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Komma igång
 VARNING

I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som 
medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och 
produktvarningar.

Översikt över enheten

À

Inbyggd GPS-/GLONASS-antenn
Á

Knappar
Â

Strömknapp
Ã

Mini-USB-port (under väderskyddet)
Ä

MCX-anslutning för GPS-antenn (under väderskyddet)
Å

microSD™ kortplats (under batterierna)
Æ

Batterifack
Ç

Monteringsfläns
È

Batterilock med D-ring

OBS! MCX-anslutning finns endast på modellerna GPSMAP 
64s och GPSMAP 64st.

Batteriinformation

 VARNING
Temperaturklassningen för enheten kan överskrida det 
användbara området för vissa batterier. Alkaliska batterier kan 
spricka vid höga temperaturer.
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.

 VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av 
batterierna.

MEDDELANDE
Alkaliska batterier tappar en stor del av sin kapacitet vid låga 
temperaturer. Använd litiumbatterier när du använder enheten 
vid temperaturer under noll.

Installera NiMH-batteriet
Enheten kan användas med NiMH-batteriet (tillval som köps 
separat) eller två AA-batterier (Installera batterier).
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Ta fram batterierna 

À

.

3 Sätt i batterierna i rätt polriktning.
4 Tryck försiktigt batteriet på plats.
5 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.

Ladda batteriet

MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka mini-USB-porten, 
väderskyddet och omgivande område noga innan du laddar 
eller ansluter enheten till en dator.
Försök inte använda enheten för att ladda ett batteri som inte 
tillhandahållits av Garmin®. Om du försöker ladda ett batteri 
som inte tillhandahållits av Garmin kan enheten skadas och 
garantin bli ogiltig.

Innan du kan ansluta USB-kabelns raka kontakt till enheten kan 
du behöva ta bort monterade extratillbehör.
OBS! Batteriet laddas inte utanför temperaturområdet 0 till 
50 °C (32 till 122 °F).
Du kan ladda batteriet via ett standardvägguttag eller en USB-
port på datorn.
1 Lyft upp väderskyddet 

À

 från mini-USB-porten 
Á

.

2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
3 Anslut USB-änden av kabeln till nätadaptern eller en USB-

port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.

När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda batteriet helt.

Installera batterier
Den handhållna enheten drivs av två AA-batterier (medföljer ej). 
Använd NiMH- eller litiumbatterier för bästa resultat.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Sätt i två AA-batterier med rätt polriktning.

3 Sätt tillbaka batteriluckan och vrid D-ringen medurs.
4 Håll ned .
5 Välj Inställning > System > AA-batterityp.
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6 Välj Alkaliska, Litium, Uppladdningsbart NiMH-batteri 
eller Förladdat NiMH-batteri.

Slå på enheten
Håll ned .

Söka satellitsignaler
Det kan ta 30–60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
2 Sätt på enheten om det behövs.
3 Vänta medan enheten söker efter satelliter.

Ett frågetecken blinkar när enheten fastställer din plats.
4 Välj  för att öppna statussidan.

 visar signalstyrkan för GPS/GLONASS.
När staplarna är gröna har satellitsignaler hittats.

Knappar

FIND Tryck här för att öppna sökmenyn.
MARK Tryck här för att spara din aktuella position som en 

waypoint.
QUIT Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående meny 

eller sida.
ENTER Tryck här för att välja alternativ och bekräfta meddelanden.
MENU Tryck här för att öppna alternativmenyn för den sida som för 

närvarande är öppen. Tryck två gånger för att öppna 
huvudmenyn (från valfri sida).

PAGE Tryck här om du vill bläddra bland huvudsidorna.
   Tryck på , ,  eller  för att välja menyalternativ och för 

att flytta kartmarkören.
IN Tryck här för att zooma in på kartan.
OUT Tryck här för att zooma ut på kartan.

Navigering
Waypoints
Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din 
enhet.

Skapa en waypoint
Du kan spara din aktuella position som en waypoint.
1 Välj MARK.
2 Om det behövs väljer du ett fält för att göra ändringar i 

waypointen.
3 Välj Klar.
Navigera till en waypoint
1 På huvudmenyn väljer du FIND > Waypoints.
2 Välj en waypoint.
3 Välj Kör.
Redigera en waypoint
Innan du kan redigera en waypoint måste du skapa en 
waypoint.
1 Välj Waypointhanterare.

2 Välj en waypoint.
3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
4 Ange den nya informationen och välj Kör.
Ta bort en waypoint
1 Välj Waypointhanterare.
2 Välj en waypoint.
3 Välj MENU > Ta bort.

Rutter
En rutt är en sekvens med waypoints eller positioner som leder 
dig till slutmålet.

Skapa en rutt
1 Välj Ruttplanerare > Skapa rutt > Välj första position.
2 Välj en kategori.
3 Välj den första punkten på rutten.
4 Välj Använd.
5 Välj Välj nästa position för att lägga till fler punkter i rutten.
6 Välj QUIT för att spara rutten.

Navigera i en sparad rutt
Innan du kan navigera längs en sparad rutt måste du skapa en 
rutt.
1 Välj FIND > Rutter.
2 Välj en rutt.
3 Välj Kör.

Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information 
om punkter längs den inspelade vägen, bl.a. tid, position och 
höjd för varje punkt.

Visa aktuellt spår
1 På huvudmenyn väljer du Spårhanterare > Aktuellt spår.
2 Välj ett alternativ:

• Om du vill visa det aktuella spåret på kartan väljer du 
Visa kartan.

• Om du vill visa höjdprofilen för det aktuella spåret väljer 
du Höjdprofil.

Navigera i ett sparat spår
Innan du kan navigera längs ett sparat spår måste du spara ett 
spår.
1 Välj FIND > Spår.
2 Välj ett sparat spår.
3 Välj Kör.

Karta
 betecknar din plats på kartan. När du färdas förflyttas  och 

lämnar ett spårregister (spår) efter sig. Waypointnamn och -
symboler visas på kartan. När du navigerar till en destination 
visas rutten med en färgad linje på kartan.

Ändra kartans orientering
1 På kartan väljer du MENU.
2 Välj Kartinställningar > Orientering.
3 Välj ett alternativ:

• Välj Norr uppåt för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst 

på sidan.
• Välj Fordonsläge om du vill visa färdriktningen ur ett 

bilperspektiv med färdriktningen överst.

Mäta avstånd på kartan
Du kan mäta avståndet mellan två platser.
1 Välj en plats på kartan.
2 Välj MENU > Mäta distans.
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3 Flytta flaggan till en annan plats på kartan.

Kompass
När du navigerar pekar  mot din destination oavsett i vilken 
riktning du rör dig. Om  pekar uppåt på den elektroniska 
kompassen färdas du mot din destination. Om  pekar i någon 
annan riktning bör du svänga tills den pekar uppåt på 
kompassen.

Kalibrera kompassen
Innan du kan kalibrera den elektroniska kompassen måste du 
befinna dig utomhus och på avstånd från objekt som kan 
påverka magnetfält, t.ex. bilar, byggnader och kraftledningar.
Enheten har en 3-axlad elektronisk kompass (endast 
modellerna GPSMAP 64s och GPSMAP 64st). Kalibrera 
kompassen när du har förflyttat dig stora avstånd, upplevt 
temperaturförändringar eller bytt batteriet.
1 På kompassen trycker du på MENU.
2 Välj Kalibrera kompass > Start.
3 Följ instruktionerna på skärmen.

Navigera med Kurs mot mål
Du kan rikta enheten mot ett avlägset objekt, låsa enheten i den 
riktningen och navigera till objektet.
OBS! Kurs mot mål är endast tillgängligt på GPSMAP 64s och 
GPSMAP 64st.
1 Välj Kurs mot mål.
2 Rikta enheten mot ett objekt.
3 Välj Lås riktning > Ställ in kurs.
4 Navigera med kompassen.

Färddator
Färddatorn visar din aktuella hastighet, medelhastighet, 
maxhastighet, trippmätare och annan användbar information. 
Du kan anpassa färddatorns utseende, inforutor och datafält.

Enhetsinformation
Specifikationer
Batterityp NiMH-batteri eller två AA-batterier 

(alkaliska, 1,5 V eller lägre, NiMH eller 
litium)

Batteriets livslängd Upp till 16 timmar
Vattentålighet IEC 60529 IPX7
Drifttemperaturområde Från -20 till 70 °C (från -4 till 158 °F)
Laddningstemperaturområde Från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)
Radiofrekvens och -protokoll 2,4 GHz/ANT+; Bluetooth® 4.0 

(inklusive EDR och BLE)
Säkerhetsavstånd till kompass 17,5 cm (7 tum)

Kalibrera den barometriska höjdmätaren
Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt 
höjd och korrekt lufttryck.
OBS! Den barometriska höjdmätaren är endast tillgänglig för 
GPSMAP 64s och GPSMAP 64st.
1 Gå till en plats där höjden eller lufttrycket är känt.
2 Välj PAGE > Höjdprofil > MENU > Kalibrera höjdmätare.
3 Följ instruktionerna på skärmen.

Anpassa datafälten
Du kan anpassa datafälten som visas på huvudsidan.
1 Öppna sidan där du vill ändra datafälten.
2 Välj MENU.
3 Välj Byt datafält.
4 Välj det nya datafältet.
5 Följ instruktionerna på skärmen.

Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för 
Garmin enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är 
tillgängliga för din enhet.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Fordon, röster och andra extrafunktioner

Konfigurera Garmin Express
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på 

enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en USB-port 

på datorn.
3 Gå till www.garmin.com/express.
4 Följ instruktionerna på skärmen.

Mer information
Du hittar mer information om produkten på Garmin 
webbplatsen.
• Gå till www.garmin.com/outdoor.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din 

Garminåterförsäljare för information om tillbehör och 
utbytesdelar.

Hämta användarhandboken
Du kan hämta den senaste användarhandboken från 
webbplatsen.
1 Gå till www.garmin.com/support.
2 Välj Manualer.
3 Följ instruktionerna på skärmen för att välja din produkt.

Justera bakgrundsbelysningen ljusstyrka
Omfattande användning av skärmbelysning kan förkorta 
batteriets livslängd avsevärt. Du kan justera 
bakgrundsbelysningens ljusstyrka för att maximera 
batterilivslängden.
OBS! Bakgrundsbelysningens ljusstyrka kan begränsas när 
batterikapaciteten är låg.
1 Välj .
2 Ändra bakgrundsbelysningens styrka med hjälp av 

skjutreglaget.
Enheten kan kännas varm om bakgrundsbelysningen är inställd 
på hög.

Välja batterityp
1 På huvudmenyn väljer du Inställning > System > AA-

batterityp.
2 Välj Alkaliska, Litium, Uppladdningsbart NiMH-batteri 

eller Förladdat NiMH-batteri.

Installera ett minneskort

 VARNING
Använd inte vassa föremål när du tar bort utbytbara batterier.

Du kan installera ett microSD minneskort i den handhållna 
enheten om du vill ha mer lagringsutrymme eller förinlästa 
kartor.
1 Vrid D-ringen moturs och dra uppåt för att avlägsna skyddet.
2 Ta bort batteriet.
3 Skjut korthållaren 

À

 mot  och lyft upp den.
4 Sätt i minneskortet med guldkontakterna vända nedåt.
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5 Stäng korthållaren.
6 Skjut korthållaren mot  för att låsa den på plats.
7 Sätt tillbaka batteriet och luckan.

Fästa handremmen
1 För in handremmens ögla genom enhetens spalt.

2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.

Fästa karbinhaken
1 Placera karbinhaken 

À

 i spåren på monteringsflänsen 
Á

 på 
enheten.

2 Skjut karbinhaken uppåt tills den låses på plats.

Ta bort karbinhaken
Lyft den nedre delen av karbinhaken och skjut bort 
karbinhaken från monteringsflänsen.
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www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230 + 32 2 672 52 54

0800 770 4960 1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050 + 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99 + 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671 0800 0233937

+47 815 69 555 00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999 +34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d. 
deutschen Festnetz, 

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

913-397-8200
1-800-800-1020

Garmin®, Garmin logotypen och GPSMAP® är varumärken som tillhör 
Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra 
länder. ANT+™ och Garmin Express™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. 
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt 
tillstånd från Garmin.
Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all 
användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD™ och 
microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Övriga 
varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

© 2013 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
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