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Inleiding

Toetsen

WAARSCHUWING
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
«ój*;˜¤z−
²æ½çbV-òýèpþ˚*,Ec�·Öw˚1
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
«ój!;¥z„
²ÿüçˇbYh«Ý„

Aan de slag
Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voer dan
onderstaande taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd
«ój<;˜ãz‚
ˇ²ùøçb`àýõp´˚4,E$�¡Ö8>O•æêw¶Ô´eËŒ\)Uˇ€/¶ªłˆeŠ
1 Laad het toestel op («ój8;˙¤z−
²ó=1«ója;T Î
2 Registreer het toestel («ój8;˙¤z−
²ó=12«ója;T Î
3 Ontdek de sensorgegevens en -modi («ój8;˙¤z−
²ó=1«ója;T Î
4 Ontvang satellietsignalen («ój8;˙¤z−
²ó=4«ója;T Î
5 Maak een trektocht («ój8;˙¤z−
²ó=2«ója;T Î
6 Maak een waypoint («ój8;˙¤z−
²ó=3«ója;T Î

Á

Selecteren om door de gegevenspagina's, opties en
«ój!;°zŠ
˛²þñçb^jàýïp´˚$,E$�¡Ö5>]“æüc¶Ä´eËÛ|P

Â

Selecteren om door de gegevenspagina's, opties en
«ój!;°zŠ
˛²þñçb^jàýïp´˚$,E$�¡Ö5>]“æüc¶Ä´eËÛ|P

Ã

«ój˙;˜¯zƒ
˙²æøç˜bUc¥ýîpù˚p,Ea�±Ö,>[Éæít¶†´`Ë’\/U€$¶ùłZEûª<?@è0"÷UÖÿÔ*êTaàù‚ł‰ùÐS_ÔÊ-Ÿ]»îViãŠo/Û[
«ój˚;˙°zŠ
²ýèç	bUc¥ýîpù˚p,Ea�ãÖ*>H‹æíd¶Ò´{Ëﬂ\:Uˇ€$¶¸łEíª8?Wèb"¿UÇÿÅ*êTpàó‚�‰õÐSM�ù

Het toestel opladen
Ä
KENNISGEVING
Om roestvorming te voorkomen, dient u alle contactpunten en
de directe omgeving ervan droog te maken alvorens het toestel
«ój';
ãzŠ
˛²²ñçbThëý¡pû˚6,AEk�³Öy>Y„æ÷1¶Â´dËŸ\-U€>¶¼łFEºª<?Sè~"¿UÇÿÅ*êTdàú‚œ‰ùÐ˝S_ıÊp¸�
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
«ój;;¬zﬁ
˙²ýóçˇbQnñý¡pû˚6,AEa�¦Ö7>˝¼æÊS¶„´{Ëı\2U€>¶ùł[Eêª}?Gèg"¿UÐÿÏ*§Tgàã‚š‰õÐˆSM�ù
1 Steek het USB-uiteinde van de kabel in de netadapter of in
«ój,;˜ãz¶
+²Ð°ç˛b_b÷ýõp´˚&,Ej�ãÖ<>Y⁄æ¹r¶Î´fË–\(U€/¶«łˆeŠ
2 «ój˙;¦zƒ
²²ùçbcàýõpõ˚4,Et�·Ö<>NÉæð�¶†´nË’\3UP€9¶�ł[Eêª>?]è~"ëUÒÿÃ*¾T9Àł
3 Breng de uitsparing aan de linkerzijde van het toestel op één
lijn met de linkerzijde van de batterijlader À«ójf˙w

4 Breng de contactpunten aan de achterzijde van het toestel
op één lijn met de scharnierkant van de lader Á«ójf˙w
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
«ój<;¦z’
²÷ñçMbYcâýäpç˚3,	Ee�¨Ö<>P“æ·&˝
5 «ój;˙¢z⁄
X²úøçˇbyêýäpç˚$,Eh�ãÖ/>S–æõt¶Å´bË™\}U˜€:¶÷»9

Selecteren om de schermverlichting in of uit te
«ój;;ˇ«z‡
²÷ñçb^#0‹ý¡pÜ˚?,E`�ãÖ=>Yﬁæü1¶Õ´dË’\)U€j¶°łZEýª8?Vèb"êUØÿÔ*êTxàû‚É‰øÐ
S_ÔÊ*Ÿ˛]¶øVoã�omûvV*b
«ój';˝ãzŒ
²æ½çˇbU-öýâpü˚1,
Ea�¯Ö<>RÇÆﬂ

À

Oranje
toets

Selecteren om het menu voor het huidige scherm te
«ój';
¦z“
˛²ü³Ç`b^àýípñ˚3,Ea�±Ö<>RÉæö|¶†´nË’\3UP€%¶©ł@Eóª8?èd"úUﬁÿË*£Tràì‚„‰þÐHS_™Ê~Ÿ]¶å
«ój*;˜±z−
˙²úéçMbDh¥ýãpñ˚&,Ew�·Ö0>[„æ÷?Œ¬´+Ë½\2U€.¶ùłPEÿª'?Wè0"ëUÜÿÅ*¾Tdà¶‚•‰þÐS_’Ê,Ÿ]¸ÿV;ãŁol
«ój-;˜�zÃ
²óäç˛b_dëýõp´˚$,E$�®Ö8>N‡æüc¶Ä´eËÛ|P

De statuspagina weergeven
U kunt snel naar deze pagina overschakelen om het tijdstip van
de dag, levensduur van de batterij en informatie over de GPS«ój;;¢zŠ

²á½çb@-àýäpú˚p,Ej�§Ö<>N„æ¹a¶À´lËœ\3U€j¶®łQEÿª/?èd"úUﬁÿÇ*¯Taàó‚⁄‰¾ðe
Houd
«ój!;¤zƒ
˝²àèçbD#0‹

De pijltoetsen aanpassen
U kunt de functie voor het ingedrukt houden van en
«ój);˙�zﬁ
ˇ²áîçb^#0‹ý¡pÐ˚5,˙Ea�ãÖ8>]⁄æép¶Ò´xËœ\3U€j¶®ł[Eèª9?Fè0"ðUÃÿÇ*¯Tdàú‚‹‰÷Ð
S
_ÔÊ7Ÿ˝]óãV~ã”o!û7V b˙J£⁄Òçå,ç
profiel («ój8;˙¤z−
²ó=2«ója;T ÎzÃ
9²þîçMbRdïý÷pû˚?,Ef�¦Ö<>P“æ¹y¶Ä´�ËÕ\-U€%¶¿ł]Eÿª1?è]"þUÁÿÉ*¾T~àó‚—‰°Ð	S_•Ê7Ÿ]µ
is, kunt u de functie voor het ingedrukt houden van
aanpassen zodat de locatie van een man overboord (MOB)
«ój?;±z⁄
²²úçb]l÷ýêpñ˚5,E`�íöT
1 Selecteer de Oranje «ój<;¦zŠ
²¼(’
2 Selecteer Stel in > Systeem > Toetsen ingedrukt houden«ójf˙w
3 Selecteer Omhoog ingedrukt houden of Omlaag
ingedrukt houden«ójf˙w
4 «ój˙;˜¯zƒ
˙²æøçbB-àýäpú˚p,Et�·Ö0>YÇÆﬂ

Sensors
De sensorgegevens weergeven
U hebt snel toegang tot real-time gegevens van de kompas-,
«ój ;¬z—
²÷ðçbDh÷ý¬p¸˚p,Ee�±Ö6>Q„æít¶Ó´&ËÕ\8U˚€j¶�łQE÷ª-?Wèb"þUÇÿÕ*¿Teàå‚„‰þÐ˙S_ƒÊ-Ÿ\}Þ«V_ã�o{û3
standaardsensormodus wordt de modus Op aanvraag
«ój/;˜�z„
˛²ÿùçMbYc¥ýåpñ˚p,Ea��Ö*>Słæð�¶Ò´�Ë’\1U˝€#¶·łSEÿª3?èf"ðUÜÿÒ*êT�àó‚š‰°Ð˝S_‚Ê-Ÿ]¶çV5Ã÷
OPMERKING: Deze gegevenspagina's schakelen na een
bepaalde tijd automatisch over naar de lage-energiemodus
«ój`;¬z‚
²ýúçbˇ#0‹
OPMERKING: Deze gegevens worden niet vastgelegd op het
toestel («ój8;˙¤z−
²ó=4«ója;T Î

Inleiding

1

1 Selecteer

of

¤ç¥˙jZvEûâ-G,ºÃcaÃt¢ÄãÊÆiÕñ:ýEí3â:®¼áœ{Íz7S.™ª-ÆÂ•DÓ‚¯È

1 Selecteer de Oranje ¤ç¥jEvûò-Q,´ãˆ
2 Selecteer Stel in > Sensors > Modus > Altijd aan¤ç¥ZJ'

Satellieten zoeken

2 Selecteer ¤ç¥ZJ'

3 Selecteer ¤ç¥ZJ'

Voordat u gebruik kunt maken van de GPS-navigatiefuncties,
zoals het vastleggen van een spoor, moet u eerst
¤ç¥jKvûã-N,öÃ~aÏt¼ÄôKÊ×iÚñ5ý	í3é:®·áﬁ{Þz1S.łª#ÆÉ•KÓ‚¯È
Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
¤ç¥˙jGvEûõ-C,îÃraÆt¤ÄîGÊÄiÇñ=ýí˛3æ:J®½áﬁ{−z3S
.Õª/ÆÙ•KÓÑ‘€Èà¾mı¸õ!jŁµ:ƒ¤E&eã¹�sKlœ
ÂAJ9á
Æ”˘Ñ‚MôŁDÁû+ûœ@I–.ˆÎä]L
¤ç¥jEvûâ-G,ôÃ7aËt½ÄóMÊÝiÕñ ýí3ä:N®øáﬂ{Äz S
.ƒª0ÆÉ•IÓÛ‘åÈáîmÕ¸ù!�Ł°:”¤X&"ãª
�3kAœ_Âr9vá.Æ,”_Ñ–M»ŁRÁü+¯œMI†.@îœ]k9›>›5Vß
¤ç¥jKvûï-L,ûÃ·7 ¤ç¥jEv
ûô-,òÃraÞtèÄðKÊÚiÎñ=ýí3é:®®áœ{ÄzgS.’ªdÆØ•LÓÕ‘¡Èçðmƒ¸ï!{Ł¯:‰¤B&lã»	�3kO¼'
Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com
¤ç¥[J'vûä-M,ïÃcaítŸÄÔ¤ç¥ZJ'
1 Houd ¤ç¥˛jDvûã-F,èÃbaÁt¼Ä§MÊÝiﬂñ<ýí3§:R®·áŸ{Ùz3S
.ŽªdÆÅ•KÓ�‘±Èë¾mƒ¸ø!vŁ¢:„¤N&nã¹�sKl
2 ¤ç¥'jOv	ûã-A,îÃraÏtºÄ§WÊÇiﬂñ ýí3ë:®ðáœ{Æz+S
.’ª*Æ„•AÓÚ‘åÈëûm⁄¸è!jŁ¦:Ç¤@&gã¹˚�tkO¼'
3 Selecteer de Oranje ¤ç¥jEvûò-Q,´ãˆ
4 Selecteer Start GPS¤ç¥ZJ'
5 ¤ç¥#jKvûî-V,ºÃcaÏtºÄðKÊÚiØñtý
í3ó:®¬á™{Ïz4S˙.’ª(Æ„•VÓÞ‘±ÈëòmŽ¸ò!{Ł·:‡¤E&"ã¦�8k
œ^Â+0"

GPS stoppen
1 Selecteer de Oranje ¤ç¥jEvûò-Q,´ãˆ
2 Selecteer Stop GPS¤ç¥ZJ'

Een trektocht maken

4 Selecteer ¤ç¥ZJ'

Voordat u een trektocht gaat maken, moet u ervoor zorgen dat
het toestel volledig is opgeladen (¤ç¥jKvûï-L,ûÃ·1¤ç¥]jVh
OPMERKING: Het toestel wordt automatisch ingeschakeld
¤ç¥jCvûâ-G,ôÃda−t€ÄâVÊ’iÛñ$ý	í3ã:C®¶áÓ[§zgS..Žª7Æ„•PÓ�‘�ÈëêmÕ¸ï!qŁ¦:ﬂ¤_&gã°L�3kœOÂq9^áÆ”ÑﬂM°ŁUÁµ+�œKI‰.˝Îõ]@k›w›%VßtÅ‚Víµ
trektocht gaat maken, houd dan ingedrukt om het toestel in te
¤ç¥jIv
ûç-I,ÿÃ{aÏt¦Ä©+/
1 Selecteer de Oranje ¤ç¥jEvûò-Q,´ãˆ
2 Selecteer Start GPS¤ç¥ZJ'
3 ¤ç¥#jKvûî-V,ºÃcaÏtºÄðKÊÚiØñtý
í3ó:®¬á™{Ïz4S˙.’ª(Æ„•VÓÞ‘±ÈëòmŽ¸ò!{Ł·:‡¤E&"ã¦�8k
œ^Â+0"
4 ¤ç¥'j^vûô-V,ºÃbaÝtèÄóPÊÕißñ ý
í3ï:R®öÁð
5 Als u wilt gaan rusten of het toestel wilt pauzeren, houd dan
> Spoor pauzeren ¤ç¥˛jDvûã-F,èÃbaÁt¼Ä©+/
> Spoor hervatten ¤ç¥˛jDvûã-F,èÃbaÁt¼Ä§GÊÞiﬂñ"ýí3ñ:I®´áı{−z2S˘.Õª0ÆÃ•FÓ×‘±È€2ﬁ
6 Houd
> Sla spoor op ingedrukt om
7 Als u klaar bent, houd dan
¤ç¥jOvEûá-G,ýÃraÜt�ÄéQÊ’iÂñ5ýíS3ò:Q®øá›{Åz$S.†ªdÆÃ•UÓ�‘±Èë¾mƒ¸÷!�Ł¢:›¤
8 Selecteer indien nodig Ja ¤ç¥˙jGvEûâ-G,ºÃPaútłÄ§VÊÕiﬂñ'ýí˝3÷:V®½áﬁ{—ZJ

Uw trektocht verzenden naar BaseCamp™
OPMERKING: Uw lichaamstemperatuur beïnvloedt de
¤ç¥jOvûö-G,èÃvaÞt½ÄòPÊÃiÑñ:ýí˝3õ:”ÕáÝ{üz(S.⁄ªdÆÈ•@Ó�‘¨Èëûmƒ¸ï!>Ł�:ƒ¤^&uã·	�(kœCÂbJ9áÆˆ”ÑœMºŁF
dient u het toestel van uw pols te verwijderen en ongeveer
¤ç¥FjˆVvûµ-,ºÃzaÃt¦ÄòVÊÕiÚñtýí3§:Q®¹áž{Âz3S
.łªjæ¡
TIP: Als u een tempe™ draadloze temperatuursensor wilt
aanschaffen, ga dan naar www.garmin.com¤ç¥ZJ'vEûÇ-N,éÃ7aßtèÄâGÊÞiﬂtempe
hebt gekoppeld met de fēnix (¤ç¥jKvûï-L,ûÃ·8), worden
automatisch nauwkeurige temperatuurmetingen uitgevoerd
¤ç¥jEvûâ-G,èÃ7aÎt©ÄóÊÅiﬂñ<ýí3§:R®·áŸ{Ùz3S
.ŽªdÆÚ•DÓÑ‘åÈûémÕ¸ë!qŁ¯:ﬂ¤&jã³	�;kœ
ÂqJ9áÆˆ”Ñ‡M½ŁKÁñ+¾œVI†.Î¿},

Een sensormodus inschakelen
De standaardsensormodus is de modus Op aanvraag,
waarmee u snel toegang hebt tot gegevens van het kompas, de
¤ç¥˝jEv
ûá-V,ÿÃzaÏt¼ÄâPÊœiﬂñ6ýí3è:K®½á›{Ïz5SO.’ª*Æ„•QÓ×‘€Èüómı¸ö!{Ł·:‡¤Y&,ÃÑL�kAœAÂpA9Eá^Æ”Ñ†MôŁUÁú+¾œWI’.Îý]k›8›;
in de modus Altijd aan zetten als u continu sensorgegevens
¤ç¥jOvûô-E,ÿÃpaÏt¾ÄâLÊ’iÃñ=ý	í3§:N®½á�{Èz"S.Û−IÆ„•pÓ�‘®Èûðm†¸»!|Łª:“¤]&mã³˚�?kœOÂiK9áÆˆ”ÑÕM€ŁNÁð+¨œPI†.Î±]Hk
›w›4Vı
hoogtemetermodus zetten en continu de hoogtegegevens
¤ç¥jEvûò-P,õÃ{aÏtºÄâLÊžI¹
OPMERKING: als u over een optionele hartslagmeter of sensor
voor snelheid en cadans beschikt die aan het toestel is
gekoppeld, kan uw toestel continu gegevens over hartslag,
¤ç¥jDvûê-J,ÿÃ~aÎtèÄâLÊ’i×ñ5ýí3é:U®øá−{Ïz"S˛.™ª!ÆÚ•@ÓÑ‘ëè…
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Voordat u gegevens kunt verzenden naar BaseCamp, moet u
BaseCamp downloaden naar uw computer (www.garmin.com
¤ç¥[J'vûç-Q,ÿÃtaËt¥Ä÷¤ç¥]jVh
U kunt uw trektocht, andere sporen en waypoints op uw
¤ç¥jEvûö-W,îÃraØtèÄðGÊÕiÆñ3ýí3â:H®öÁð
1 Sluit uw toestel met de USB-kabel aan op uw computer
(¤ç¥jKvûï-L,ûÃ·1¤ç¥]jVh
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in
Deze computer op Windows® computers en als
geïnstalleerd volume op Mac® ¤ç¥jEvûö-W,îÃraØt»Ä©+/
2 Start BaseCamp¤ç¥ZJ'
3 ¤ç¥"jEv	ûá-,þÃra−t¡ÄéQÊÄiÆñ!ýí3î:C®«áÝ{Åz7SO.šª!ÆØ•ÓÌ‘¦Èæûm⁄¸ö!0µÎ

Profielen
Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het
¤ç¥jOvûô-W,óÃ|aÙt¯ÄâOÊÑißñtýí3é:®°áŸ{ÞzgS˙.ıª!Æß•QÓÚ‘©È®õm•¸õ!jŁã:‹¤[&vãµ�<k
œCÂvJ9Cá˙Æ”\ñøMôŁ`Áù+¨œI‚.NÎù]Dk
toestel gebruikt bij het wandelen zijn de instellingen en
weergaven bijvoorbeeld anders dan wanneer u het gebruikt bij
¤ç¥ˇjEvûè-V,ûÃ~aÄtªÄîIÊÙiÚñ3ýKÍ~

Inleiding

Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals
gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de
Ä#—ÓgÀeWW†�åWc¿~´JV´@Eå‚mÑ¼0Üırßè’™RnÇKL´Õm`æłôÿ¸ˆñÒª±¾
=Tøˇá÷ËÕYö²¿Åç\ÄØa²7Ž«š€*±MÎØTÿˆôÉŁkÊpß

Profielen wijzigen
Als u van activiteiten verandert, kunt u snel de instellingen van
uw draagbare toestel aanpassen aan de nieuwe activiteiten
Ä#ŠÓ	gÅeW˚†¢å[c¥~óJV¨@
åŒmÍ¼!ÜŽr™è–™C'ÇNL²Õw`§łóõ¸_ñÈª±¾=ZØd
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer ProfielenÄ#Ýók
3 Ä#€ÓgÆe˘W]†¾å[c´~¡JCV¿@åžm—¼4Ü⁄rÝèŠ™ObÇTLùõ
Ä#»ÓgÞe]WN†¸åQc·~ºJV¶@EåﬂmÅ¼0ÜÕrÇèÑ™NbÇZL£Õ%`¡łøâ¸_ñÖª±¾ˆ=øáàËÈYô²öÅë\ÛØa²2Žìš�*§MÖØÿ˝ôÏŁqÊ7ÿzæ´[ÃG‚o˘µŽê¡tÅp¢©˙×ﬁzÕ⁄?¾@<X˘ï
wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het actieve
Ä#…ÓgÅe˙WW†¯åRcÿ^Þ

Een aangepast profiel maken
U kunt uw instellingen en de gegevensvelden voor een
Ä#‚ÓgÚe˝W_†¦åZc´~óJV¹@åŽmÒ¼-Ü†r×èŸ™R'ÇWL±Õ%`´łòä¸Nñßªô¾˘=øáõËÛYã²¥Åç\ÆØo™b
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer Stel in > ProfielenÄ#Ýók
3 Selecteer een optie:
• Ä#€ÓgÆe˘W]†¾å[c´~¡JCV¿@åžm—¼4Ü⁄rÝèŠ™ObÇTLùõ
• Selecteer Nieuw maken Ä#ŒÓg−eW[†¦å[c²~§JV¿@åÐmÌ¼!Ü†r™è�™ObÇML€Õ``æłíã¸UñÜª½¾˝=˘øGÁ‹
Ä#»ÓgÞe]WN†¸åQc·~ºJV¶@EåﬂmÅ¼0ÜÕrÇèÑ™NbÇZL£Õ%`¡łøâ¸_ñÖª±¾ˆ=øáàËÈYô²öÅë\ÛØa²2Žìš�*§MÖØÿ˝ôÏŁqÊ7ÿzæ´[ÃG‚o˘µŽê¡tÅp¢©˙×ﬁzÕ
Ä#»ÓgÞe]WH†¥åLc¸~´JVú@å‡mË¼"Üœr×èš™nÇKL÷Õj`¶łúô¸IñÖªµ¾˚=øá«ë·
4 Selecteer indien nodig Wijzig en bewerk de naam van het
Ä#…ÓgÅe˙WW†¯åRcÿ^Þ
5 Pas uw instellingen (Ä#…ÓgÍeWP†«åž9) en gegevensvelden aan
Ä#–Ó	gÅeW˚†¢å[c¥~óJV¹@åŽmÁ¼2Ü’r™è†™ThÇ^L¾Õ``ªł³5œ
Alle wijzigingen die u aanbrengt worden opgeslagen in het
Ä#™ÓgÞeW[†¼å[cñ~£JVµ@åŽmÁ¼(ÜÛR¿

Een profiel verwijderen
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer Stel in > ProfielenÄ#Ýók
3 Ä#€ÓgÆe˘W]†¾å[c´~¡JCV¿@åžm—¼4Ü⁄rÝèŠ™ObÇTLùõ
4 Selecteer Wis > JaÄ#Ýók

Waypoints, routes en sporen
Waypoints
Ä#¤ÓgÓe
WQ†£åPc¥~€JCV€@åımÊ¼dÜŽrÝè™™GsÇQL²Õv`æłùø¸_ñıª¡¾Y=øáöËÎYü²³Åå\ÜØa²
)Žìš¬*¬M‡Ø]ÿ˘ôØŁ%Ê*ÿpæ§[ÕGÅo˙˘«Ž¥¡}Åi´©˙×ÜZ¹⁄QPž!

Een waypoint maken
Ä#¦ÓFgÁeWP†¾å˚c¤~¤JCV²@åŽmÀ¼-Ü™r×èÑ™JhÇ[L¶Õq`¯łø±¸[ñÖª§¾Y=øáüËÊYÿ²¿Åì\ÜØa²7Ž¿š©*£MÃØ[ÿSÔ¡
1 Houd de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†êåWc¿~´JV¾@å–mÏ¼0ÜÛR¿
2 Selecteer een optie:
• Als u de waypoint ongewijzigd wilt opslaan, selecteer dan
Sla opÄ#Ýók
• Als u wijzigingen in de waypoint wilt aanbrengen,
selecteer dan Wijzig, breng de gewenste wijzigingen aan
en selecteer Sla opÄ#Ýók

Een waypoint op naam zoeken
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer Waypoints > SpelzoekenÄ#Ýók
3 Gebruik de Oranje toets en Ä#œÓg−e	W[†¡å[c¿~€JCV³@åÐmÐ¼!ÜÕrÄèž™CuÇ]L¹Õ+@Ë
4 Als u gereed bent, selecteert u _ > OKÄ#Ýók
Naar een waypoint navigeren
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer Start GPSÄ#Ýók
3 Ä#¤ÓgÉeWJ†êåJc´~¡JV³@åœm—¼,Ü’rÆèÑ™RhÇ]L¤Õq`£łñ±¸IñÛª€¾˝=˘øáìËßYä²³Åì\‹Ø;²"Ž§š±*ìm¯
Waypoints, routes en sporen

4 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
5 Selecteer Waypoints Ä#ŒÓg−eW[†¦å[c²~§JV¿@åÐmÁ¼!Üłr™èƒ™G~ÇHL¸Õl`¨łé±¸SñÔªô¾˛=øIáéËÓYú²¥Åö\ƒøL
6 Selecteer GaÄ#Ýók

Het toestel geeft de tijd tot bestemming À, afstand tot
bestemming Á en geschatte aankomsttijd Â Ä#—ÓgÏeW¡Ç
7 Selecteer Ä#œÓg−eˇW[†êåUc¾~¾JV»@å•mÅ¼#ÜœrÜè’™pÇ]L²Õw`æłéô¸ˆñÝª±¾=øá«ë·

De twee aanwijzingsmarkeringen Ã fungeren als een
Ä#…ÓgÃeWW†¤åYc¢~¤J
V°@˜åŁmÖ¼jüør™èµ™C'ÇZL¸Õs`£łóâ¸Nñßªô¾=øáëËÐYõ²öÅï\ÉØ3²"Ž¾š¬*¬MÅØÄ geeft aan
Ä#šÓgËeW˚†½å[c½~¸JVú@åŽmÇ¼,Ü†rÛè�™A'ÇML÷Õn`¯ł÷ú¸Nñﬂ−Ù
8 Lijn de aanwijzingsmarkeringen uit met de bovenste oranje
Ä#žÓgØeW[†¸åWc¿~´JMv×
9 Ä#±Ó
gÃeWX†êåZc¸~¶JCV¨@åﬁmÌ¼0ÜœrÜèŒ™hÇHL÷Õi`©łíô¸Tñıª€¾=øIáðËıYå²¡Å¢\ÊØ$²˝3Ž©š¨*¯MËØ[ÿˆô„ŁmÊ;ÿzæ¤[ÒG‚o˝˘¢Ž÷¡wÅp¬©×ﬁzÕ

Een waypoint bewerken
Voordat u een waypoint kunt bewerken, moet u er eerst een
Ä#žÓgÁe˘WP†äÅ3
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer WaypointsÄ#Ýók
3 Ä#€ÓgÆe˘W]†¾å[c´~¡JCV¿@åžm—¼3ÜﬂrËè†™InÇVL£Õ+@Ë
4 Selecteer WijzigÄ#Ýók
5 Ä#€ÓgÆe˘W]†¾å[c´~¡JCV¿@åžm—¼-Ü†r×èœ™hÇUL÷Õq`£ł½ó¸_ñÍª±¾=˜øáëËŒY°²´Åë\ÂØ7²(Ž¾š§*§MÇØYÿˇô„ŁaÊ;ÿ?æ¬[ÇGÐo˘é¹‹
6 Gebruik de Oranje toets, en Ä#œÓg−e	W[†¡å[c¿~€JCV³@åÐmÐ¼!ÜÕrÄèž™CuÇ]L¹Õ+@Ë
7 Als u gereed bent, selecteert u _ > OKÄ#Ýók

De nauwkeurigheid van een waypoint-locatie
verbeteren
U kunt de locatie van een waypoint verfijnen voor een
Ä#šÓgße
WU†¯åKc£~ºJV¿@åŁm—¼3Ü’r×è…™AfÇNL²Õ+@Ëł½Ó¸SñÐªô¾=ø˛á¥Ë×Yù²²Åæ\ÍØ-²
)Žìš³*�MÇØGÿ	ô„ŁmÊ;ÿkæâ[ÒGÞo˙˘´Žñ¡wÅu
verschillende metingen op dezelfde locatie uit en gebruikt de
Ä#ﬂÓgÇeWZ†®å[c½~·JVú@å‚mÅ¼6Ü‚r×èÑ™PhÇWL¥Õ%`£łøÿ¸ˆñÔªµ¾=øáàËÏYâ²¿Åå\ÍØ3²
gŽ¡š€*¶MËØ[ÿˆô‡µ
1 Selecteer de Oranje Ä#⁄Ó	gÏe	WM†äÅ3
2 Selecteer WaypointsÄ#Ýók
3 Ä#€ÓgÆe˘W]†¾å[c´~¡JCV¿@åžm—¼3ÜﬂrËè†™InÇVL£Õ+@Ë
4 Selecteer GemiddeldeÄ#Ýók
5 Ä#´Óg−eW_†«åLcñ~·JVú@	å�mÇ¼%Ü†rÛèﬂ™qÇYL¹Õ%`®łøå¸ˆñÍªµ¾=øáìËÔYä²øå‘
6 Selecteer StartÄ#Ýók
7 Ä#¥Ó	gÆeˆW˚†®å[cñ~ºJ
V©@å‡mÑ¼'Ü†rÛèﬂ™U'ÇWL§Õ%`®łøå¸ˆñÉª·¾=ø˙áèËﬂyš
8 Als de betrouwbaarheid op 100% staat, selecteer dan Sla
opÄ#Ýók
Voor de beste resultaten kunt u maximaal acht metingen voor
Ä#ŒÓgÄe]WI†«åGc¡~¼J
V´@åÐmË¼4ÜƒrÞè’™GiÇlÚÕ%`‚łüò¸RñÎªô¾=˛øáìË×Yñ²·Åî\‹Ø/²
 Ž©š«*¶MËØRÿ]ôÁŁlÊ0ÿjæ¶[ÃGß
Ä#⁄ÓgÙeW[†¤å˚cµ~¶JCV·@å—mÍ¼*Ü™r×è�™2
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Een waypoint projecteren
U kunt een nieuwe locatie maken door de afstand en peiling te
projecteren vanaf een gemarkeerde locatie naar een nieuwe
žZÃâz¶ÚO¬”Ó)ŁŽäá©
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer WaypointsžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdbƒ·Cú”)Ï¦rþÆ¼ê¡Ï+˙
4 Selecteer ProjecterenžZÃ€&q
5 žZÃØz¹ÚI¬ÚÓ)ŁŽêÁÍsE¯ã ﬁøœtdvƒ¢Cê”ˇ)Ó¦;þÇ¼î¡Á~o4Ł˝ÍòÎÚ> 5K!Łe¾{ﬁe
Het geprojecteerde waypoint wordt opgeslagen onder een
žZÃýz´Ú@¬žÓ
)‚Ž¸ÁÀsE¯ñ ƒø…tLD˘

Een waypoint verwijderen
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer WaypointsžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdbƒ·Cú”)Ï¦rþÆ¼ê¡Ï+˙
4 Selecteer Wis > JažZÃ€&q
Alle waypoints verwijderen
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer Stel in > Reset > Waypoints > JažZÃ€&q

Routes
Een route bestaat uit een serie waypoints of locaties die u naar
žZÃûzõÚL¬�Ó˜)—Ž¯ÁÉsF¯ù ›ø›tBdyƒ³Cê”˘)Ô¦5Þ¥

Een route maken
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer Routes > Nieuw makenžZÃ€&q
3 Selecteer Eerste puntžZÃ€&q
4 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdvƒ·C÷”ˇ)Ç¦tþÚ¼÷¡—8O\
5 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯ø ‡øıtBdpƒ³Cñ”)Ô¦~þ‹¼î¡ﬂxo%ŁHÍ½ÎÙ>@ 9K!Çe¡{M³˛lö˚Úƒ�ä
6 Selecteer Volgende puntžZÃ€&q
7 žZÃÆˇz§ÚF¬łÓ
)œŽêÁ×s_¯ñ ŠøÎtVDƒàC£”)Ï¦oþ‹¼ú¡—6o#ŁÍ§ÎÝ> }G!ﬂeó{T³lî˚ËƒÞ&ƒ~
é#Ðéç
8 Selecteer OK žZÃázõÚJ¬�ÓL)‡Ž¥ÁÑs_¯õ Çø†td5ƒ¢Cæ”\)Ó¦wþÉ¼ÿ¡‘8O\
De naam van een route wijzigen
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer RoutesžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdgƒ¹Cö”)Å¦5Þ¥
4 Selecteer Wijzig naamžZÃ€&q
5 Gebruik de Oranje toets, en žZÃázõÚZ¬�Ó)ŁŽ¤Á×s¯ù ›øÎtdpƒöCõ”)Å¦iþÍ¼ð¡Ï+˙
6 Als u gereed bent, selecteert u _ > OKžZÃ€&q
Een route bewerken
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer RoutesžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdgƒ¹Cö”)Å¦5Þ¥
4 Selecteer WijzigžZÃ€&q
5 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdeƒ£Cí”)”ƒ
6 Selecteer een optie:
• Selecteer Details žZÃázõÚF¬�Ó˘)ÐŽºÁÑsE¯ä Çø†td5ƒ²Cæ”\)Ë¦zþÉ¼ì¡Ł6o&Ł
Í·ÎÛ>@ )K!Çe´{G³˚lç˚Ñƒ�ä
• Selecteer Omhoogof Omlaag als u de volgorde van de
žZÃþ	z»ÚZ¬�Ó)ÐŽ£ÁÊs¯ô ‡øÎtdzƒ£C÷”ˇ)•¦lþÁ¼ò¡Ł6o&ŁÍ¸ÎÓ>	 :K!›eý[/
• Selecteer Invoegen als u een punt aan de route wilt
žZÃúz°ÚX¬ŁÓ	)ŠŽ¯ÁÊs‘š
Het nieuwe punt wordt ingevoegd vóór het geselecteerde
žZÃþ	z»ÚZ¬Ôóa
• Selecteer Wis žZÃïz¦Ú¬‘ÓL)ŸŽ¯ÁÐs¯à ™ø•td5ƒ£Cê”)•¦�þÍ¼¾¡ﬁyo$Ł˝Í·Î›> 4B!ﬁeó{T³
lð˚ÈƒØ&…~è#„É‘Bî¼¿+

Een route weergeven op de kaart
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
4

2 Selecteer RoutesžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdgƒ¹Cö”)Å¦5Þ¥
4 Selecteer Bekijk kaartžZÃ€&q
Een route verwijderen
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer RoutesžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdgƒ¹Cö”)Å¦5Þ¥
4 Selecteer Wis > JažZÃ€&q
Een route omkeren
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer RoutesžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdgƒ¹Cö”)Å¦5Þ¥
4 Selecteer OmkerenžZÃ€&q

Sporen
žZÃËˇz»Ú¬›Ó˝)�Ž¥ÁÖs¯ù ﬂøÎtdpƒ¸C£”)Å¦|þÁ¼í¡Łdo0Ł˝Í»ÎÌ>@ +O!›eó{W³˜l¢˚ÍƒÞ&œ~è#ÐéçBNîÚ�Cêðxyh‰žø[ŸÊªîëš¯alŽł\{ˇuER|:ìæ‡^
informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief
žZÃêˇzõÚZ¬ﬁÓ)ﬂŽæÁ—sO¯õ Çø‡t
dvƒ·C÷”)Å¦;þÍ¼ð¡Áro4ŁHÍºÎÆ> :Z!‡e´{G³lç˚ÉƒÔ&⁄~�#‹É–Bîà�êíx<hœží[–Êåîéš¶amŽ‹\u9ˆ

Een spoor vastleggen
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer Start GPSžZÃ€&q
3 žZÃÙ˛z¶ÚF¬”ÓL)—Ž¯ÁÖs\¯ù “ø‡tBd}ƒ³C÷”\)Ô¦tþÍ¼í¡Łso=ŁHÍ¡ÎÈ> 8B!‰eº{G³˝lç˚Ñƒ‚&ﬁ~è#ŁÉžB@Î�
4 žZÃÂzºÚ^¬ÚÓ˚)�Ž¤ÁÀs¯ÿ −øÎtdpƒ¸C£”)Ð¦tþÇ¼ì¡Ábo4ŁHÍ¾ÎÈ> 8@!Çe¥{C³˙lö˚ÓƒÔ&”~è#’ÉÄbc
žZÃÛzõÚO¬œÓ˜)—Ž«ÁÊsO¯° ‡ø•tBdaƒ¿Cé”˘)•¦lþÇ¼ì¡–boqŁ˜Í·ÎÌ> :K!•e¶{T³
lì˚‚¦¼
om de reeks gegevenspagina's te bekijken
waaronder die met kompasgegevens,
hoogtemetergegevens, stijging en snelheid, de kaart en de
žZÃúz¿ÚJ¬ÚÓˆ)‚Ž¤Á—sO¯õ Çø−tdrƒøc”
U kunt de gegevenspagina's aanpassen (žZÃþ˛z²ÚG¬ﬂÓ
)P9žZÃ§RZØ
žZÃçz²ÚK¬žÓ˚)–Ž¡ÁÐs‘š
6 Houd
7 Selecteer een optie:
• Selecteer Spoor pauzeren om het volgen te
žZÃáz±ÚK¬‹Ó)‡Ž¯ÁÏsN¯þ ÉØã
• Selecteer Sla spoor op žZÃázõÚF¬�Ó˘)ÐŽ¹ÁÔsD¯ÿ ŁøÎt
deƒöC÷”ˇ)•¦hþÄ¼ÿ¡•xo�µe
• Selecteer Wis spoor om het spoor te wissen zonder op te
žZÃýz´ÚO¬ﬂÓB	ý
• Selecteer Stop GPS om de GPS uit te schakelen zonder
žZÃûzõÚ]¬−Ó)�Ž¸Á—s_¯õ ÇøŸtdgƒ¡Cê”)Ä¦~þÚ¼û¡‘8O\

5 Selecteer

Het huidige spoor opslaan
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer Sporen > HuidigžZÃ€&q
3 Selecteer een optie:
• Als u het hele spoor wilt opslaan, selecteer dan Sla opžZÃ€&q
• Als u een gedeelte van het spoor wilt opslaan, selecteer
dan Sla gedeelte op en selecteer vervolgens het
žZÃéˇz±ÚK¬�Ó)—Ž¯Á—sO¯ñ ﬁøÎtd5ƒ¡Cê”)Ô¦;þÇ¼î¡™zo0Ł	Í¼Î⁄˚m

Details van het spoor bekijken
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
2 Selecteer SporenžZÃ€&q
3 žZÃÝˇz¹ÚK¬ŽÓ˘)ŁŽ¯ÁÖs¯õ ‡ø•tBdfƒ¦Cì”)Ò¦5Þ¥
4 Selecteer Bekijk kaartžZÃ€&q
Het begin en het eind van het spoor worden met een vlag
žZÃï˛z»ÚI¬�Ó)ŁŽ¼ÁÁsE¯¾ê
> DetailsžZÃ€&q
5 Selecteer
6 Gebruik en žZÃázõÚG¬ﬂÓ
)�Ž¸ÁÉsJ¯ä ”ø‰tBdzƒ€Cæ”)•¦sþÍ¼ê¡Áeo!ŁÍ½ÎÛ>@ )K!Çe±{G³lë˚ÕƒÚ&„~
£ó

Het huidige spoor wissen
1 Selecteer de Oranje žZÃúz°ÚZ¬›ÓB	ý
Waypoints, routes en sporen

2 Selecteer Sporen > Huidig > Wis?|ôNË9
Een spoor verwijderen
1 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U2 Selecteer Sporen?|ôNË9
3 ?|ô3ëQîæS¥#Ÿ˝êuEpÚü`e…À©Å«⁄M‚
:˙ç®9Zé$yﬂ”Ã³
4 Selecteer Wis > Ja?|ôNË9

Gegevens draadloos verzenden en
ontvangen
Voor het draadloos uitwisselen van gegevens moet uw toestel
zich bevinden binnen een afstand van 3 meter (10 voet) van
een ander compatibel Garmin®?|ôMë@îåS¥#‹˝êuEpÓü<E®
Uw toestel kan gegevens verzenden of ontvangen wanneer het
?|ô	ëGîªS¶#ž˝ìuBpÐü|eÇÀ©Å€⁄‚@:
çª9é.y…”…ﬁ;b„á6¬4k⁄žÈÌ)ÖHŁé$uè:õ‹a©=´vc•õ¯J0É9.é®…9œ®gx§M-¶å¶Ì›þ†õÃ˘™ýu´
?|ôëUîóS°#ﬂ˝÷uNpËüae‘ÀìÅ©⁄F‚B:ç¿9Vé#y…”žﬁ7bÍá*¬?kŠžÎÌlÖXŁ¦$}è$õÉa®$´{cŠõ¦J~Ém.â®…+œ»gx§QmO¶¶¶¹›«†÷Ãˇ™äu©áwBÊÃ5x±ú0$>ÈH«
1 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U2 Selecteer Gegevens delen > Toestel naar toestel?|ôNË9
3 Selecteer Verzenden of Ontvangen?|ôNË9
4 ?|ô6ë[îæS§#Û˝úuEp�ü{eÍÀ¿Åº⁄Q‚X:çª9\é.yŁ”Íﬁtbšáx¬8k⁄žÎÌ)ÖXŁå$pè/õła°zﬂˇ

Navigatie
U kunt navigeren naar een route, spoor, waypoint, geocache of
?|ôë[îéS¡#‘˝÷uEp�üveÊÀ©Åî⁄L‚]:Hç¶9Pé?yÆ”Žﬁtb‹á+¬$k⁄žÖÌ)ÖBŁõ$8è%õŽaº1´gc›õ¢JwÉ(.è®^£Gœúg3x§QmR¶å¶ý›»†¾Ã™òu¶ámBÞÇ5`±ö0/>ÆhÍ4#˙võL
?|ôëîíS¥#Ž˝ìuUpÖüyeÎÀ�Å¥⁄F‚C:Hç¨9Té%yÆ”›ﬁ~bÍá3¬1k…žÈÌ}ÖŁé$~èjõ†a¸ ´4c”õ¬J}É=.ç®…d¼×

Navigeren naar een bestemming
U kunt het kompas of de kaart (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•5) gebruiken om naar
?|ôëQîäSà#Ž˝ûuSpËüweÎÀ¡Å§⁄M‚J:Hçª9Péky‹”„ﬁmb—á?¬5k’žßÌgÖµ‰
1 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U2 Selecteer Start GPS?|ôNË9
3 ?|ô7ëUîéS¨#‘˝¾uTpÚü`eÔÀ¥Å¤⁄O‚
:ç»9Aéky™”‡ﬁ~bžá,¬5k”žıÌzÖJŁò$}è&õ–a´1´`c•õ�J0É7.é®…!œ®gKXw
4 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U5 Selecteer een optie:
• Selecteer Waypoints?|ôNË9
• Selecteer Sporen?|ôNË9
• Selecteer Routes?|ôNË9
• Selecteer GPS-extra's > Coördinaten?|ôNË9
• Selecteer GPS-extra's > Nuttige punten?|ôNË9
• Selecteer GPS-extra's > Geocaches?|ôNË9
?|ô3ëQîæS¥#Ÿ˝êuEpÚü`e…À©Å«⁄M‚
:
ç»9Fé?y…”•ﬁvb—á6¬7kÌ¾·
6
7 Selecteer Ga?|ôNË9

Het toestel geeft de tijd tot bestemming À, afstand tot
bestemming Á en geschatte aankomsttijd Â ?|ôëQîïS²#Õ<ﬁ
8 Selecteer ?|ôëYîªS¤#ž˝¾uKpÐü�eÓÀ�Å½⁄S‚L:ç·9[é*yÆ”ıﬁ~b‹á*¬pkŒžßÌ)ÖLŁã$nè/õ⁄aó#Y

Navigatie

De twee aanwijzingsmarkeringen Ã fungeren als een
?|ôëQîãS¬#™˝ðuGpÌüeeÊÀ¦Å´⁄F‚_:FÇÓ9éy…”Íﬁyb‡á.¬5k„žÉÌ}ÖNŁ¦$wè8õ‹a³>´qcÅõ®JqÉ?.í®…8œ³gx˛§˚Ä geeft aan
?|ôëUîëS²#Û˝éuEpÓüyeÆÀìÅ¼⁄J‚N:çª9\é%y†”ÍﬁnbÍá3¬9k‹žÑÌ}Öµ‰
9 Lijn de aanwijzingsmarkeringen uit met de bovenste oranje
?|ô
ëUîøS«#ž˝ìuIpÑüue“àÁ
10 ?|ô"ëXîãSª#š˝¾uDpÖüwe…À¾Å§⁄@‚E:˝ç·9[é,yÆ”‡ﬁkbÍá4¬?k™žßÌgÖŁò$wè>õÉa¨t´ac™õãJrÉ(.õ®…/œ·gx§PmG¶å¶ñ›»†ûÃ™çuàáfBÜÔ5q±ö0!>™h‹[

Navigeren met Peil en ga
U kunt het toestel op een object in de verte richten, bijvoorbeeld
een watertoren, de richting vergrendelen en dan naar het object
?|ôëUîüS©#œ˝ûuRpÚü|e“àÁ
1 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U2 Selecteer GPS-extra's > Peil en ga?|ôNË9
3 ?|ô7ë]îàS³#Û˝óuEpËü2eÇÀ©Åî⁄L‚_:	ç°9_é.yÆ”•ﬁzb�á3¬5k’žÓÌgÖLŁã$vèjõƒa�t´pc•õãJbÉ$.è®…jœ´gx˙§Lm¶€¶ü›°†¾Ã™ñuªáaBÚÒ5:‚™
4 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U5 Selecteer een optie:
• Selecteer Stel koers in om naar het object in de verte te
?|ôëUîüS©#œ˝ûuRpÚü|e“àÁ
• Selecteer Projecteren (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•4?|ôIëˆÎ⁄
6 Navigeer met behulp van het kompas (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•5) of de
kaart (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•5?|ôIëˆÎ⁄

Kompas
Het toestel is voorzien van een kompas met drie assen en
?|ôëAîþS¯#Œ˝ÿuTpÖüaeÀÀ¤Å«⁄‚F:	ç²9\é)yﬂ”„ﬁob—á=¬~Kï
• Navigeren met het kompas (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•3)
• Kompasinstellingen (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•10)

Het kompas kalibreren
KENNISGEVING
?|ô+ëUîæS©#Ž˝ìuEpÚü`e…À¤Å«⁄W‚
:
ç²9Pé y™”�ﬁtb…á1¬#k†žÒÌlÖŁí$wè'õŽa¼'´4c⁄õ¶JyÉ9.ã®˚…d¼×gEx §QmR¶¢¶¹›º†ÿÃˇ™³uµá$BÃÏ5w±÷0j>‹hÏ43˙l
in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op
magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of
?|ôëXîïS«#‘˝ìuIpÜü{e×À©Å§⁄W‚^:ç¿9Wé.y−”žﬁ5Bà
Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt
?|ôë@îëS®#�˝ÿuApÍüve…À«Å«⁄A‚_:˛ç·9^éky’”„ﬁubÍá9¬%kŒžÕÌdÖJŁò$qè9õ−aµ1´4c”õ¢J|É$.ä®…+œ®gx˜§M-¶å¶Ø›²†íÃM™æu·á$BÒÉ5y±ï0+>Ł
onregelmatig werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt
afgelegd of na extreme temperatuurschommelingen, kunt u het
?|ôëUîäS¤#Œ˝ÿuTpÖüue…À§Å¯⁄O‚D:
ç¬9Pé9y…”…ﬁ5Bà
1 Selecteer de Oranje ?|ôë[îïS´#‹˝°U2 Selecteer Stel in > Sensors > Kompas > Kalibreren >
Start?|ôNË9
3 ?|ô6ë[îæS§#Û˝úuEp�ü{eÍÀ¿Åº⁄Q‚X:çª9\é.yŁ”Íﬁtbšáx¬8k⁄žÎÌ)ÖXŁå$pè/õła°zﬂˇ

Kaart
?|ô@ëSîïS¥#š˝êupÊüee…À¼Å¡⁄P‚D:˝ç·9Péky›”šﬁ;b›á=¬pk›žÛÌhÖYŁò$8è+õ‹a³zﬂˇcÅõŠJuÉ?.ñ®ˇ… œ¶gEx§˚mZ¶¬¶ú›¶†¾Ã˙™öu²átBÕÇ5u±ë09>™h−
verplaatst het pictogram zich ook en laat het een spoorlog (een
?|ôëDîåS¯#›˝·upÞüqeËÀ¸Å«⁄Q‚ˆeçþ9bé*y�”šﬁtb—á6¬$k„žÛÌdÖNŁè$8è/õ⁄aýy´gcœõ®JrÉ".ê®…$œúgx§LmD¶€¶÷
?|ôëQîïS²#œ˝ûuGpÚüdeÆÀ¢Åî⁄L‚]:Hçº9Péky“”„ﬁzb�á,¬~KïžıÌHÖGŁõ$8è?õÉa³5´ucŠõãJuÉ(.è®P…(œ¿gx§[mM¶¨¶ð›°†ù
?|ôëUîüS©#œ˝ûuEpÍüfe‘ÀìÅ¹⁄L‚_:çª9é/y…”Íﬁib‡á-¬$k⁄žıÌdÖNŁò$8è/õ„a³t´xc„õ©J~Ém.é®…jœ¾gxZ§UmA¶¤¶ë›ª†¾Ã
™öu�áeBËÍ5q±ú08>‡h‹[
• Kaartnavigatie (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•6)
• Kaartinstellingen (?|ôëUîíS©#Ł˝ÿu•10)

5

Zoeken op de kaart
1 Selecteer tijdens het navigeren

2 Selecteer GPS-extra's > MOB > Startf~ª⁄uj
om de kaart weer te

f~ªÎUä»w‹1aTka
2 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
3 Selecteer een of meer opties:
• Selecteer Schuiven en selecteer , , en
om
f~ªßUä¿wž1aKﬂ¶êñ�£±µAÒÝÊ!WšYë{@˛vÛ=?
H@½ü8ëIà5GıÄª/^qo‘žm$†þœÔÍÎaj€
• Selecteer Zoom en selecteer en om in en uit te
f~ªÓUä¢w•1
aKLﬂµêí�æ±¿AÓÝUÊjWłYï{P˛kÛv˜c
OPMERKING: U kunt de schuifmodus van de kaart
verlaten of wijzigen door op de Oranje toets te drukken
f~ªÌU	äíw‹1
aKLﬂµêí�²±²AÓÝUÊuW�Y®{Q˛zÛ4?HZ½¹8íIà5	ı‹−G

Navigeren met behulp van TracBack®
Tijdens het navigeren kunt u terugnavigeren naar het begin van
f~ªÜUäíwž1˜aKﬂ¨ê³¿Ë±ûAòÝÊuWÚYå{C˛qÛx?H@½¸8öIâ5GıÜª#^po‹ž'$‰þŁÔÐÎoJØ4C·žt‚G¹kˆ½gr¦9æ°ÚLP9ˇíž2ÏxÅÅÂbèıG»ÇPSzçÆ‰*
f~ªÁUä¹wÍ1
a˜Kﬂ³êó�æ±�A×Ý˙Ê!W�Yë{L˛?Û/?H˙J½¹8óI÷5ıÓª>^�oÆžp$…þŁÔ×ÎoJÙ4·‹t‚¹j½nrâ9í°ÕL˜ˇj
1 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
2 Selecteer Sporen > Huidig > TracBackf~ª⁄uj

De kaartpagina wordt geopend met de route naar de MOBf~ªÅUä®w„1˙aK	ﬂôÊ’
Navigeer
met behulp van het kompas (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ5) of de kaart
3
(f~ªÙUäªw—1a˙KÌ5f~ª•UIÄÀ

Geocaches
f~ªîUä¢w”1aˇKﬂ¿êî�æ±¡AßÝ˜ÊoWÚYë{G˛qÛx?˛HˆA½®8ëI¥5@ıÐª/^ho—žh$ŸþžÔÆÎ!J“4·Žt‚¹h½erè9¯°Łl<9Gˇgíž2ÅxÈÅ…bàıN»ÃPM=ç›‰%˙
het opsporen van 'verborgen schatten' met GPS-coördinaten
die online worden gezet door degenen die de geocaches
f~ªÁUä¯w‘1
aKLﬂ¬êø�´±¹AÙÝÊfW�Yà{=

Geocaches downloaden
1
2
3
4
5

f~ªúUä¸w—1˙aZKˇﬂ�ê½�²±´AÓÝÊuW�Yâ{˛rÛ=?ˆHUJ½¹8¿IÐ54ıäªg^qo⁄že$‘þŁÔ…Î JÝ4C·�t‚	¹<˝½orë9ø°ÎLE9ˇRíÛ2ËxÊÅ„b�º+
Ga naar www.opencaching.comf~ª⁄uj
f~ªäUä¬wƒ1CaZKﬂ´êù�¯±¾AØÝUÊoWŁYê{K˛xÛt?NHK½²8¿Iä5ıÅª%^oo‹žs$ÄÞô
f~ªäUä¡w›1OaKLﬂ»êü�¨±õa»
Volg de instructies op het scherm om geocaches te zoeken
f~ªÌU	äíw…1a˙K˚ﬂúêè�±±ûAÂÝˆÊdW›Yú{G˛sÛx?ˆH½¸8ðIò5	ıÊª%^{o‡žb$—þ×ô®

Naar een geocache navigeren

Uw huidige locatie À, te volgen spoor Á en eindpunt Â
f~ªÞUä¿w›1
aKLﬂµêí�æ±¿AÓÝUÊjWłYï{P˛kÛx?ˇHK½®8øIà5ıÃª<^�o‹ž)ç

Hoogtemeter en barometer
Het toestel is uitgerust met een ingebouwde hoogtemeter en
f~ªËUä¿w‡1a˜K˘ﬂ¿êï�è‚Ö
• Sensorgegevens Op aanvraag (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ1f~ª•UIÄÀ
• Sensorgegevens Altijd aan (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ2)
• Instellingen hoogtemeter (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ10)

Het plottype wijzigen
U kunt de manier veranderen waarop het toestel barometer- en
f~ªÁUä¢w−1˙a˜Kﬂ¿êú�£±�AÓÝ˙ÊrWÚYþ{N˛pÛ,?@hx
1 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
2 Selecteer Stel in > Sensors > Hoogtemeterf~ª⁄uj
3 Selecteer Barometer- plot of Hoogte- plotf~ª⁄uj
4 f~ªúUä¡w‹1aK	ﬂ¿êï�æ±¾AÓÝ˙Ê!WŁYþ{V˛vÛ=?@hx

De barometrische hoogtemeter kalibreren
Het toestel is al gekalibreerd in de fabriek en het maakt
f~ªÚUä¬w…1a˙K
ﬂ¨êù�æ±¼AÓÝÊsW‘Yç{I˛?Û.?H˙½½8êIñ5ıËª+^no‘žt$›þ‚ÔÆÎoJÆ4·Œt‚¹n˚½trï9í°Łl<9GˇuíÛ2ÁxÞÅ„b÷ı»ÎPF
barometrische hoogtemeter handmatig kalibreren als de juiste
f~ªÁUä¢w−1˙a˜KLﬂµêû�æ±¹A×ÝÊnWŠYë{V˛zÛ*?
H[½·8¿Ið5GıÄª/^qo…ži$”þÙÔÊÎ<J…n
1 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
2 Selecteer Stel in > Sensors > Hoogtemeter > Kalibrerenf~ª⁄uj
3 f~ªÿUä¡w−1Oa˚K	ﬂúêô�¨±¨AÂÝÊtWŽYú{K˛zÛ+?NHˆ^½ü8÷Ià5ıƒª9^yo”žb$ŸþﬂÔ“îB

Een Man-over-boord-locatie markeren en de
navigatie ernaartoe starten
U kunt een Man-over-boord-locatie (MOB) opslaan en de
f~ªÇUä»w—1a˙K˘ﬂ³êø�æ±µA×ÝÊsWÚYê{C˛kÛx?˚H@½¨8¿Iä5ıÒª%^wo⁄žs$…þ−ÔÀÎ'J“4·”t‚¹hˆ½nr¨ˇ–°łLd9GˇKí”2ÄxßÅÂbçıC»−PE/çÇ‰/˙1æa
voor het ingedrukt houden van de toets of aanpassen om
snel toegang te krijgen tot de MOB-functie (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ1f~ª•UIÄÀ
1 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
6

Navigeren naar een geocache is vergelijkbaar met het
f~ªÇUä»w—1a˜K˚ﬂ¿êó�æ±µA×ÝÊsWÚYë{N˛tÛ=?NHG½°8óIà5ıÃª?^ho‘ž`$‘þÙÔÂÎ!JÉ4·‹t‚G¹p½crç9ü°ÒLT9I9• Ga naar het hoofdstuk over navigatie (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ5) voor meer
f~ªÀU	ä«w‡1˛aK
ﬂ®êô�£±õa»
• Ga naar het hoofdstuk over profielen (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ3) om een
f~ªÙUä¢w‰1a˜Kﬂúêë�©±´AÄÝUÊfW�Yá{A˛~Û;?H˝@½»8¿Iñ5ıƒª'^{o“žb$—þ×ô®
• Ga naar de geocache-instellingen (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ11) om uw
f~ªÝUä¨wž1˙a˜Kﬂ³êó�µ±¯AÓÝˇÊmWﬁYà{E˛zÛ6?NHO½²8¿Iñ5ıƒª:^{oŁžt$‘þŠÔ“îB
• Ga naar het hoofdstuk over gegevenspagina's (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ9)
f~ªÆU
äíwŸ1˘aZKﬂ¿êú�£±�AÓÝ˙ÊrW„Yë{N˛{Û=?HUO½½8ñI¥5ıÃªj^jo⁄žt$ŽþœÔÍÎaj€

De poging loggen
Nadat u hebt geprobeerd een geocache te vinden, kunt u de
f~ªÛUä¾wŸ1aK
ﬂ®êø�¨±ûAÚÝˆÊfWšYë{L˛1ûU
1 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
2 Selecteer GPS-extra's > Geocaches > Logpogingf~ª⁄uj
3 Selecteer Gevonden, Niet gevonden of Niet geprobeerdf~ª⁄uj
4 Selecteer een optie:
• Als u wilt navigeren naar de geocache die zich het dichtst
bij u in de buurt bevindt, selecteert u Zoek volgendef~ª⁄uj
• Selecteer OK f~ªÈUä¾wÍ1ˆaZKﬂ¿êé�æ±·AÙÝÊfW�Yà{˛hÛ1?H½¾8úIn5ıÈª.^so†žb$—þ×ô®

chirp
Een chirp is een klein accessoire van Garmin dat wordt
f~ªÎUä½w�1a˛K˚ﬂ»êð�«±¾AÓÝÊeWÚYë{L˛?Û1?HUK½¹8ñI¥5ıÃª%^yo⁄žd$‡þœÔ…Î8JÂ4·žt‚G¹}˝½hrò9í°ÉLV9ˇLíı2ÞxÎÅ„b�º+»−Pv
kunt uw fēnix gebruiken om een chirp te vinden in een
f~ªÎUä¢w”1aˇKﬂ¿ê³¿Ë±ûAäÝÊ`WžYþ{N˛zÛ=?	HUX½³8ðI÷5GıËª/^�oﬂž'$…þŠÔÅÎ Jß4·łt‚¹y_½orð9í°ÉL9ˇEíÛchirp de
chirp-handleiding op www.garmin.comf~ª⁄uj

Een geocache met een chirp zoeken
1 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
2 Selecteer Stel in > Geocaches > chirp > Aanf~ª⁄uj
f~ªÀU	äªw‹1aKˇﬂ±êé�è‚Ö
3 Houd
4 Selecteer Start GPSf~ª⁄uj
5 f~ªþUä®w–1˙aZK˘ﬂ¿êï�±±²AÜÝˇÊ!W™Yë{V˛?Û,?H]½¨8úIé5GıÕª+^no…žk$ƒþ’ÔÆÎ;JÈ4
·Út˝‚¹y½tr¨ˇ–
6 Selecteer de Oranje f~ªÝUä¨wŽ1˝aTka
7 Selecteer GPS-extra's > Geocachesf~ª⁄uj
8 Selecteer een geocache en selecteer chirp om chirp-details
f~ªÞUä¨w�1OaK	ﬂúêú�£±�AÓÝ˙Ê!W”Yë{P˛hÛ1?Hˇ½©8¿Ië5ıÐª#^}o…žb$Ÿþ“Ô“îB

9 Selecteer Ga en navigeer naar de geocache (f~ªÙUäªw—1a˙KÌ3f~ª•UIÄÀ
Geocaches

ã7ÞÅ¯Tº‚"D}Œ™=�émãû%jQÑ¿<\Þ4ÐÚHŽ^˚”>)¶$…ˇ]YqQ•°˝œ=Eà»�mšÝÁ©øJ4ÿ@åíÖ|˝úsTÒilÍ�IB}(E&�)>ÕP?ﬂlàÍÜÀ¡-¬Íî«IÕ·ï	”¨á~÷ 
geocache met een chirp bevindt, wordt een bericht
ã7èÅ¦T¬‚pDoŒ×=béaãû(j˜Ñó˝8

Toepassingen

Terugkerende waarschuwing: Een terugkerende
waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel
ã7úÅ¦T§‚"DgŒÂ=béaãû(jÑ¸<[ÞzÐÃHŒ^L”>)ø$ÌˇZY7Qı°˝˝›=Nà��;šÊÁ˘çø4«@°íQÖe˝¿sVÒmmÍùI
}~Ex�`>‰P{ﬂ$À´ÜÎ%ù-¥ÍXî¨IÚ·õ
bijvoorbeeld het toestel instellen om u elke 30 minuten te
ã7èÅ¢T¨‚pD{ŒÑ=méqãû(j˜Ñó˝8
Waarschuwingsnaam Waarschuwingstype Beschrijving
Gevarenzone

Terugkerend

Zie ã7ïÅ¢T®‚kDfŒÓ=¥7ã7±åÎ

Afstand

Gebeurtenis,
terugkerend

U kunt een interval of
een aangepaste
afstand tot uw
eindbestemming
ã7öÅ�Tº‚vDmŒÞ=iéaãûcJ|

Tijd

Gebeurtenis,
terugkerend

U kunt een interval of
een aangepaste tijd
instellen voor uw
geschatte
ã7þÅ¢T§‚iDgŒß=vépãû$j˙Ñ¹<˙þW

Hoogte

Gebeurtenis, bereik,
terugkerend

U kunt minimale en
maximale
hoogtewaarden
ã7öÅ�Tº‚vDmŒÞ=iéaãûcJ|Ñý<`ÞzÐß˙HŽ^J”P4)·$È
het toestel instellen
om u te waarschuwen
wanneer u een
bepaalde hoeveelheid
bent gestegen of
ã7øÅ¦T�‚cDiŒÞ=aé*Ãl

Navigatie- aankomst

Gebeurtenis

Uw eigen tijdzone toevoegen
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer Klok > Andere zones > Voeg zone toeã7±åÎ
3 ã7ÔÅªT¬‚qD(Œ×=`éjãAû9j˘Ñ·<QÞ ÐÛH™^®}

U kunt
waarschuwingen
instellen voor het
bereiken van
waypoints en de
eindbestemming van
ã7úÅ¦T§‚"D{ŒÂ=jékãûmj˚Ñ»<Þ(ÐÛ˙H…^[”^.V

Tempo

Bereik

De pagina voor de eigen tijdzone wordt toegevoegd aan de
snelle paginalus (ã7ïÅ¢T®‚kDfŒÓ=¥1ã7¶ÅítÄ

U kunt minimale en
maximale
tempowaarden
ã7öÅ�Tº‚vDmŒÞ=iéaãûcJ|

Hartslag

Bereik

U kunt minimale en
maximale waarden
voor de hartslag
instellen of
zonewijzigingen
selecteren
(ã7ïÅ¢T®‚kDfŒÓ=¥8ã7¶ÅítÄ

Cadans

Bereik

U kunt minimale en
maximale
cadanswaarden
ã7öÅ�Tº‚vDmŒÞ=iéaãûcJ|

Batterij

Gebeurtenis

U kunt een
waarschuwing
instellen voor als de
ã7ýÅ¢T½‚vDmŒÀ=lénãAû/j˘Ñ·<[Þ;ÐﬂH™^[”{)±$Ðˇyˆ

Klok
Het alarm instellen
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer Klok > Wekker > Voeg alarm toe
3 Gebruik de Oranje toets, en ã7ðÅ®Té‚fDmŒ™=qémãû)jQÑ´<[ÞzÐÀH×^M”>)´$ÏˇYYyQÝ’�
4 Selecteer Toon, Trillen of Toon en trilsignaalã7±åÎ
5 Selecteer Eenmaal, Dagelijks of Werkdagenã7±åÎ
De afteltimer instellen
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer Klok > Timerã7±åÎ
3 Gebruik de Oranje toets, en ã7ðÅ®Té‚fDmŒ™=qémãû)jQÑ´<[ÞzÐÀH×^M”>)´$ÏˇYYyQÝ’�
4 Selecteer zo nodig Toon en selecteer vervolgens een type
ã7òÅ¦T¥‚fDaŒÜ=bé*Ãl

5 Selecteer Startã7±åÎ
De stopwatch gebruiken
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer Klok > Stopwatchã7±åÎ
3 Selecteer Startã7±åÎ

Uw eigen tijdzone bewerken
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer Klok > Andere zonesã7±åÎ
3 ã7ÔÅªT¬‚qD(Œ×=`éjãAû9j˘Ñ·<QÞ ÐÛH™^®}
4 Selecteer een optie:
• U kunt de tijdzone wijzigen door Wijzig zone te
ã7ìÅ¦T¥‚gDkŒÆ=`évãû#j_ñÐ
• U kunt de naam van de tijdzone wijzigen door Wijzig
label ã7ëÅ¦Té‚qDmŒÞ=`égãû(jÑ¸<[Þtð¹
• U kunt de tijdzone verwijderen uit de snelle paginalus
door Wis > Ja ã7ëÅ¦Té‚qDmŒÞ=`égãû(jÑ¸<[Þtð¹

Waarschuwingen
U kunt uw toestel zodanig instellen dat het u waarschuwt in
verschillende situaties waarbij uw oplettendheid voor
omstandigheden in uw omgeving of andere gegevens belangrijk
ã7öÅ°Tç±D(Œ÷=wé$ã˙û$j˙Ñ³<Þ>ÐÆH™^˚”")¨$ÆˇRY7Q—°˝œ=Yà¬�.šÃÁ°ø4€@²íRÖ�˝¥
gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en
ã7ëÅ¦T»‚wDoŒÙ=`évãû#jÑ¸<Þ-ÐÕH–^M”3)�$ÔˇUYyQﬂ°˝ﬁ=ÀÒ
Gebeurteniswaarschuwing: Een gebeurteniswaarschuwing
ã7èÅ¬T»‚fD|Œ™=`éaãû jÑ¼<YÞzÐÕH’^[”>)®$ÆˇRY9qþ°R˝¹=Nàÿ�*šÎÁ¢ø˜4¼@¡íRÖ�˝ösSÒ,wÍþIJ}~Eq�k>ÌPlﬂzàÜÜ“%Å-ãÍZî¸Iß·ä
ã7èÅ¢T¨‚pDlŒ×=+É	ãAû˘jQÑ¶<@Þ4ÐÀNHŁ^W”ˆ-)·$ÌˇNYuQŒ°˝‚=Oàÿ�%šÎÁçø˚4¡@°íDÖe˝úsLÒ,wÍãIˇ}oEq�i>•PzﬂdàŽÜ†%Á-¥ÍFîýIÀ·ä
ã7èÅ¢T¨‚pD{ŒÑ=méqãû(j˜Ñý<BÞ;ÐÚH™^[”{)�$…ˇYYrQš°R˝�=Nà¯�,šÊÁ˘£ø4î@½íXÖ~˝øsTÒi>ÍïI}iEq�l>⁄Pkﬂ$À´
Bereikwaarschuwing: Een bereikwaarschuwing wordt
afgegeven telkens wanneer het toestel een waarde meet die
ã7ýÅ¬T¿‚gDfŒ™=jébãAû"j˜Ñ¹<PÞ(ÐﬂH™^P”P4)¨$ÄˇYYpQŒ°˝Ÿ=Eàÿ�:šÊÁµø4«@»íUÖt˝ísEÒeuÍ�I}rEs�q>Âpﬂ*àãÜ†%„-îÍFî³IÀ·¡	G
bijvoorbeeld het toestel instellen om u te waarschuwen als
uw hartslag lager is dan 60 bpm (slagen per minuut) of hoger
ã7ûÅ¢T§‚"D:Œ…=5é$ãû=j˝Ñó˝8
Toepassingen

Een gevarenzone instellen
Gevarenzones waarschuwen u als u zich binnen het opgegeven
ã7ýÅ¦T»‚gDaŒÙ=%érãû#jQÑ¸<PÞ4ÐﬂH™^N”:)´$ÇˇYY7Q�°˛˝ž=Jà«�$šÎÁT¥ø4¸@¼íYÖu˝ësò
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer Waarschuwingen > Gevarenzone > Nieuw
makenã7±åÎ
3 ã7ÌÅ¦T¥‚gDkŒÆ=`éaãûmjÑ¸<[ÞzÐØHﬂ^_”2)½$“91
4 ã7ÉÅ¬T¬‚pD(Œ×=`éjãAû?jÑ¹<\Þ/ÐÇNHž^P”^.V
5 Selecteer OKã7±åÎ

De oppervlakte van een gebied berekenen
Voordat u de oppervlakte van een gebied kunt berekenen, moet
u eerst satellietsignalen ontvangen (ã7ïÅ¢T®‚kDfŒÓ=¥2ã7¶ÅítÄ
1 Selecteer de Oranje ã7ëÅ¬T¬‚vD{Œœ˛
2 Selecteer GPS-extra's > Oppervlakteberekeningã7±åÎ

7

3 Loop rond het gebied waarvan u de oppervlakte wilt

xˇ˝˙£Õ
−_�ù.{»vVIKGì]¦
4 Als u gereed bent, selecteert u de Oranje toets om de
xˇ˝£À
‹_�ù7{»tVMKB¶}Î«aˆCùØ£Œà½ßØXaı¾ê¸¤ìqV±.b!
¤ë
5 Selecteer een optie:
• Selecteer Sla spoor op, voer een naam in en selecteer
OKxˇ˝W…½
• Selecteer Wijzig eenheden om het oppervlak om te
xˇ˝£Õ
ﬁ_�ù+{»vVKG£}Ê«3NCùØæŒì½ıØKa‚¾å¸¤ìmV±.,!I—⁄âù÷E¶LÅÌXúá?R.…B˙„yE
• Selecteer
xˇ˝£Ý
Ø_©ù#{S»lVIK	±}Ç«4CèØæŒì½ıØPa’¾ï¸¥ìzV¦.,!K—Œâ¸÷E¶LÅ›Xçá;R*‰B„yE

De almanakgegevens weergeven
U kunt almanakgegevens over de zon en de maan en de beste
xˇ˝
£Ù
™_¬ù {˛»8VZKF�}Ù«aCýØäŒç½ÔØ
aı¾ï¸áìiV½.�!W—…âö÷¶^ÅÌXñá%R,‘B	ÇY&®ª’’
1 Selecteer de Oranje xˇ˝
£ß
š_¼ù6{]ł
2 Selecteer een optie:
• Als u gegevens over de opkomst en ondergang van de
zon en de maan wilt weergeven, selecteer dan GPSextra's > Zon en maanxˇ˝W…½
• Als u de beste tijden voor jagen en vissen wilt weergeven,
selecteer dan GPS-extra's > Vis & jaagxˇ˝W…½
Selecteer,
indien gewenst, of om een andere dag weer
3
xˇ˝
£Õ
Ø_¯ù {»}VBK&Ï

3 Selecteer Stel in > ANT Sensorxˇ˝W…½
4 xˇ˝*£Õ
ﬂ_�ù&{»}VIK[â}Þ«6NCïØæŒì½ÉØEa“¾¯ŸÌ
5 Selecteer Nieuwe zoekbewerkingxˇ˝W…½
Als de sensor is gekoppeld aan uw toestel wordt de status
van de sensor gewijzigd van Zoeken naar Verbondenxˇ˝W…½
Sensorgegevens worden weergegeven in de reeks
xˇ˝˚£Õ
�_�ù3{»vV_KY£}Ì«(CýØ¤Œñ½ıØEaŽ¾¡¸¨ìqVô.i!A—‹â¸÷P¶HÅÇXóá2R;‰BÖYh®ã°øÌàçBø»˙éA«Á&Bãý¬¥)ÍQ[Ä

tempe
De tempe xˇ˝£Ã
Ø_�ù {˛»8VHK[£}Ê«%CóØùŒç½ıØ^aı¾ì¸±ìzV¦.m!P—ﬁâí÷C¶ZÅÌXúá$R$ŸBQ+¯Yh®Ñ°½ÌìçRø£˙øAåÁ1B
sensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek
waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht en zo een
xˇ˝ˆ£ß
Œ_»ù,{»lVIKG¶}Î«aCîØìŒì½ıØ\až¾ï¸áìqVµ.y!S—“âý÷D¶[ÅÀXóá2RkžBˆÏY8®á°ïÌæçSø¸˙ùA·Á2Bãÿ¬¬)Íˆ{§Æ−ßíüÈR:oœ_±-FN"
U moet de tempe koppelen met uw toestel (xˇ˝	£Ñ
�_¡ù+{»¸8) om
temperatuurgegevens van de tempe xˇ˝
£Õ
Ø_£ù0{˛»vVIKGâ}Ü«$CîØäŒç½ÌØOa‚¾¯ŸÌ

De hartslagmeter plaatsen
OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
xˇ˝	£Ñ
−_©ù"{»yVMKOâ}Ä«7CîØðŒî½ÛØKa‚¾¯ŸÌ
Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in contact met uw
xˇ˝£Å
‚_¬ùe{»lVMKH¶}⁄«a˘CðØâŒé½ıØEa‚¾å¸¤ìmVô.y!S—Æâú÷^¶[ÅÚXàá<R*ŽBQ+¯Yh®À°øÌ§çJø¨˙øA€Á'BAãü¬€)Í{½ÆÙß·üÑR_:nœF±ˆ-˚nFÇ+L˛™ıª
xˇ˝£Ù
„_¼ù {˛»8VHKH¶}‰«%CæØæŒ¢½ÎØCaŁ¾å¸¤ìqV§.,!@—…â¸÷P¶JÅÝXýá!R"žBˆËY<®¤°óÌîçBø¹˙¬A®Á4Bã¸¬¿)Í
{ºÆıß¥üËR:kœW±-FN"
1 Klik de hartslagmetermodule À xˇ˝£Þ
Ø_¬ù {S»zVMKG¦}–‰L

Satellietgegevens weergeven
Op de satellietpagina wordt de volgende informatie
weergegeven: uw huidige locatie, de GPS-nauwkeurigheid, de
xˇ˝
£Ñ
„_�ù){˜»qVIK]®}Ä«"CèØêŒç½ÉØ
aı¾ï¸áì{V±.,!W—‘âÿ÷_¶HÅÈXøá$R?‘B
ÉY<®á°³ì−
1 Selecteer de Oranje xˇ˝
£ß
š_¼ù6{]ł
2 Selecteer Start GPSxˇ˝W…½
3 Selecteer de Oranje xˇ˝
£ß
š_¼ù6{]ł
4 Selecteer GPS-extra's > Satellietxˇ˝W…½
5 Selecteer xˇ˝£Ý
Ø_�ù={»jVMK	«}Å«'CîØîŒã½ÎØCaı¾¡¸¶ìzV±.~!—™âý÷¶NÅÌXâá2R%Äbr

2 Bevochtig beide elektroden Á aan de achterzijde van de
band om een sterke verbinding tussen uw borst en de
xˇ˝£Õ
Œ_¬ù {»8VXKF¶}‰«2ˆCýØíŒæ½ıØ^aı¾¡¸£ìmV±.b!C—…âö÷˜Œ$

Een locatie simuleren
Als u routes of activiteiten in een ander gebied plant, kunt u de
xˇ˝>£à
«_èù0{ˆ»lV_KJª}Ê«*CðØæŒì½ıØOa‚¾¡¸¤ìzVº.,!E—‹âü÷T¶[ÅÌX´á;R$›B˚ÖY!®á°½ÌôçNø€˙ùA©Á0Bãý¬§)Hír
1 Selecteer de Oranje xˇ˝
£ß
š_¼ù6{]ł
2 Selecteer Stel in > Systeem > GPS-modus > Demomodusxˇ˝W…½
3 xˇ˝*£Õ
ﬂ_�ù&{»}VIK[â}Î«$C¼ØïŒí½ÙØKa‰¾è¸¤ì1vÙ
4 Selecteer Ga > Naar locatie gaanxˇ˝W…½

xˇ˝8£þ
¬�Åùn™-sensors
Het toestel is compatibel met de onderstaande draadloze
xˇ˝8£þ
¬�Åùnxˇ˝T£Ñ
ł_«ù {»kVCK@°}Î«2@c‚
• Hartslagmeter (xˇ˝	£Ñ
�_¡ù+{»¸8)
• GSC™ 10 snelheids- en cadanssensor (xˇ˝	£Ñ
�_¡ù+{»¸9)
• tempe draadloze temperatuursensor (xˇ˝	£Ñ
�_¡ù+{»¸8)
Ga voor informatie over compatibiliteit en de aanschaf van extra
sensors naar xˇ˝£Ä
„_¸ù�[x»7v!k"í]¦«#˙Cåø‹Œ¬½ÝØKa“¾ì¸¨ìqvß."!G—›âõxˇ˝W…½

De ANT+-sensors koppelen
Voordat u de ANT+-sensors kunt koppelen, moet u de
xˇ˝£Ñ
−_¼ù6{˜»yVKKD§}ß«$˝C¼ØìŒï½ÞØEaı¾ï¸áìpV².,!@—…â¸÷B¶LÅÇXçá8R9ÊBÎY)®å°éÌôçBø£˙¢aÈ
Koppelen is het maken van een verbinding tussen xˇ˝8£þ
¬�Åùn
draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een
hartslagmeter met uw Garmin xˇ˝
£ß
š_»ù1{»tVk$
1 xˇ˝;£Â
š_¦ù"{S»pVIK]â}ß«.CïØ÷Œç½ÖØ
aš¾è¸¯ìqV±.b!——âý÷C¶LÅÀXÿáwRcÙB_ÏYa®¤°ëÌæçIøí˙èA€ÁuBãý¬§)Í{»Æ×ÿÀ
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens tien meter bij
andere xˇ˝8£þ
¬�Åùnxˇ˝T£Ã
š_¦ù6{˝»jV_K	´}Ê«/
CýØâŒì½ıØHaı¾ï¸µì?V€.e!N—‡âý÷_¶ZÅ›Xüá2R?ÊBÍY8®ô°øÌëçBø£˙¢aÈ
2 Selecteer de Oranje xˇ˝
£ß
š_¼ù6{]ł
8

3 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
band Â xˇ˝£Þ
Ø_¬ù {S»tVYKZì]¦
Het Garmin logo dient niet ondersteboven te worden
xˇ˝£Õ
š_ºù"{»�VIK_§}Å«o3c
4 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (drie meter) van
xˇ˝˛£Õ
Ø_€ù${»lV_KE£}Ì«,CèØæŒð½ıØHaı¾÷¸¨ìqV°.x!
¤ë
TIP: Als de hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet
worden weergegeven, dient u de band strakker om uw borst
aan te trekken of gedurende vijf tot tien minuten een
xˇ˝£Ñ
−_¥ù,{˛»�VK\²}‰«4CèØ£Œö½ßØ
a›¾î¸¤ìmV±.b!
¤ë
Nadat u de hartslagmeter hebt omgedaan, is deze stand-by en
xˇ˝£Ü
Ž_©ù7{S»wVAK	¥}Î«&CêØæŒì½ÉØ
a‰¾ä¸áìiV±.~!^—…âö÷U¶LÅÇXºÁZ

Uw hartslagzones instellen
Het toestel gebruikt uw fitness-gebruikersprofiel (xˇ˝	£Ñ
�_¡ù+{»¸11)
xˇ˝£Ý
Ø_½ù2{S»pVMK[¶}Ø«-CûØùŒí½ÔØOa„¾¡¸µìzVô.n!A—Œâù÷]¶LÅÇXºÁZRk¿B_ÉY=®ê°éÌ§çCø¨˙¬A�Á4Bãì¬º)
Í˚{®Æ…ß¢üÐRˆ:n
handmatig aanpassen op basis van uw fitnessdoelstellingen
(xˇ˝	£Ñ
�_¡ù+{»¸9xˇ˝P£ž*õ
1 Selecteer de Oranje xˇ˝
£ß
š_¼ù6{]ł
2 Selecteer Stel in > Fitness > HS-zonesxˇ˝W…½
3 xˇ˝/£ß
ﬂ_¯ùe{»}VK@¬}Ø«5˝CéØàŒö½ÓØOa„¾¡¸®ìoVô.d!A—™â¸÷B¶JÅÁXñá%R&Äbr

Hartslagzones
Vele atleten gebruiken hartslagzones om hun cardiovasculaire
kracht te meten en te verbeteren en om hun fitheid te
xˇ˝£Õ
−_ªù {»}V^KL¬}–‰LNCÙØæŒì½ıØBaž¾ó¸µìlV¸.m!C—œâ÷÷_¶LÅ›Xýá$Rk‘BˆÌYh®æ°øÌ÷çFø¬˙àA¡ÁuBãý¬»)Í{¢ÆÙß¬üßR
xˇ˝£Ñ
−_¼ù6{˜»yVKKL¬}‰«1CîØ£Œï½ÓØDa−¾ô¸µì1vÙ.,!`—…â¸÷G¶@ÅÃXòáwR*ƒB˘ÇY%®á°øÌéçøª˙éA¤Á6Bãý¬¹)Íˆ{¬Æ‰ß©üÛ
hartslagzones zijn genummerd van 1 tot 5 op basis van
xˇ˝£À
ﬂ_§ù5{»vVHKLâ}Â«/ˆCùØíŒñ½ÓØ^aı¾è¸µì1vÙ.,!k—’âý÷C¶	ÅÁXñá#Rk‰BÅY-®é°øÌâçIøí˙ûAªÁ'Bãý¬§)FÍ{¨Æ‰ß¹üÍR:|œU±-nAÅ+˜
ANT+™-sensors

berekend op basis van de percentages van uw maximale
˜ZŁûŒf¾u›WßbÍv™5Ü±À®�

Instellingsitem

Beschikbare instellingen en informatie

Eenheden

Hiermee kunt u de maateenheden wijzigen voor
gegevens zoals afstand, hoogte en temperatuur
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Positie Notatie

Hiermee kunt u de presentatie van uw
positiegegevens wijzigen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Profielen

Hiermee kunt u het actieve profiel wijzigen en uw
profielen bewerken (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô2˜ZŁºŒ)ž


Fitness

Hiermee kunt u Auto Lap inschakelen, uw
fitness-gebruikersprofiel aanpassen en uw
hartslagzones bewerken (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô11˜ZŁºŒ)ž


Geocaches

Hiermee kunt u aanpassen hoe geocaches
worden weergegeven en chirp activeren
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô11˜ZŁºŒ)ž


Menu

Hiermee kunt u de opties in het hoofdmenu
aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô9˜ZŁºŒ)ž


Over

Hiermee kunt u informatie bekijken over het
toestel en de software (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô11˜ZŁºŒ)ž


Fitnessdoelstellingen
Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw conditie meten en
verbeteren door de onderstaande principes te begrijpen en toe
˜ZŁçŒb¾'›SßpÍi™'Ü³Àî3”ˆ−
• Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw
˜ZŁçŒu¾f›Jß�Ís™:Ü±À®�
• Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw
˜ZŁðŒf¾u›GßxÍu™"Ü·Àó3Ã:ò¸;¿“U’Îù˛IÁÏÎ‚Ãàã^«~¶ÞÉYs£%ﬂ££«œ¤E¦ZBpñmˇIU,Ü’\áäÝMaÖ…«e·“ŒB´¦s)¶Lîèýlö·ÃËÍibæ'Gñ)
• Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures
˜ZŁåŒb¾u›OßpÍ}™1Ü¸À€3Å:é¸w¿ıU’Óù
I−ÏÂ‚Ïàö^¤~õÞÄYf£4ﬂê£ªœ¤T¦QBpñ|ˇLU,Ü™\ûä›M5Ö–«a·ÄŒZ´·suŒ#
Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô13)
gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw
˜ZŁõŒn¾s›KßtÍs™0Ü¥Àä3Ï:â¸;¿›U’Òù˝I—ÏÃ‚„Àž
Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de
˜ZŁáŒb¾l›Fß�Íw™5ÜµÀè3É:é¸2¿�UY’ØùI—Ï“‚Ààö^¹~¶ÞÈYn£+ﬂ¨£¾œåR¦B*ñoˇQU#ÜÓ\æäÙMaÖž«n·ÙŒQ´±s5¶Kîùý6ÖßÃŽÍNbá'Ñ—†?¬ìüab:ˇôœt
sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de
˜ZŁþŒf¾�›Jß|Í{™8Ü³À€3È:æ¸%¿ŸU
’ÐùˇIƒÏ“‚Öàö^ê~¸ÞÅYs£%ﬂ¤£ñ¼›

Een optionele fietscadanssensor gebruiken
U kunt de GSC 10 gebruiken om fietsgegevens naar het toestel
˜ZŁçŒb¾'›UßtÍh™.Ü³Àî3Ä:â¸9¿Âut
• Koppel de sensor met uw fēnix (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô8˜ZŁºŒ)ž

• Maak een aangepast profiel voor fietsen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô3˜ZŁºŒ)ž

• Werk de gegevens in uw fitness-gebruikersprofiel bij
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô11˜ZŁºŒ)ž


Uw toestel aanpassen
Instellingen
Het menu Stel in bevat tal van manieren om uw toestel aan te
˜ZŁãŒf¾t›PßtÍt™züÛÀ€Garmin adviseert u de tijd te nemen om uzelf vertrouwd
˜ZŁçŒb¾'›NßpÍq™1Ü¸À€3Í:â¸#¿ÌU˛’ÙùXI‹ÏÃ‚Ñàç^¯~¹ÞÌYn£.ﬂ�£ºœê¦BB?ñiˇIUmÜŒ\åäÂM$Ö×«f·ØŒZ´€s/¶Gîèý6ÖßÃŽÍMbä'ˆÑ—⁄?ãìõaj:PôœxÒû…È
neemt om uw instellingen aan te passen voordat u activiteiten
gaat uitvoeren, bent u minder tijd kwijt aan het aanpassen van
˜ZŁûŒb¾s›ßyÍu™&ÜºÀï3Ç:â¸w¿ŸU’Öù˝I—ÏÃ‚Ñà³^¿~¢Þ•Yf£#ﬂ¾£¶œòI¦@B5ñoˇOUcüþ\©äüMaÖœ«u·ÃŒ@´ãs3¶Kîùý8ö¿ÃÜÍbbý'IStel in openen
door op de Oranje toets te drukken en Stel in ˜ZŁçŒb¾'›PßtÍv™1ÜµÀô3Å:õ¸2¿‡UW°±
OPMERKING: Alle wijzigingen die u aanbrengt worden
opgeslagen in het actieve profiel (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô3˜ZŁºŒ)ž

Instellingsitem

Beschikbare instellingen en informatie

Systeem

Hiermee kunt u GPS-instellingen, pijltoetsen en
de toesteltaal aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô9˜ZŁºŒ)ž


Gegevenspagina's Hiermee kunt u de gegevenspagina's en
gegevensvelden aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô9˜ZŁºŒ)ž

Sensors

Hiermee kunt u de instellingen voor het kompas
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10) en de hoogtemeter (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10)
˜ZŁòŒf¾i›SßpÍi™'Ü³Àî3”ˆ−

ANT Sensor

Hiermee kunt u draadloze accessoires instellen
zoals de hartslagmeter of tempe (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô8˜ZŁºŒ)ž


Tonen

Hiermee kunt u de tonen en trilsignalen
aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Scherm

Hiermee kunt u de schermverlichting en het
schermcontrast aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Reset

Hiermee kunt u de tripgegevens, sensorgegevens
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô12), waypoints of het spoorlog wissen,
of kunt u al uw instellingen resetten (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô12˜ZŁºŒ)ž


Kaart

Hiermee kunt u de kaartoriëntatie en de
weergave van items op de kaart aanpassen
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Sporen

Hiermee kunt u de volgende instellingen voor het
vastleggen van sporen aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Tijd

Hiermee kunt u de presentatie van de tijdpagina
aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10˜ZŁºŒ)ž


Uw toestel aanpassen

Het hoofdmenu aanpassen
˜ZŁÆŒ'¾l›Vß�Ín™tÜ¿Àô3Å:ê¸$¿ÌU’Ùù
I‚ÏÁ‚Ãàò^¾~¦ÞÅYi£`ﬂ££±œ¤O¦RBpñqˇRU>Ü•\ìäÇMaÖ‡«i·ÙŒ´«s>¶Zî�ýpö½ÃÖÍjbì'ÑA—œ?¶ì¿A
1 Selecteer de Oranje ˜ZŁçŒh¾b›WßbÍ4²Y
2 Selecteer Stel in > Menu˜ZŁ½¶

3 ˜ZŁÀŒb¾k›FßrÍn™1Ü³Àò3•:â¸2¿‡UY’Ñù˛I‘ÏØ‚‘àú^¾~°ÞÍY)…M
4 Selecteer een optie:
• Selecteer Omhoog of Omlaag om de locatie van het item
˜ZŁúŒi¾'›GßtÍ:™8Ü¿Àê3Ó:ó¸w¿ŸU˝’œùI‹ÏÇ‚Øàú^�~°ÞÎY)…M
• Selecteer Wis ˜ZŁüŒj¾'›FßtÍt™tÜ¿Àô3Å:ê¸w¿ŽU’ÈùXI–ÏÈ‚‡àÿ^£~¿ÞÓYs£`ﬂ¾£ºœ¤V¦QB"ñqˇRU'ÜŠ\ìäÛM$ÖŽ«.Š€

De gegevenspagina's aanpassen
U kunt de gegevenspagina's voor elk profiel aanpassen
(˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô2˜ZŁºŒ)ž

1 Selecteer de Oranje ˜ZŁçŒh¾b›WßbÍ4²Y
2 Selecteer Stel in > Gegevenspagina's˜ZŁ½¶

3 ˜ZŁÀŒb¾k›FßrÍn™1Ü³Àò3•:â¸2¿‡UY’ßùˇIŁÏÈ‚Åàü^¸~¼ÞÅY)…M
4 Selecteer Voeg pagina toe˜ZŁ½¶

5 Volg de aanwijzingen om het scherm voor het selecteren van
het aantal gegevensvelden en het type gegevens dat wordt
˜ZŁäŒb¾b›QßvÍ�™3Ü³Àö3Å:é¸y�á
6 ˜ZŁÀŒb¾k›FßrÍn™1Ü³Àò3•:ý¸8¿ÌU’Óù˝I‹ÏÊ‚‡àö^¯~»Þ•Ye£%ﬂ¹£«œåA¦ZB4ñcˇ˙U*ÜŒ\îäÌM7Ö™«n·ÞŒD´¢s<¶Gîãýyöüã´
7 Selecteer een optie:
• Selecteer Wijzig ˜ZŁöŒi¾'›SßpÍi™tÜ²Àå3•:à¸2¿‰U˝’Êù˛I‘ÏÞ‚Ôàö^¦~±ÞÅYi£`ﬂ«£¾œêƒ9
• Selecteer Omhoog of Omlaag om de volgorde van de
˜ZŁôŒb¾`›FßgÍ�™:Ü¥Àð3Á:à¸>¿‡U˘’łùIÁÏÙ‚Çà³^½~¼ÞÊY}£)ﬂ�£ºœêƒ9
• Selecteer Wis om de gegevenspagina uit de paginalus te
˜ZŁåŒb¾u›TßxÍp™0Ü³Àò3Å:é¸y�á

Systeeminstellingen
Selecteer Stel in > Systeem˜ZŁ½¶

GPS-modus: Hiermee wordt de GPS ingesteld op Normaal,
UltraTrac (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô10), of Demomodus ˜ZŁ»Œ@¾W›pß1Ío™=Ü¢À©3”ˆ−
WAAS: Hiermee wordt het toestel ingesteld op het gebruik van
˜ZŁÄŒF¾F›pß1Í2™Ü¿Àä3Å:§¸¿žU˝’ÝùXI€ÏØ‚Åàþ^¯~»ÞÔYf£4ﬂ££°œê¦gB)ñuˇOU(Üž\€ä›MÖ§«S·•ŒG´ªs<¶@îìýtö·Ã×Í"B–'IÑc—ﬁ
voor meer informatie over WAAS naar www.garmin.com
˜ZŁ¼¶
¾f›Aß~Ío™ Ü‚ÀÐ3óˆ„¸x�áU’ÝùˇI™ï¦‚„àû^¾~¸ÞÌ˜ZŁ½¶

Toetsen ingedrukt houden: Hiermee kunt u de functie voor het
ingedrukt houden van de pijltoetsen aanpassen (˜ZŁãŒf¾`›Jß�Í{™ô1˜ZŁºŒ)ž

Taal: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het
˜ZŁçŒh¾b›PßeÍ�™8ÜöÀ÷3Ï:õ¸3¿ŸUY’Ëù˛I—Ïß‚Åàö^�~°ÞÖYb£.ﬂä…Ò
OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van
door de gebruiker ingevoerde gegevens of kaartgegevens
˜ZŁüŒi¾`›FßfÍs™>Ü¬Àé3Ç:ã¸y�á

9

Over UltraTrac
UltraTrac is een GPS-instelling waarbij één punt per minuut
RðÆÝ©ô/p±˜ŁtRöñÐýtñTûü`�Ç”ÏÕŠµÔe<”^þž'ÇIðpueé½°^¥µm3F•%4Æƒ]JÒlODÇ–¦°i“à‚–−C·*±ñNÔ!a‘|â�›
CGC¬Ñº‚¤�=œ®Û&!ìb˝•jÝšÕßŸ¿si²
RðÖÝ£ô?p§˜ﬂ=RëñÐàt«t‚

Kompasinstellingen
Selecteer Stel in > Sensors > KompasRð�ýË
Scherm: Hiermee stelt u de koersweergave op het kompas in
RðÞÝ¶ô}p²˜ﬁ5RäñÐàt¥Tóüc�‰”ÇÕŽµÜe~®:þÌ'îIýpyeú½¸^¯´mof�
Noordreferentie: Hiermee stelt u de noordreferentie van het
kompas in (RðÁÝ§ô:p¼˜‘5R 10RðŸÝèÔP
Modus: Hiermee stelt u in dat het kompas een combinatie van
GPS en de elektronische sensorgegevens gebruikt bij het
verplaatsen (Auto) of alleen GPS-gegevens (UitRðŸÝèÔP
Kalibreren: Hiermee kunt u de kompassensor handmatig
kalibreren (RðÁÝ§ô:p¼˜‘5R 5RðŸÝèÔP

De noordreferentie instellen
U kunt de koersreferentie instellen die wordt gebruikt voor het
RðÓÝ£ô/p°˜−1RîñÐàt¥Têüd�Å”−ÕﬂµÕe2®%þÑ'àIëp|eò½³^�¿m/FÄ%:ﬁƒXJÉl
DÀÖ¦Ù.4
1 Selecteer de Oranje RðÅÝ©ô8p¡˜™zr“
2 Selecteer Stel in > Sensors > Kompas > NoordreferentieRð�ýË
3 Selecteer een optie:
• U kunt het geografische noorden instellen als
koersreferentie door Waar RðÅÝ£ô}p¦˜—8RåñÐútàTîü`�Å”—õý
• U kunt automatisch de magnetische afwijking instellen
voor uw locatie door Magnetisch RðÅÝ£ô}p¦˜—8RåñÐútàTîü`�Å”—õý
• U kunt het noorden van het grid (000º) instellen als
koersreferentie door Grid RðÅÝ£ô}p¦˜—8RåñÐútàTîü`�Å”—õý
• U kunt de magnetische afwijking handmatig instellen door
Gebruiker te selecteren, de magnetische afwijking in te
voeren en OK RðÅÝ£ô}p¦˜—8RåñÐútàTîü`�Å”—õý

Hoogtemeterinstellingen
Selecteer Stel in > Sensors > HoogtemeterRð�ýË
Automatisch kalibreren: Hiermee voert de hoogtemeter
automatisch een kalibratie uit telkens wanneer u GPSRðÅÝ´ô<p¶˜—&RéñÐét¥Tõük�Ø”ÉÕŸµÑey®6þÒ'ûI·P˛
Barometer- plot: Bij Variabel worden hoogteverschillen
RðÖÝ£ô0p°˜Ł1RîñMÐútàTîür�Â”ÀÕœµ’eg®sþÑ'áIýpueé½£^¯½maFÂ%:ÝƒGJ‹LbDðÌ¦šˇVast wordt het toestel
RðÇÝ§ô.p¡˜ƒ1RúñÐút¥Tóüu�‰”ÏÕŁµÞe2®%þß'üIípue»½¼^¥µm&FÔ%:š¦>Jƒl+D×–¦ŁX“Á‚Ç−Z·=¤ñH˜Ô7aﬂ|ù�–
CDCªÑ¤‚L¤Ã=Ë®‘
RðÕÝ§ô3põ˜•8RìñÐëtëT¼üj�Û”−Õ™µÑea®:þÍ'¯Iïpqeõ½ô^¢¿m5F•%(ÖƒVJÔlAd¿–Plaatselijke luchtdruk
legt plaatselijke luchtdrukverschillen over een bepaalde
RðÅÝ¯ô7p±˜™0Rõñ˘Ðüt¥Têüd�Ø”ÞÕÞŁ½
Hoogte- plot: Hiermee worden hoogteverschillen vastgelegd
RðÖÝ£ô9p€˜ﬁ1Rîñ	Ðët¥Tùü`�Å”−Õ™µÕeb®2þß'ãIýpue»½€^£°m%F•%0ÕƒJÉlˇD××¦×\“Ö‚Æ−·:µñ]Ô2a−|è�‰
CRC¥Ñ½‚B¤Ë=Â®�&zÌˆ

De toestelgeluiden instellen
RðäÝæô6p€˜‘ R€ñÐëtñT¼üb�Î”ÆÕ–µÙev®sþÈ'àIöpbe»½¶^¯¨m(FÃ%7ÇƒVJÈlOD×Ë¦×M“Ü‚Í−C·+±ñLÔ a−|í�›
]CãÑ§‚X¤Ù=Ø®ž&8ì{˝ŠjﬁšŠÿô
Selecteer de Oranje RðÅÝ©ô8p¡˜™zr“
Selecteer Stel in > TonenRð�ýË
Selecteer Berichten of ToetsenRð�ýË
RðâÝ£ô1p°˜‡ RåñÐüt¥Tùü`�Å”−Õ�µÀef®:þÛ'¡iﬂ

1
2
3
4

Scherminstellingen
Selecteer Stel in > SchermRð�ýË
Schermverlichting: Hiermee kunt u de schermverlichting
aanpassen en de tijd instellen voordat de schermverlichting
RðÄÝ¯ô)p²˜•5RôñCð…
ContrastRð‰Ýæôp¼˜—&RíñÐët¥T÷üp�Å”ÞÕÐµÅe2®;þÛ'ûI¹pceø½¼^¯¨m,FÃ%0ÝƒGJÔlDÁÑ¦×X“Ò‚Æ−G·9£ñ^Ô=aÈ\†

Kaartinstellingen

Oriëntatie: Hiermee stelt u in hoe de kaart wordt weergegeven
RðÞÝ¶ô}p±˜—tRðñÐétìTòüd�–®§Õ²µÙex®sNoord boven wordt het noorden boven aan
RðÕÝ£ô}p¥˜•3RéñÐït¥Tëü`�Î”ØÕŠµÕeu®6þÈ'êI÷p>EŒ½Œ^£°maKoers boven wordt uw huidige
RðÃÝ£ô4p¦˜ﬁ=RãñÐútìTòüb�‰”ÈÕ�µÆew®=þž'îIøp~e»½°^¯úm1FÁ%8Úƒ]JÇlODÅÀ¦™K“Ô‚Í−P·=¦ñHÔ}Aë
Autozoom: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau
RðÖÝ£ô.p°˜“1RãñˇÐëtàTîüa�‰”ÜÕ�µße`®sþÑ'ÿIípyeö½µ^«¶maFÇ%:ÑƒAJÓlDÙ–¦†X“Ý‚‹−S·=ðñFÔ2aﬂ|ø�À*nC‡Ñ¢‚E¤−=Ù®ÛUit
RðÂÝ£ô1p°˜‡ RåñÐütñT°ü%�Æ”ÅÕŁµÄe2®&þž'çIøp~eÿ½¹^«®m(FÇ%�Úƒ]J‰lOD×Ë¦×L“Ú‚Ü−M·7¿ñ@Ô=aÈ\†
Punten: Hiermee wordt het zoomniveau geselecteerd voor
RðÁÝ³ô3p¡˜—:R€ñÐþt¥Tøü`�‰”ÁÕ‚µÑe`®'þ’‡
Spoorlog: Hiermee kunt u sporen weergeven of verbergen op
RðÕÝ£ô}p¾˜•5RòñˇÐ€T‹
Ga naar lijn: Hiermee bepaalt u hoe de koers wordt
RðÆÝ£ô8p§˜ƒ1RçñÐøtàTòü%�Ä”ÚÕÐµÔew®sþÕ'îIøpbeï½ú~Ç

Instellingen voor sporen
Selecteer Stel in > SporenRð�ýË
Methode: Hiermee selecteert u een methode om de sporen
RðÇÝ§ô.p¡˜Á RåñMÐâtàTûüb�Î”ÄÕÞŁ½eS®?þÍ'¯Iìp0Auto selecteert, worden de sporen met
RðÇÝ§ô/p¼˜•6RåñÐët¥Tõük�ß”ÏÕ‡µÆes®?þÒ'êI÷p0eí½µ^¹®m&FÅ%3ÖƒTJÂlODÄÊ¦ŸK“ﬁ‚Í−R·6ðñB˛Ô'a‘|á�‘
_CãÑ¼‚S¤Ù=Ù®Š& ìv˝ﬁj›šŠÿô
Als u Afstand of Tijd selecteert, kunt u de intervalsnelheid
RðÙÝ§ô3p±˜„5RôñÐét¥Tõük�Ø”ÞÕŁµÜe~®6þÐ'¡iﬂ
Interval: Hiermee kunt u de opnamesnelheid voor het spoorlog
RðØÝ¨ô.p¡˜—8RìñÐàt«t‚ü%�é”ÃÕıµ’e�®6þÛ'ýI¹pveé½±^»¯m$FÎ%+ÖƒJÔl
DÕÌ¦—M“Á‚É−C·1µñ
˙Ô2a‹|¬�ž
]C·Ñ«‚X¤−=Ã®Ł& ìd˝ƒjœšØß“
er een gedetailleerder spoor, maar raakt het spoorlog ook
RðÂÝ¨ô8p¹˜“1RòñMÐøtêTðü+“¦
Automatisch starten: Hiermee wordt uw spoor automatisch
vastgelegd op het toestel als u Start GPS RðÂÝ£ô1p°˜‡ RåñÐütñT²Ü
Automatisch opslaan: Hiermee wordt uw spoor automatisch
RðÞÝ¶ô:p°˜™8Ráñ
ÐëtëT¼üj�Û”−ÕŸµÕef®sþÊ'àIüpceï½±^¦úm FÌ%,ﬁƒFJƒl(Dâö¦×L“Ú‚Ü−D·;¸ñLÔ6a−|ø�À*n
Auto Pause: Hiermee stopt u het vastleggen van uw spoor op
RðÙÝ£ô)põ˜Ł;Råñ˚ÐútàTðü%�Ê”ÆÕ…µ’eg®sþÄ'æIúpxe»½º^£¿m5F•%)ÖƒAJÖlDÓÄ¦…J“Ç‚ƒª:
Uitvoer: Hiermee stelt u in dat het spoor wordt opgeslagen als
GPX-bestand of GPX/FIT-bestand op het toestel
(RðÁÝ§ô:p¼˜‘5R 12RðŸÝèÔP

Tijdinstellingen
Selecteer Stel in > TijdRð�ýË
De pagina Tijd: Hiermee kunt u de presentatie van de tijd van
RðÕÝ£ô}p±˜•3R€ñÐïtëTìüd�Ø”ÙÕŁµÞe<”^
Notatie: Hiermee kunt u een 12-uurs of 24-uurs tijdweergave
RðØÝ¨ô.p¡˜—8RìñÐàt«t‚
Tijdzone: Hiermee kunt u de tijdzone voor het toestel
RðÂÝ£ô1p°˜‡ Råñ˜ÐëtëT²Ü�‰”ÿÕÐµÛeg®=þÊ'¯Auto selecteren om de tijdzone
RðÐÝ³ô)pº˜„5RôñÐýtæTôü%�Â”ÄÕÐµÄew®sþÍ'ûIüp|e÷½±^¤úm.FÐ%�ÑƒRJÕlDÁ–¦†X“Ý‚‹−B·/ðñj=ÔaË|ü�†
ZC·Ñ§‚S¤—˛¡

De maateenheden wijzigen
U kunt de eenheden voor afstand, snelheid, hoogte, diepte,
RðÅÝ£ô0p¥˜—&RáñˇÐûtðTîü%�Î”ÄÕÐµÜeg®0þÖ'ûIýpbeî½¿^ê»m FÎ%/Òƒ@JÕl
DÜ‰ƒú
1 Selecteer de Oranje RðÅÝ©ô8p¡˜™zr“
2 Selecteer Stel in > EenhedenRð�ýË
3 RðâÝ£ô1p°˜‡ RåñÐüt¥Tôü`�ß”−ÕŽµÄew®>þž'øIøpqeé½¢^¥µm3F•%*ﬁƒWJÃlOD×À¦ŽQ“Ö‚Á−S·x§ñDÔ'aÆ|å�•
GC¦Ñ¢‚Z¤Ï=Â®ÕY
4 RðâÝ£ô1p°˜‡ RåñÐüt¥Tùü`�Å”−ÕšµÑes®'þÛ'êI÷pxeþ½½^®ôML

Instellingen voor positieweergave
OPMERKING: Wijzig de positieweergave of de kaartdatum
alleen als u een kaart gebruikt die gebruikmaakt van een
RðÐÝ¨ô9p°˜ﬁ1R€ñ˛ÐátöTõüq�Â”ÏÕ⁄µÕew®!þÙ'îIïpueµšÙ
Selecteer Stel in > Positie NotatieRð�ýË
Notatie: Hiermee selecteert u de positieweergave waarmee een
RðÝÝ©ô>p´˜Ł=RåñMÐùtêTîüa�ß”−Õ‚µÑe|®4þÛ'ëIìpyeÿ½ú~Ç
DatumRð‰Ýæôp¼˜—&RíñÐët¥Tïüq�Î”ÆÕ—µ’eg®sþÖ'êIíp0eø½»^<¨m%FÉ%1ÒƒGJÃlDÁÜ¦—M“Ö‚Í−Z·x¦ñLÔsa‡|é�Î
RC¢Ñ¼‚B¤−=Å®Ł&zÌˆ

Selecteer Stel in > KaartRð�ýË
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Uw toestel aanpassen

Sferoïde: Hiermee geeft u het coördinatensysteem weer dat
@ð«�—J™Á¢Ù)!
Øi¾t‰ßÊłàóŽ@#Ã`]œª³Šà{·–$ä¶(±ıÝ
–³ÚÁUt{IÛóu
«ÔP£ÖhT—øòõø•©
@ð«h—Q™Ï¢Å)e
Ñiºr‰łÊ„àóŽÓ#Â`Mœ¦³Łà:·ƒ$î¶4±“Ð
Ö³ÉÁUt|IÄó 
«ÌP÷¯H˚—‰ıõ¥•é²zÕõ

Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
@ð«t—K™Æ¢Î)s
Ãi¯e‰ﬁÊ“àýŽW#Õ`	œ¼³Ÿà3·ﬁ$ï¶?±ÞÂ
Ä³ÓÁtoIÌór
�ÐP¥‡H8—³ßõó•ó™Y

Fitnessinstellingen

Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met

Selecteer Stel in > Fitness@ð«5¤(
Auto Lap: Hiermee stelt u in dat de ronde automatisch na een
@ð«h—U™Ë¢È)h
Öi²e‰ﬂÊ−à¼ŽD#Ö`Zœ»³ıà5·Œ$«¶-±‚Û
Á³ÉÁt~IÌóm
£ÍP¼šH<—ªÞõ³€Ð
Gebruiker: Hiermee stelt u de gegevens in uw fitnessgebruikersprofiel in (@ð«k—D™É¢Â)o
Ñi{11@ð«2—²£
HS-zones: Hiermee stelt u de vijf hartslagzones voor
fitnessactiviteiten in (@ð«k—D™É¢Â)o
Ñi{8@ð«2—²£

Uw fitness-gebruikersprofiel instellen
Het toestel maakt gebruik van de gegevens die u over uzelf
@ð«t—U™É¢Î)d
Öi¯ ‰’Ê‡à¼ŽK#Ñ`\œ¸³’à>·⁄$ù¶3±ŽÌ
–³ÚÁUt~IÌóv
§ÑP¤ØH-—½ıõÿ•¸²&õš¹‹wüÊ–žâå3O}X½ùô7s×¿åÜ�±
Œ9¹Í
volgende gegevens van het gebruikersprofiel aanpassen:
geslacht, leeftijd, gewicht, lengte en ervaren sporter
(@ð«k—D™É¢Â)o
Ñi{11@ð«2—²£
1 Selecteer de Oranje @ð«o—J™Ë¢ß)r
žIÖ
2 Selecteer Stel in > Fitness > Gebruiker@ð«5¤(
3 @ð«K—D™Ý¢‰)e
Õiûi‰‚ÊœàèŽ@#Ü`Eœ¦³Łà<·Š$å¶z±�È
Ë³ﬁá=

Over ervaren sporters
Een ervaren sporter is een persoon die een groot aantal jaren
intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures)
en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder
@ð«s—@™Ë¢Í)u
žIÖ

Geocache-instellingen
Selecteer Stel in > Geocaches@ð«5¤(
Lijst: Hiermee kunt u de lijst met geocaches weergeven op
@ð«u—D™Ï¢Æ)!
ßi½ ‰œÊ•àøŽ@#ž@$
chirp: Hiermee schakelt u het zoeken naar een chirp in of uit
(@ð«k—D™É¢Â)o
Ñi{6@ð«2—²£

Toestelinformatie

@ð«~—@™À¢‰)l
Ùi·d‰ßÊœàÿŽM#ß`Fœ¡³Œà:·ﬁ$à¶7±ŠÍ
Á³ØÁ\t7i¤
2 @ð«M—@™Ë¢Ì)!
Ôi¾ ‰šÊ−àôŽP#Ù`Sœ¦³Łà<·Ò$ý¶?±„ß
Ê³ÑÁWt|IÇós
âÛP¥ŠH6—¿ﬂÕ’

Specificaties
Batterijtype

500 mAh lithium-ionbatterij

Levensduur van batterij

Tot 6 weken

Waterbestendig

@ð«L—D™Ú¢Î)s
Òi¾s‰‰Ê−àòŽA#Ù`Nœï³‘à4·ƒ$«¶o±Î›
È³šÁ˘t(I�ó4
âÙP£ÖhT—ñ

Bedrijfstemperatuur

Van -20º C tot 50º C (-4º F tot 122º F)

Radiofrequentie/-protocol 2,4 GHz @ð«Z—k™ú‡¦)*-protocol voor draadloze
communicatie
Bluetooth® slim toestel

Specificaties van de hartslagmeter
Batterijtype

Door gebruiker te vervangen CR2032, 3 V

Levensduur van batterij @ð«O—J™Ú¢‰)5
œiî ‰ŁÊ”àýŽW#’`œþ³Ûà.·⁄$ù¶z±”Ì
×³šÁTtxIÎó)
ì#²P÷¹H5—«ıõù•¸²tõı³‹füÐ–žâù3]?
bijna leeg is, verschijnt een bericht op uw
compatibele Garmin@ð«6—Q™Á¢Î)r
Äi¾l‰Ñêâ
Waterbestendig

@ð«L—D™Ú¢Î)s
Òi¾s‰‰Ê−àòŽA#Ù`Nœï³‘à4·ƒ$«¶i±Î›
È³šÁ˘t I‚ó,
ö�P±„Hw¤Õﬁ
OPMERKING: Dit toestel verzendt geen
hartslaggegevens naar uw GPS-toestel
@ð«o—L™Ä¢Ï)d
Þi¨ ‰ŠÊ−àèŽ#Ê`^œª³Œà6·Š$å¶t‚ó

Bedrijfstemperatuur

Van -5 °C tot 50 °C (van 23 °F tot 122 °F)

Radiofrequentie/protocol

2,4 GHz @ð«Z—k™ú‡¦)*-protocol voor draadloze
communicatie

Batterijgegevens
De werkelijke levensduur van de batterij is afhankelijk van hoe
lang u de GPS, toestelsensors, optionele draadloze sensors en
@ð«h—F™Æ¢Î)s
Ýi�e‰“Ê…àõŽF#Ø`]œ¦³Łà<·Ò$ì¶?±œÛ
Ð³ÔÁ[tmI⁄Ó
Levensduur van batterij

Modus

16 uur

Normale GPS-modus

Toestelgegevens weergeven

50 uur

UltraTrac GPS-modus

U kunt de toestel-id, softwareversie en licentieovereenkomst
@ð«l—@™Ë¢Ù)f
Õi�e‰‚ÊÁÀ‚
1 Selecteer de Oranje @ð«o—J™Ë¢ß)r
žIÖ
2 Selecteer Stel in > Over@ð«5¤(

Tot 2 weken

Altijd aan-sensormodus

Tot 6 weken

Horlogemodus

De software bijwerken
OPMERKING: Als u de software bijwerkt, gaan uw gegevens of
@ð«r—K™Ý¢ß)d
Üi·i‰‚Ê‹àùŽK#’`Gœ¦³žà/·Ò$ý¶?±„Å
Ê³ÏÁUtwI⁄Ó
1 @ð«H—I™Û¢Â)u
’i®w‰ßÊłàóŽ@#Ã`]œª³Šà{·�$î¶.±ÞÍ
À³šÁetJIëó-
©ÞPµšH5—øÕõí•ý²1õš¼‹2üÇ–ﬂâæ3] ½�ô$7!×]«åÓ�«¶P
2 Ga naar www.garmin.com@ð«4¤(™Þ¢Ù)n
Ôi®c‰‰ÊœÀŠŽ
½`^œª³Žà.·‡$ï¶;±−Ì
×@ð«5¤(
3 @ð«M—J™Â¢Ì)!
Ôi¾ ‰ŒÊ†àïŽQ#Â`\œ¬³‘à2·Š$ø¶z±‚Ù
–³ÕÁUtmI›ós
¡×P²−H4—ö1·

Toestelonderhoud
KENNISGEVING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om het toestel schoon te
@ð«v—D™Å¢Î)o
žIÖ
Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die
@ð«�—@™”¢À)t
Þi¨t‰„ÊłàóŽC#ß`Gœ«³žà)·Œ$î¶6±łÇ
–³ÖÁEtwIÇóe
¬�PµšH*—»Òõü•¹²=õ�·‹|ü−¥ö
@ð«_—W™Û¢À)!
Þi²e‰‰ÊÏàóŽU#’`Mœª³Ûà/·š$î¶.±“Ì
Ë³šÁ_twIÍóe
°�P€ŽH-—½Èõ³€Ð
Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het
@ð«k—W™Á¢Ï)t
Ói¯ ‰ﬂÊ•àîŽQ#Õ`[œï³Œà>·Š$ì¶;±�Ý
‰ﬁ°

Toestelinformatie

Batterij van de hartslagmeter
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om batterijen te verwijderen
@ð«�—L™Ë¢‰)e
ßi´r‰ßÊ‰àùŽ#×`Lœ�³›à.·ł$à¶?±„›
Î³ÈÁ^twIÌón
âÈP¸−H=—½Ôõ½•«²1õ−¤‹süÊ–œâî3]{šÔ
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
@ð«s—@™Ü¢Ì)d
Òi©u‰ŒÊ—à¼ŽS#Ñ`Gœï³�à>·Ò$é¶;±−Ý
À³ÏÁYtsIÌón
ì#²P÷¨H<—ªÙõõ•±²;õ−³‹füÁ–Łâ§3A]#½¶ô.7!×£åÑ��^Œ4¹ÏÅ�Ÿw*RÝš²#zﬁdW
@ð«|—@™Ì¢Ä)e
Õiµ.«òÊÏàÛŽD#’`Gœ®³ıà)·Òwww.dtsc.ca.gov@ð«4¤(™Æ¢Ê){
Ñi©d‰’ÊıàïŽR#Ñ`Zœ»³ž
@ð«4¤(™Þ¢Î)s
Ói³l‰’ÊšàýŽQ#Õ@ð«5¤(

De batterij van de hartslagmeter vervangen
1 Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de vier

@ð«h—F™Æ¢Ù)n
Õi�e‰‚ÊÏàýŽD#Þ`	œ«³žà{·ﬁ$è¶2±−Ì
×³ÖÁQtwIÝó 
´ÞP¹ØH=—½ıõð•²²0õ“¾‹wü—–‘âî3A]#½¼ô37$×€åÖ�€XŒ8¹ÆÅ9¸˜
2 @ð«M—@™Ü¢Ü)h
Úi¿e‰“ÊÏàøŽ@#’`Mœª³’à(·Š$ç¶z±łÇ
–³ÙÁUt9IËóa
¶ËP²−H0—²ﬂÕ’
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3 ^å\E¦ÂGØÓ;å27u°1Ö#ÿ`ypHž˙˚P˚ê|˜\¡łÍ˚/
4 ^å\B¦˚ÂEØÚ;åa7f°eÖfÿ3y{H˛ž˚K˚ù|˜\ïł†>CnÈoêF¦üík	nˇ0−š¹üXt"‡eªÕ*†°˘¢5›éÌÒÇîñ šc-6ˆ
¿ªGÉd'ðg:µŸ˛pIÍrâR
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
^å\d¦ÂVØ×;øw75°uÖ-ß˚
5 ^å\B¦˚ÂEØÚ;åa7f°iÖfÿgy5Hž˚U˚ý|˜\£łÃ>Gn˚È;êG¦ëí"	rˇy−Ł¹ëX "Ñbˇª⁄*ž°¢6›ÿÌ×Ç¯ñ:„c�6
¹ªéj
Nadat u de batterij van de hartslagmeter hebt vervangen, moet
^å\g¦RÂ@ØÞ;ëw7f°nÖsÿ}y|Hž˚I˚®|\€łﬁ>RnÈwêF¦àí"	eˇq−ž¹¹Xh"ÇuQª†*ž°¢3›îÌÜÇãñ`'ä

Het toestel resetten naar de fabrieksinstellingen
^å\G¦RÂOØÎ;ÿf7f°`Öoÿ�ypHTž˚_˚ì|\¦łƒ>InÈrêM¦ýív	aˇ|−œ¹ðXn"Åd˜ªÕ*⁄°¢.›ºÌÑÇêñ:Écy6˙
»ªUÉdbði:úŸpIÍnâV++’−&º"‡5üLœôUˇ
1 Selecteer de Oranje ^å\f¦˛ÂAØÏ;â<K
2 Selecteer Stel in > Reset > Alle instellingen > Ja^å\<ƒ�

Alle sensorgegevens wissen
1 Selecteer de Oranje ^å\f¦˛ÂAØÏ;â<K
2 Selecteer Stel in > Reset > Wis plots > Ja^å\<ƒ�

Gegevensbeheer

Meer informatie

OPMERKING: Het toestel is niet compatibel met Windows 95,
98, ME, Windows NT®, en Mac ^å\]¦!ÂØ−;¡<K°2Ö#ÿvy{HTž˙˚K˚ê|˜\½łÍ˚/

Meer informatie over dit product vindt u op de website Garmin^å\<ƒ�
• Ga naar www.garmin.com^å\=ƒ�ÂKØÎ;åv7)°nÖq^å\<ƒ�
• Ga naar www.garmin.com^å\=ƒ�ÂHØÞ;ð`7(°hÖmÿtyvHžˆ˚J˚ë|^å\<ƒ�
• Ga naar ^å\z¦ÂPØË;«7ˇ7i’öÿ<Y˘Hž˚G>–|T\¨ł‡>Pn˛ÈrêMƒ–í,	gˇ�−š of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
^å\d¦ÂVØÍ;ð|7!°hÖmÿtyfH˙žˆ˚Z˚ë|\«łƒ>NnÈuê
ƒ…

Bestandstypen
Het toestel biedt ondersteuning voor de volgende
^å\p¦ÂWØÏ;ð|7"°rÖwÿjyeHžˆ˚>…
• Bestanden van BaseCamp of HomePort^å\<ƒ�ÂØü;ð27(°`Öbÿay5
www.garmin.com^å\=ƒ�ÂPØÉ;øbM°^öÿcyyHžˆ˚P˚ç|\¨^å\<ƒ�
• GPI-/aangepaste POI-bestanden van de Garmin ^å\B¦=ÂmØł;Ý}7'°eÖfÿay;hy
Ga naar www.garmin.com^å\=ƒ�ÂTØÉ;þv73°bÖwÿ`Y˚H[¾y˚N˚á|\£ł„>CnÈ~êQ^å\<ƒ�
• ^å\U¦"Â|ØŒ;âb7)°nÖqÿqypHž˚_˚à|˚\ªł“>N}
• ^å\U¦"Â|ØŒ;öw7)°bÖbÿpy}Hž˚[˚ý|\®ł“>FnÈuê
ƒ…í"	Cˇq−Ð¹÷Xa"ÃsQwww.opencaching.com^å\<ƒ�
• FIT-bestanden voor export naar Garmin Connect™^å\<ƒ�

Bestanden verwijderen
KENNISGEVING
Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan
^å\|¦˙ÂAØÏ;¿7˜7f°IÖfÿgy5Hž˚V˚ë|\¨łƒ>LnPÈmêB¦àí"	lˇu−—¹¹Xt"Ídª†*ﬂ°˘¢`›øÌÜÇùñ/šc-6
»ªJÉdiðb:¨ŸpFÍwâ@
^å\a¦ÂWØÏ;ôw7+°cÖfÿ`yaHžˆ˚Z˚ë|\ïł⁄>KnÈ;êM¦çíg	pˇ0−š¹öXg"ÇoQª‡*ž°¢$›ÿÌ×Ç¯ñ8„c�6
·ªLÉdbðw:¾ŸEP!

1
2
3
4

Open het Garmin^å\?¦ÂPØÚ;å{7)°oÖ#ÿ|ysHTžY˚H˚á|\ºł”>Gn^è
^å\]¦ÂAØÕ;±h7)°!Ömÿ|yqH˛ž˚˚˚ë|˜\¡łÃ>OnÈkê¦áíd	$ˇf−�¹õXu"Ïd_−ø
^å\A¦ÂHØÞ;òf7#°dÖqÿ3ypHžˆ˚˚˚ì|˜\¼łŠ>Cn˚È�ê
ƒ…
Druk op het toetsenbord op de toets Delete^å\<ƒ�

De USB-kabel loskoppelen
Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is
aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige
^å\�¦ÂJØÒ;ô`7f°mÖlÿ`y5Hž˚˚˚å|\¿łﬁ>Gn˝È~êM¦®ím	iˇ0−Š¹üXg"Çwªł*‡°¢%›èÌÕÇæñ+ıc-6
»ªÉdhðj:¨ŸpCÍqâ@+1’ÁÛ"Î5ØLžô]
uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw
Windows® computer, hoeft u het niet op een veilige manier los
^å\f¦ÂØÐ;þb76°dÖoÿvy{HZ¾y
1 Voer een actie uit:
• Selecteer op een Windows computer het pictogram
Hardware veilig verwijderen in het systeemvak en
^å\a¦ÂHØÞ;òf7#°dÖqÿ3y}Hž˚˚˚ú|\ªł’>VnÈwê
ƒ…
• Op Mac® computers: sleep het volumepictogram naar de
Prullenmand^å\<ƒ�
2 ^å\Y¦˛ÂTØË;ô~7f°eÖfÿ3y~Hž˚[˚â|Z\£ł„>QnPÈmêB¦àí"	qˇg−Ð¹úXo"Ïqª†*ﬂ°¢n©Š

Problemen oplossen
De toetsen vergrendelen
U kunt de toetsen vergrendelen om te voorkomen dat iemand
^å\b¦ÂVØł;þ|7!°dÖoÿfy~HTž˚[˚®|\€łƒ>VnÈ~êM¦®ík	jˇt−‡¹ìXk"Ö/0|
1 Selecteer de gegevenspagina die u wilt weergeven terwijl de
^å\f¦˛ÂAØÏ;âw7(°!Öyÿzy�HˆžT˚H˚ë|\¨ł‚>Gn˚È�êF¦âíf	*9˛
en ^å\{¦˝ÂCØÞ;õ`73°jÖwÿ3yzHˇžT˚Z˚ë|Z\»ł„>GnÈhêF¦àí"	pˇu−Ð¹ïXe"Ðfª’*�°¢%›öÌÜÇáñ`'ä
2 Houd
en ^å\{¦˝ÂCØÞ;õ`73°jÖwÿ3yzHˇžT˚Z˚ë|Z\»ł„>GnÈhêF¦àí"	pˇu−Ð¹öXn"Öfª’*�°¢%›öÌÜÇáñ`'ä
3 Houd

Appendix
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
^å\y¦ÂJØÕ;ô|7f°iÖfÿ�yeHžˆ˚>…
• Ga naar ^å\z¦ÂPØË;«7ˇ7i’öÿ<Y˘Hˇž
>5˚€|˛\®ł‚>OnˇÈuÊ(¦€ía	kˇ}^å\<ƒ�
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
^å\d¦ÂMØ×;øu7#°!Ösÿ�ypH˜žZ>3

Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
^å\A¦=ÂbØï;ÆS7°DÖOÿZyVH1ž:˚j˚Ç|?\•łµ>gn"È^êf¦ÀíI	Kˇ]−£¹ÍX "øT=ª¡*Ñ°:¢›ÖÌüÇÙñ§c#y
^å\^¦7ÂaØè;±V7°[ÖFÿ3yZH"ž1˚l˚Ë|?\†ł¨>mn=ÈHêw¦®íX	KˇB−·¹ÏXU"îE8ª²*ß’y
^å\U¦ÂVØÖ;ø|7f°MÖwÿwy;hyžT˚[˚à|U\€ł–>n˘ÈzêB¦üí"	`ˇ�−ﬁ¹ñXt"Çs˚ªł*Ł°¢2›ôÌÜÇâñ'⁄cj6
°ªÉOD˙ðB:»ŸˇpAÍuâKB’Æ&ö"–5üLœôZ
u een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in
dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te
^å\u¦ÂFØÉ;ä{7-°dÖmÿ3ywH˛ž˚˚˚˚æ|˜\»łÃ>Ln˜ÈiêN¦ïín	aˇ0−Š¹üXb"Ðt˘ªž*Ñ°¢!›ôÌŽÇëñ'šc-6
¬ªIÉdrðf:®ŸEP!Í<âa+:’Ï&¢"⁄5íLŠôBu8
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
^å\v¦˛ÂGØÓ;åw74°lÖbÿryaHž˚V˚ï|
\¿ł−>HnÈuê
ƒ…
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
^å\s¦ÂPØÞ;ä`75°sÖfÿpy}Hž˚P˚€\w\ïł¶>nÈiêH¦ëíl	pˇ0−™¹öXv"Çoªœ*ﬂ°ˆ¢`›þÌØÇûñn“ch6T
�ªRÉdrðf:®Ÿ˚pYÍnâ	
organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet
wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin
en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in de
broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of
^å\z¦ÂEØÉ;±w7>°uÖfÿay{HžT˚R˚ë|\ªł‚>Cn˚ÈxêJ¦ëíp	wˇ0−™¹õXi"ÈgªÛ
ü°T¢›ºÌÏÇêñ<‡ca6
¿ªTÉd'ða:»Ÿ˜pÍiâ+;’−&ö"½5öLﬂôZuc¤ö�Rr}áÑ«I⁄
elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
^å\h¦ÂHØÏ;±�7'°jÖfÿ}y5H˙ž˚˚˚ì|˙\¼ł−>QnPÈmêB¦àí"	`ˇu−Ð¹ÊXo"Äuªﬂ*…°¢n©ŠÌŽÇÚñn�ch6
µªJÉdfðw:®ŸKpHÍ}âQ+�’ı&ö"−5ü
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
^å\s¦˝Â@ØÞ;ã272°nÖfÿcytHž˚[˚â|\¥ł‹>n˝ÈzêM¦êí"	wˇs−Ÿ¹üXn"Æd˜ªÛ
ü

Het toestel opnieuw instellen
^å\S¦˚ÂWØł;ùw72°!Öwÿ|ypHž˚[˚â|Z\¡ł−>GnÈ;êN¦ëíg	vˇ0−‡¹üXa"Ådª⁄*–°X¢`›÷ÌÖÇêñ:Écx6T
¶ªCÉd'ðh:µŸpIÍpâL+5’—&ö"œ5üL†ôKu`±ö‹Ry}ïñÉ
1 Houd ^å\f¦ÂJØł;ü{7(°rÖwÿvy5HFžA˚˚˚ý|˜\¬ł„>LnÈ~êM¦®ík	jˇw−Ł¹ýXr"×jªÛ
ü
2 Houd één seconde ingedrukt om het toestel in te
^å\a¦ÂLØÚ;úw7*°dÖmÿ=Y˘
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Appendix

Berekeningen van hartslagzones
Zone % van
maximale
hartslag

Waargenomen
inspanning

1

50–60%

Ontspannen,
Aerobische training voor
comfortabel tempo, beginners, verlaagt het
regelmatige
stressniveau
ademhaling

2

60–70%

Comfortabel
Standaardcardiovasculaire
tempo, iets diepere training; korte herstelperiode
ademhaling,
gesprek voeren is
mogelijk

3

70–80%

Gematigd tempo,
Verbeterde aerobische
gesprek voeren iets capaciteit, optimale
lastiger
cardiovasculaire training

4

80–90%

Hoog tempo en
enigszins
oncomfortabel;
zware ademhaling

Verbeterde anaerobische
capaciteit en drempel, hogere
snelheid

5

90–100%

Sprinttempo, kan
niet lang worden
volgehouden;
ademhaling zwaar

Anaerobisch en musculair
uithoudingsvermogen; meer
kracht

Appendix

Voordelen
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S
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