBA: te podatkovne strani samodejno potečejo in preidejo 
v način z nizko porabo.
OPOMBA: ti podatki se ne zabeležijo v napravo (stran 2).
1 Na strani s časom dneva izberite  ali .

2 Izberite .

3 Izberite .
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4 Izberite .

OPOMBA: Telesna temperatura vpliva na senzor 
temperature. Da dobite najbolj natančen odčitek 
temperature, snemite napravo z zapestja in počakajte 20–
30 minut.
NAMIG: za nakup brezžičnega senzorja temperature 
tempe™ obiščite www.garmin.com.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.

5 Izberite .

Vklop načina senzorja
Privzeti način senzorja je način "na zahtevo", ki vam omogoča 
hitri dostop do podatkov za kompas, višinomer, barometer ali 
temperaturo. Napravo lahko nastavite tudi na način "vedno 
vklopljeno" za stalni prikaz podatkov senzorja.
OPOMBA: če ste z napravo združili izbirni merilnik srčnega 
utripa ali senzor hitrosti in kadence, lahko naprava stalno 
prikazuje srčni utrip ali podatke o hitrosti in kadenci.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Priprava > Tipala > Nacin > Vedno vklopljeno.

Pridobivanje satelitskih signalov in 
beleženje sledi
Preden lahko začnete uporabljati navigacijske funkcije GPS, na 
primer beleženje sledi, morate pridobiti satelitske signale.
Čas in datum se nastavita samodejno glede na položaj GPS.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Zacni GPS.
3 Pojdite na območje z neoviranim pogledom na nebo in 

ostanite pri miru, dokler naprava ne pridobi satelitskih 
signalov.

4 Sprehodite se ali se peljite, da zabeležite sled.
Prikazala se bosta vaša razdalja in čas.

5 Izberite , če si želite ogledati zanko podatkovnih strani.
Nekatere od njih lahko prilagodite. Oglejte si priročnik za 
uporabo (stran 3).

6 Držite .
7 Izberite možnost:

• Če želite sledenje začasno ustaviti, izberite Zacasno 
ustavi sled.

• Če želite sled shraniti, izberite Shrani sled.
• Če želite sled izbrisati, ne da bi jo shranili, izberite Pocisti 

sled.
• Če želite izklopiti GPS, ne da bi izbrisali sledi, izberite 

Ustavi GPS.

Zaustavitev GPS-a
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Ustavi GPS.

Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o 
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in 
nadmorsko višino vsake točke.

Pošiljanje sledi v BaseCamp™
Pred pošiljanjem podatkov v BaseCamp morate BaseCamp 
prenesti v svoj računalnik (www.garmin.com/basecamp).
Sledi in točke poti si lahko ogledate na svojem računalniku.
1 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.

Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj 
računalnik na računalnikih Windows® in kot vpet pogon na 
računalnikih Mac®.

2 Zaženite BaseCamp.
3 Sledite navodilom na zaslonu.

Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.

Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Držite funkcijsko tipko.
2 Izberite možnost:

• Če želite točko poti shraniti, ne da bi jo spreminjali, 
izberite Shrani.

• Če želite točko poti spremeniti, izberite Urejanje, 
spremenite točko poti in izberite Shrani.

Navigacija do točke poti
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Zacni GPS.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
4 Izberite funkcijsko tipko.
5 Izberite Tocke poti in izberite tocko poti s seznama.
6 Izberite Pojdi.

Naprava prikaže čas do cilja 
À

, razdaljo do cilja 
Á

 in 
predvideni čas prihoda 

Â

.
7 Izberite  za ogled strani s kompasom.
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Kazalni oznaki 
Ã

 kažeta smer. Zgornja oznaka na napravi 
kaže smer, v katero gledate.

8 Poravnajte kazalni oznaki z zgornjo oznako na napravi.
9 Nadaljujte v tej smeri, dokler ne dosežete cilja.

Navigacija s funkcijo TracBack®
Med navigacijo lahko krmarite nazaj do začetka sledi. To je 
lahko koristno, ko želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Sledi > Trenutno > TracBack.

Na zemljevidu se prikaže vaša trenutna lokacija 
À

, sled, ki ji 
želite slediti 

Á

, in končna točka 
Â

.

Ustavitev navigacije
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Ustavi navigacijo.

Programi
Jumpmaster
Program jumpmaster je namenjen izkušenim padalcem, zlasti 
vojaškim.
Program jumpmaster upošteva vojaške smernice za izračun 
točke spusta na veliki višini (HARP). Naprava samodejno 
zazna, ko skočite, in začne navigacijo do želene točke pristanka 
(DIP) z barometrom in elektronskim kompasom.
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.

Ogled informacij o plimovanju
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Ogledate si lahko informacije o postaji za plimovanje, vključno z 
višino plimovanja in časom naslednje plime in oseke.
1 Izberite funkcijsko tipko.
2 Izberite Plima in oseka > Isci blizu.
3 Izberite možnost:

• Za iskanje blizu predhodno shranjene točke poti izberite 
Tocke poti in izberite ali poiščite točko poti.

• Za iskanje blizu določenega mesta izberite Mesta in 
izberite ali poiščite mesto.

Prikaže se seznam postaj za plimovanje blizu izbrane 
lokacije.

4 Izberite postajo.
Prikaže se 24-urni grafikon plimovanja za trenutni dan, ki 
prikazuje trenutno višino plimovanja 

À

 ter čas naslednje 
plime 

Á

 in oseke 
Â

.

5 Izberite možnost:
• Za ogled natančnejših informacij o naslednjih štirih plimah 

in osekah izberite .
• Če želite grafikon plimovanja obrniti, izberite funkcijsko 

tipko in možnost Obrni grafikon.
• Za ogled informacij o plimovanju za drug dan izberite 

funkcijsko tipko, možnost Spremeni datum in izberite 
dan.

Senzorji ANT+™
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več 
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite 
http://buy.garmin.com.

Združevanje senzorja ANT+
Združevanje je povezovanje brezžičnih naprav ANT+, na primer 
senzorja temperature tempe in naprave Garmin®.
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih 
senzorjev ANT+.

2 Izberite funkcijsko tipko.
3 Izberite Priprava > Senzor ANT.
4 Izberite senzor.
5 Izberite Novo iskanje.

Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje 
spremeni v Povezana. Podatki senzorja se prikažejo v zanki 
podatkovne strani ali v podatkovnem polju po meri.

Odpravljanje težav
Pridobivanje priročnika za uporabo
Najnovejši priročnik za uporabo vam je na voljo v spletu.
1 Obiščite www.garmin.com/support.
2 Izberite Priročniki.
3 Sledite navodilom za izbiro izdelka na zaslonu.

Zaklepanje tipk
Tipke lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
1 Izberite stran podatkov, ki naj bo prikazana, ko so tipke 

zaklenjene.
2 Če želite tipke zakleniti, držite  in .
3 Če želite tipke odkleniti, držite  in .

Ponastavitev naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno 
zagnati.
1 Vsaj 25 sekund držite .
2 Držite  eno sekundo, da napravo vklopite.

Specifikacije
Vrsta baterije 500 mAh litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije Največ 5 tednov
Vodoodpornost Vodoodporna do globine 50 m (164 čevljev)

OPOMBA: ura je namenjena plavanju po 
površini.
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Obseg delovne 
temperature

Od -20 do 50 ºC (od -4 do 122 ºF)

Radijska frekvenca/
protokol

2,4 GHz protokol brezžične komunikacije 
ANT+
Pametna naprava Bluetooth®

Informacije o bateriji
Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od pogostosti 
uporabe GPS-a, senzorjev naprave, izbirnih brezžičnih 
senzorjev in osvetlitve.

Življenjska doba baterije Način
16 ur Običajen način GPS-a
50 ur Način GPS-a UltraTrac
Največ 2 tedna Vedno vklopljeno način senzorja
Največ 5 tednov Način ure

Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite 
elektronsko registracijo.
• Oglejte si http://my.garmin.com.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.

Nega naprave
OBVESTILO

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti 
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena 
kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki, 
alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna 
izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.
Ne pritiskajte tipk pod vodo.
Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim 
ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena 
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne 
poškodbe.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street

Olathe, Kansas 66062, ZDA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park

Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno 
kraljestvo

Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
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