
fēnix™ 2 aloitusopas
Aloitus

 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen 
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja 
‑oppaasta.

Laitteen lataaminen
ILMOITUS

Estä korroosio kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristö 
perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata 
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
1 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen 

USB-liitäntään.
2 Liitä verkkovirtalaturi pistorasiaan.
3 Kohdista latauspidikkeen vasen puoli 

À

 laitteen vasemmalla 
puolella olevaan uraan.

4 Kohdista laturin saranoitu puoli 
Á

 laitteen takaosassa oleviin 
liittimiin.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.

5 Lataa laitteen akku täyteen.

Painikkeet

À

LIGHT Ota taustavalo käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla 
tämä.
Sammuta ja käynnistä laite tai lukitse painikkeet 
painamalla pitkään.

Á

START
STOP

Aloita tai lopeta toiminto valitsemalla tämä.
Valitse asetus valikosta valitsemalla tämä.

Â

BACK
LAP

Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla tämän.
Voit tallentaa kierroksen tai lepovaiheen toiminnon aikana 
valitsemalla tämän.

Ã

DOWN Voit selata tietosivuja, asetuksia ja viestejä valitsemalla 
tämä.
Voit lukea pitkän viestin tai ilmoituksen valitsemalla tämän.
Voit merkitä reittipisteen painamalla pitkään.

Ä

UP
MENU

Voit selata tietosivuja, asetuksia ja viestejä valitsemalla 
tämä.
Voit ohittaa lyhyen viestin tai ilmoituksen valitsemalla 
tämän.
Voit näyttää päävalikon painamalla pitkään.

Tietosivujen tarkasteleminen
Mukautetuilla tietosivuilla voit käyttää nopeasti sisäisten ja 
yhdistettyjen anturien reaaliaikaisia tietoja. Kun aloitat 
toiminnon, näkyviin tulee lisää tietosivuja.

Voit selata tietosivuja valitsemalla kellonaikasivulla tai millä 
tahansa tietosivulla UP tai DOWN.

Painikkeiden lukitseminen
Voit välttää turhat painallukset lukitsemalla painikkeet.
1 Valitse tietosivu, jonka haluat näkyvän silloin, kun painikkeet 

on lukittu.
2 Paina LIGHT-painiketta kahden sekunnin ajan ja lukitse 

painikkeet valitsemalla Lukitse.
3 Avaa painikkeet painamalla LIGHT-painiketta kahden 

sekunnin ajan.

Toiminnot
Laitetta voi käyttää monenlaisen ulkoilun, urheilun ja kuntoilun 
yhteydessä. Kun aloitat toiminnon, laite näyttää ja tallentaa 
siihen liittyviä anturitietoja. Voit tallentaa toimintoja ja jakaa niitä 
Garmin Connect™ yhteisön kanssa.
Laite toimii eri tavoin eri toimintojen yhteydessä. Esimerkiksi 
tietosivut, tallennetut tiedot ja valikkoasetukset saattavat näyttää 
erilaisilta eri toiminnoissa.

Toiminnon aloittaminen
Kun aloitat toiminnon, joka tarvitsee GPS-ominaisuutta, 
GPS käynnistyy automaattisesti. Kun lopetat toiminnon, 
GPS sammuu ja laite palaa virransäästötilaan.
1 Valitse START.
2 Valitse toiminto.
3 Tarvittaessa voit lisätä tietoja seuraamalla näytön ohjeita.
4 Odota tarvittaessa, kun laite muodostaa yhteyden ANT+™ 

antureihin.
5 Jos toiminto tarvitsee GPS-ominaisuutta, mene ulos ja odota, 

kun laite etsii satelliitteja.
6 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.

HUOMAUTUS: laite alkaa tallentaa toimintoa vasta, kun 
aloitat ajanoton.

Toiminnon lopettaminen
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä 
kaikissa toiminnoissa.
1 Valitse STOP.
2 Valitse vaihtoehto:

• Voit nollata toiminnon valitsemalla Nollaa.
Ajanotto nollautuu ja laite poistaa kaikki toiminnon 
aloittamisen jälkeen tallennetut tiedot.

• Voit tallentaa kierroksen valitsemalla Kierros.
• Voit seurata jälkeä takaisin toiminnon lähtöpaikkaan 

valitsemalla TracBack.
• Voit jatkaa toimintoa valitsemalla Jatka.
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• Voit tallentaa toiminnon ja palata virransäästötilaan 
valitsemalla Tallenna.

• Voit hylätä toiminnon ja palata virransäästötilaan 
valitsemalla Hylkää.

• Voit keskeyttää toiminnon ja jatkaa sitä myöhemmin 
valitsemalla Palaa toimintoon myöhemmin.

Navigoiminen kohteeseen
Voit navigoida reittipisteisiin, geokätköille, kohdepisteisiin, GPS-
koordinaatteihin sekä käyttää jälkiä ja reittejä. Voit navigoida 
myös TracBack® ja Tähtää ja mene -toiminnolla.
1 Valitse START > Navigoi.
2 Valitse määränpään tyyppi.
3 Valitse määränpää näytön ohjeiden avulla.

Laite näyttää tietoja seuraavasta reittipisteestä.
4 Voit näyttää lisää navigointitietosivuja valitsemalla UP tai 

DOWN (Tietosivujen tarkasteleminen).

Lähteminen lenkille
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet liikkeelle 
(Laitteen lataaminen). Ennen kuin voit käyttää ANT+ anturia 
juostessasi, anturi on pariliitettävä laitteen kanssa ( ANT+ 
anturien pariliitos).
1 Aseta paikoilleen ANT+ anturit, kuten jalka-anturi tai 

sykemittari (valinnainen).
2 Valitse START > Juoksu.
3 Valitse vaihtoehto:

• Jos haluat käyttää pariliitettyjä ANT+ antureita, odota että 
laite muodostaa yhteyden antureihin.

• Voit ohittaa ANT+ anturien haun valitsemalla Ohita.
4 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.

Ajanottonäyttö avautuu.

5 Käynnistä ajanotto valitsemalla START.
6 Lähde matkaan.
7 Voit tallentaa kierroksia (valinnainen) valitsemalla LAP.
8 Voit näyttää lisää tietosivuja (valinnainen) valitsemalla UP ja 

DOWN.
9 Juoksulenkin jälkeen voit tallentaa lenkin valitsemalla STOP 

> Tallenna.
Yhteenveto tulee näyttöön.

Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja 
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan, 
sijainnin ja korkeuden.

Laite tallentaa jäljen automaattisesti kaikissa toiminnoissa, jotka 
käyttävät GPS-ominaisuutta. Kun tallennat GPS-ominaisuutta 
käyttävän toiminnon, laite tallentaa jäljen osana toimintoa. Voit 
luoda toiminnosta jälkitiedoston ja käyttää sitä navigointiin 
myöhemmin. Jälkiä voi tarkastella BaseCamp™ ja BaseCamp 
Mobile ohjelmistolla.

Suorituksen aloittaminen
Lataa laitteen akku täyteen, ennen kuin lähdet liikkeelle 
(Laitteen lataaminen).
1 Valitse START > Vaellus.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita suoritus.

Laite tallentaa jälkeä vaelluksen aikana.
4 Kun haluat pitää tauon tai keskeyttää jäljityksen, valitse 

STOP > Palaa toimintoon myöhemmin.
Laite tallentaa vaelluksen tilan ja siirtyy virransäästötilaan.

5 Voit jatkaa jäljen tallennusta valitsemalla START > Jatka.
6 Vaelluksen jälkeen voit tallentaa vaellustiedot valitsemalla 

STOP > Tallenna.

Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.

Reittipisteen luominen
Voit merkitä nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Paina DOWN-painiketta pitkään.
2 Valitse vaihtoehto:

• Voit tallentaa reittipisteen ilman muutoksia valitsemalla 
Tallenna.

• Jos haluat tehdä muutoksia reittipisteeseen, valitse 
Muokkaa, tee muutokset ja valitse Tallenna.

Bluetooth® yhteysominaisuudet
fēnix 2 laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia 
yhteensopivaa älypuhelinta varten. Joitakin ominaisuuksia 
varten älypuhelimeen on asennettava Garmin Connect Mobile 
tai BaseCamp Mobile. Lisätietoja on osoitteessa 
www.garmin.com/apps.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit 

fēnix 2 laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi 

ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia 
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat 
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect 
jäljityssivulla.

Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto 
lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon Garmin 
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.

Toiminnon tarkistus BaseCamp Mobilessa: voit lähettää 
toimintoja älypuhelimeen, jossa on BaseCamp Mobile 
sovellus. Sovelluksessa voit tarkastella toimintoja, kuten 
jälkiä ja anturitietoja.

Varmuuskopiointi pilvipalveluun BaseCamp Mobilessa: voit 
varmuuskopioida tallennetut toiminnot Garmin® Cloud tilillesi 
BaseCamp Mobilen avulla.

Seikkailulataukset: voit selata seikkailuja BaseCamp Mobile 
sovelluksessa ja lähettää niitä laitteeseen.

Älypuhelimen pariliittäminen fēnix 2 laitteeseen
HUOMAUTUS: laite ei voi yhdistää ANT+ antureihin, kun 
langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
1 Tuo älypuhelin enintään 10 m (33 jalan) päähän fēnix 2 

laitteesta.
2 Paina fēnix 2 laitteen MENU-painiketta pitkään.
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3 Valitse Asetukset > Bluetooth.
4 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:

• Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun olet pariliittänyt 
puhelimen laitteeseen, valitse OK.

• Jos olet jo pariliittänyt toisen puhelimen laitteeseen, 
valitse Yhdistä mobiililaite.

5 Avaa älypuhelimen Bluetooth asetusvalikko ja etsi lähellä 
olevia laitteita.
Lisätietoja on älypuhelimen käyttöoppaassa.

6 Valitse fēnix 2 laite lähellä olevien laitteiden luettelosta.
Salasana ilmestyy fēnix 2 laitteen näyttöön.

7 Näppäile salasana älypuhelimeen.
8 Valitse fēnix 2 laitteessa Aina käytössä, Käytössä tai Ei 

käytössä ja OK.
Laite ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä langattoman 
Bluetooth tekniikan automaattisesti valinnan perusteella.

9 Valitsemalla Näytä tai Piilota voit näyttää tai piilottaa 
älypuhelimen ilmoitukset fēnix 2 laitteen näytössä.

10Siirry osoitteeseen www.garmin.com/apps ja lataa Garmin 
Connect Mobile tai BaseCamp Mobile sovellus 
älypuhelimeen (valinnainen).

Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin palvelussa Garmin Connect. 
Garmin Connect sisältää työkalut, joilla voit seurata, analysoida 
ja jakaa tietojasi. Voit tallentaa esimerkiksi golfpelejä, 
vaelluksia, juoksulenkkejä ja seikkailuja. Voit hankkia 
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/.

Käyttäminen: Garmin Connect
Voit ladata kaikki toimintasi Garmin Connect sivustoon kattavaa 
analysointia varten. Garmin Connect sivustossa näet kartan 
toiminnastasi ja voit jakaa toimintosi kavereiden kanssa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.

ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa. 
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on 
osoitteessa http://buy.garmin.com.

ANT+ anturien pariliitos
Ennen kuin voit pariliittää ANT+ antureita, sinun on poistettava 
langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Älypuhelimen 
pariliittäminen fēnix 2 laitteeseen).
Kun yhdistät anturin ensimmäisen kerran laitteeseen 
langattomalla ANT+ tekniikalla, sinun on pariliitettävä laite ja 
anturi. Pariliitoksen jälkeen laite yhdistää anturiin 
automaattisesti, kun aloitat toiminnon ja anturi on aktiivinen ja 
alueella.
HUOMAUTUS: jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari, se ja 
laite on jo pariliitetty.
1 Jos pariliität sykemittaria, aseta se paikalleen.

Sykemittari ei lähetä eikä vastaanota tietoja, ennen kuin olet 
asettanut sen paikalleen.

2 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 m (33 jalan) päässä muista ANT+ 
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.

3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Asetukset > Tunnistimet.
5 Valitse anturi.
6 Valitse Uusi haku.

Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu Hakee-
tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturin tiedot ovat tietosivuilla tai 
mukautetussa tietokentässä.

Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Pariston tyyppi 500 mAh:n litiumioniakku
Pariston kesto Enintään 5 viikkoa
Vedenkestävyys Vedenkestävä (50 m)

HUOMAUTUS: kello on tarkoitettu 
pintauintiin.

Käyttölämpötila -20 - 50 ºC (-4 - 122 ºF)
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö

2,4 GHz:n langaton ANT+ tekniikka
Bluetooth Smart laite

Akun tiedot
Akun todellinen käyttöikä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon 
käytät GPS-toimintoa, laiteantureita, valinnaisia langattomia 
antureita ja taustavaloa.
Akunkesto Tila
16 tuntia Normaali GPS-tila
50 tuntia UltraTrac GPS tila, jossa yhden minuutin kyselyväli
Enintään 5 viikkoa Kellotila

Laitteen huoltaminen
ILMOITUS

Älä puhdista laitetta terävällä esineellä.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja 
hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on 
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, 
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen 
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä paina painikkeita veden alla.
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää 
laitteen käyttöikää.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, 
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista 

osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

Käyttöoppaan hakeminen
Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support.
2 Valitse Manuals.
3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.

Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin 
laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä 
laitteessasi.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat

Asentaminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
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2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street

Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat

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

Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.

New Taipei City, 221, Taiwan

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™ ja TracBack® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä 
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