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طريقه نصب باطريها، كارت حافظه و بند

GPSMAP76CSX توسط دو عدد باطري سايزAA كه در پشت دستگاه

و يا Alkalineشما مي توانيد از باطريهاي . نصب مي شود، تغذيه مي شود

NiMHرا 64بيشتر راجب به باطريها صفحه استقاده كنيد و براي اطالعات

.بينيد

:براي نصب باطريها 

ــالف 4/1شــكل را Dحلقــه -1 دور در خ

و سپس به جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد

.طرف خارج بكشيد تا درپوش باز شود

باطريها را با توجه به پالرته باطري كه در -2

جا باطري حك شده است ، در جاي خود قرار 

.دهيد

دور در جهت عقربه 4/1را Dپوش را در جاي خود گذاشته و حلقه در- 3

.هاي ساعت بچرخانيد

درصورت عدم استفاده از دستگاه به مدت چندين ماه ، باطريها را از دستگاه 

اطالعات ذخيره شده در دستگاه با بيرون آوردن باطريها از بين . خارج كنيد

.نخواهد رفت

:براي نصب كارت حافظه 

دور در خالف جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد 4/1شكل را Dقه حل-1

.تا درپوش باز شود

لبه باالئي كارت حافظه را فشار دهيد تا يك صداي كليك شنيده شود و -2

.كارت خارج مي شود

براي گذاشتن كارت آنرا دوباره در جاي خود -3

.فشار دهيد

:بند براي نصب 

خصوص نصب بند حلقه نازك بند را از محل م-1

.رد كنيد

انتهاي بند را از داخل حلقه رد كنيد و به سمت - 2

.خارج بكشيد تا محكم شود
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GPSMAP76CSXاستفاده از صفحه كليد
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GPSMAP76CSXروشن كردن
با روشن شدن دستگاه صفحه معرفي نمايش داده خواهد شد و به دنبال آن 

كه دستگاه شروع بـه جمـع آوري اطالعـات    صفحه ماهواره ها خواهد آمد 

.ماهواره ها خواهد كرد تا موقعيت فعلي خود شناسائي كند

:براي روشن و خاموش كردن دستگاه

با روشن شده دستگاه صدايي . را فشار دهيد و نگه داريدPOWERدكمه -1

شنيده خواهد شد و به دنبال آن صـفحه معرفـي مـاهواره و سـپس صـفحه      

.ايش داده ميشودمنماهواره ها 

.را فشار دهيد و نگه داريدPOWERبراي خاموش كردن دستگاه دكمه-2

تغيير روشنائي صفحه 

ممكن است كه بخواهيد براي ديد و وضوح بهتر روشنائي صفحه را تغييـر  

.دهيد

:براي تغيير روشنائي صفحه نمايش

.را فشار دهيد و رها كنيدPOWERدكمه- 1

را به سمت پايين ROCKERش و يا افزايش روشنائي ، دكمهبراي كاه-2

.و يا باال فشار دهيد

.  را براي خروج فشار دهيدQUITو يا ENTERدكمه -3

براي كسب اطالعات بيشتر راجع به تنظيمات مربوط بـه روشـنائي صـفحه    

.را ببينيد65نمايش صفحه 
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GPSراه اندازي گيرنده

اطالعـات و  GPSاول دسـتگاه را روشـن ميكنيـد،    ربـا زماني كـه بـراي  

. ها را دريافت كرده و موقعيت خود را شناسائي مي كندمشخصات ماهواره 

قراردارد ) شناسائي خودكار(AutoLocateدستگاه به طور پيش فرض درمد 

به طور خودكار موقعيت خـود را  GPS، كه به ما اين امكان را مي دهد كه

ي دريافت سيگنال ماهواره ها شما بايد زير آسـمان و در  برا. شناسائي كند

. محيط باز باشيد

:براي راه اندازي دستگاه 

.را براي روشن شدن دستگاه فشار دهيد و نگه داريدPOWERدكمه -1

به سمت باال باشـد نگـه   ) محل آنتن(دستگاه را به طوري كه باالي آن -2

در قسمت باالي صفحه مشخصات با پيدا شدن حداقل سه ماهواره ،.داريد

.ماهواره ها ميزان دقت و مختصات فعلي دستگاه نمايش داده مي شود

براي رفتن . است GPSاكنون دستگاه آماده براي استفاده شما از سيستم -3

.را يكبار فشار دهيدPAGEنقشه دكمه هبه صفح

ه دستگاه را در صفحه ماهواره ها شما ميتوانيد موقعيت ماهواره ها نسبت ب

دايره بيروني نشان دهنده سطح افق به شماست و شما در مركز .مشاهده كنيد

درجه نسبت 45دايره داخلي نشان دهنده سطح افق با زاويه . دايره قرار داريد

اعداد مشخص نشان دهنده شماره هر كدام از ماهواره هاست و . به شما است

در پايين صفحه ماهواره ها بـا  ميزان قدرت سيگنال دريافتي از هر ماهواره 

در زير هر كدام شماره ماهواره نوشته شده است مشخص كههاييمستطيل

.مي شود
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گزينه هاي مربوط به راه اندازي

قادر بـه دريافـت سـيگنال    GPSدر صورتيكه 

ماهواره نباشد منويي حاوي يك ليست با چهار 

گزينـه مـورد نظـر را    . گزينه ظاهر خواهد شـد 

.را فشار دهيدENTERب كنيد و انتخا

Use With GPS Off :   از اين گزينه  زماني كه احتياجي بـه اسـتفاده از

با انتخاب اين گزينه گيرنده خاموش . تگاه نباشد استفاده مي شود گيرنده دس

تا ) خاموش مي شودGPSدستگاه خاموش مي شود و تنها گيرنده (مي شود

.مصرف باطري كم شود

New Loacation  مايل 600از اين گزينه زماني كه شما دستگاه را بيش از

حركت داده ايد و امكان دريافت و قفل كردن مـاهواره هـا وجـود نـدارد ،     

.استفاده مي شود

Restart Search  : در صورتي كه دستگاه حركت داده نشده ، اما امكان

.كنيدقفل كردن ماهواره ها وجود ندارد ، اين گزينه را انتخاب 

Continue Acquiring : اگر در فضاي بسته يا محيطي هستيد كه دريافت

.سيگنال ماهواره ها به سختي انجام مي شود اين گزينه را انتخاب كنيد

GPSMAP76CSXنحوه استفاده از

.در اين قسمت با نحوه وارد كردن و انتخاب كردن گزينه ها آشنا خواهيد شد

يه اصطالحات و مفاهيم اول

هنگام مطالعه اين دفترچه راهنما ممكن است كه از شما خواسته شود دكمه 

روشن كردن و (Highlightرا ) گزينه(Fieldاي را فشار دهيد و يا يك 

زماني كه ميخواهيد دكمه اي را فشار دهيد، بايد دكمه را . كنيد) انتخاب كردن

خاص و اجراي فرمـان  اگر براي رفتن به منويي فشار داده و فوراً رها كنيد

خاصي احتياج به نگه داشتن دكمه داشـته باشـيد ، در دفترچـه راهنمـا ذكـر      

ميشود، به رنگ Highlightزمانيكه گزينه روي صفحه نمايش . خواهد شد

.جابجا ميشودROCKERبا دكمه Highlightمكان . زرد در خواهد آمد

:يد كردبا اصطالحات  زيردر طول خواندن دفترچه برخورد خواه

Highlight :مكان . انتخاب گزينه مورد نظر روي صفحه نمايشHighlight

ROCKERشده را توسط باال ،پايين ، چپ و يا راست فشار دادن دكمـه  

.ميتوانيد تغيير دهيد

Field : گزينه محلي است كه داده و گزينه مورد نظر در آنجا وارد و يا نشان

را ) گزينـه (Fieldميتوانيد يـك  ROCKERتوسط دكمه . داده خواهد شد

Highlightانتخاب كنيد.
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On-screen button)از دكمه ) : دكمه روي صفحه نمايشROCKER

.براي انتخاب كردن دكمه هاي روي صفحه نمايش مي توان استفاده كرد

Scroll bar)هنگامي كه يك ليست با آيتم ها و گزينه ) : ميله هاي لغزشي

يـا ميلـه  Scroll barيـك  .فحه نمايش ظاهر مي شـود هاي طوالني روي ص

با فشار دادن باال و پايين . لغزشي در سمت راست ليست نشان داده مي شود

.مي توان روي ليست جابجا شويدROCKERدكمه

Default)تنظيمات اوليه اي كه در كارخانه در حافظه دستگاه ، ) : حالت اوليه

را انتخاب Restore Defultمنوي خاصيزماني كه شما در . شده اندتنظيم

.مي كنيد، تمام تنظيمات منوي فوق به حالت اوليه برميگردد

انتخاب گزينه ها و وارد كردن داده ها

يا انتخاب كردن يك گزينه در يك ليست HighlightبرايROCKERدكمه 

.و يا يك فيلد روي صفحه استفاده مي شود

:فعال كردن يك گزينه براي انتخاب كردن و

، منوي همان صفحه MENUدرهر صفحه اي كه باشيد با فشردن كليد -1

.به صورت يك ليست باگزينه هاي ويژه همان صفحه ظاهرخواهد شد

كردن منوها و گزينه Highlightبراي حركت كردن ROCKERاز دكمه -2

را ENTER، گزينه مورد نظر را انتخاب كـرده . هاي مختلف استفاده كنيد

.فشار دهيد

:براي خارج شدن از منو و بازگشت به تنظيمات قبلي

. مي توان مرحله به مرحله در منوها به عقب برگشتQUITبا فشردن دكمه 

PAGEدكمـه  (همچنين مي توان در صفحات به سمت عقب حركـت كـرد  

).صفحات را به ترتيب به سمت جلو نشان مي دهد
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)ميله وضعيت(Status Barاستفاده از

در باالي هر صفحه ، خط وضعيت ، اطالعاتي در مورد وضـعيت قسـمتهاي   

.را نشان مي دهدGPSمختلف 

.مشخص كننده وضعيت باطري مي باشد: آيكون توان باطري 

هنگاميكـه دسـتگاه بـا منبـع خـارجي و يـا       : آيكـون تغذيـه خـارجي    

.روشن مي شود ، نمايان خواهد شد  USBپورت

تغييـر   نيز هنگام پيدا شدن ماهواره هـا : يت سيگنال ماهواره ها وضع

مشخص كننـده پيـدا شـدن مـاهواره     3Dو 2Dكهوضعيت مي دهد

).ماهواره و بيشتر4براي 3D(هاست كه 

هنگامي كه نور پس زمينه صفحه نمايش روشن است : آيكون روشنايي 

پـس زمينـه   نـور  هنگاميكه دستگاه روشن مي شـود . ظاهر مي شود،

.نور پس زمينه مصرف باطري را چند برابر مي كند. خاموش است 

به USBهنگاميكه دستگاه از طريق پورت: USBآيكون اتصال كابل 

كامپيوتر متصل مي شود نمايان مي شود

زمانيكه سنسور قطبنما روشن باشد ، نشان : آيكون قطبنماي الكترونيكي 

.خواهد شدداده

نمايشپيغامهاي صفحه

در بعضي موارد روي صفحه نمايش ظاهر خواهد شد كه متذكر پيام ويژه اي 

بـا  درهركدام از موارد شما مي توانيد ....مثل اتمام توان باطري و يا. است

.پيغام مذكور را تاييد كنيدENTERفشردن كليد 
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هااستفاده از منبع داده 

دستگاه شـما عرضـه مـي شـود حـاوي      كه همراه ا MapSourceنرم افزار 

آنها را در كارت حافظه دسـتگاه وارد  اطالعات مختلفي است كه مي تواند 

موجود است MapSourceبه عنوان مثال توسط راهنماي شهرها كه در. كنيد

شما ميتوانيد نزديكترين رستوران يا مركز خريد و يا هتل و يا حتي آدرس و 

.دا كنيدشماره تلفن مورد نظر خود را پي

به حافظه دستگاه از كابل MapSourceبراي انتقال اطالعات از نرم افزار 

USBو يا كابل سريال استفاده مي شود.

ــا      ــات  نقشــه ه ــراي انتقــال اطالع ــه كــارت حافظــه    ب از كــامپيوتر ب

GPSMAP76CSX از كابلUSB كه همراه دستگاه مي باشد ، استفاده مي

.شود

تر اطالعات مي توانيد كارت حافظه را از دستگاه همچنين براي انتقال سريع

خارج كرده و آنرا در دستگاه كارت خوان كه به كامپيوتر متصل اسـت وارد  

.كنيد

با شركتGarminها و محصوالت GPSبرا ي اطالعات بيشتر در مورد 

.تماس حاصل فرماييدژئودز

مليات مقدماتيع

آشنا خواهيد GPSMAP76CSXدر اين قسمت با رايج ترين كاربردهاي 

يرهاي سـ و م) Tracks(يرها سـ ، م) Waypoints(مانند ايجاد نقـاط . شد

).Find(نحوه استفاده از منوي جستجو )Routes(دستي

هاWaypointنحوه ايجاد و استفاده از 

Waypoint ها ، مكانها يا برچسب هايي هستند كه شما به عنوان يك نقطه

مي توانيد اين نقاط را براي استفاده بعدي خود . كنيددر دستگاه خود ثبت مي 

اضافه كرد و يا از ) Routes(را ميتوان به مسيرهاي دستي هنقط. بكار بريد

GPSبراي رفتن به محل نقطه اي كه قبالً ذخيره شده استفاده كرد.

با فشردن و نگه داشـتن  . براي ايجاد نقاط به سه روش مي توان عمل كرد 

در هر مكان ، ايجاد نقاط روي صفحه نقشه و يا ENTER/MARKكليد 

.وارد كردن مختصات نقطه به طور دستي
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ثبت مختصات فعلي

ــه       ــي از دكم ــات فعل ــه در مختص ــك نقط ــاد ي ــريع وايج ــت س ــراي ثب ب

ENTER/MARK)البته اين امر الزمه . استفاده كنيد)فشار دهيد و نگه داريد

.دماهواره مي باش3پيدا شدن حداقل 

:براي ذخيره كردن نقطه فعلي

 Markرا فشار داده و نگه داريد تا صـفحه ENTER/MARKدكمه-1

Waypoints)عدد تشكيل شده به 3يك كلمه كه از . ظاهر شود) ثبت نقطه

همراه يك آيكون كه در قسمت باالي اين صفحه قرار دارند به عنوان اسم و 

.ته مي شوندآيكون پيش فرض براي نقطه در نظر گرف

را انتخاب كنيـد و دكمـه   OKبراي تاييد نقطه با اطالعات پيش فرض -2

ENTERبراي تغيير هركدام از گزينه ها كه به طور يش فرض . را فشار دهيد

را فشار دهيد تا ENTERكنيد و دكمه را انتخابهنوشته شده گزينه مربوط

ز ايجاد تغييرات مورد نظر اپس. صفحه كليد روي صفحه نمايش ظاهر شود

OK را انتخاب كنيد و دكمهENTERرا فشار دهيد.

ايجاد نقاط با استفاده از نقشه 

زمانيكه شـما  . شما مي توانيد نقط مورد نظر را در صفحه نقشه ايجاد كنيد

نقشه را جابجا ميكنيد و اشاره گر نقشه را به روي يك آيتم حركت مي دهيد 

شده ، مشاهده Highlightبه آيتم فوق ، به صورت  ، اطالعاتي را راجع

.كنيد

:ايجاد نقاط با استفاده از صفحه نقشه 

، اشاره گر نقشه را به ROCKERنقشه با استفاده از دكمه روي صفحه-1

.محل مورد نظر حركت دهيد

ــه     -2 ــر دكم ــورد نظ ــه م ــات نقط ــدن اطالع ــه و دي ــره نقط ــراي ذخي ب

ENTER/MARK يد و رها كنيدرا فشار ده.

3-Save را انتخاب كرده وENTER فشار دهيدرا.
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درصورتيكه روي نقشه هيچ اطالعاتي راجع به نقطه مورد نظر وجود نداشته 

:باشد پيام زير ظاهر خواهد شد 

"No map information at this point.Do you want to create 
a user way point?"

Yes را انتخاب كرده وENTERرا فشار دهيد.

براي تغيير هر كدام از اطالعات موجود براي نقطه گزينه مورد نظر را - 4

بعد از . را فشار دهيد تا صفحه كليد ظاهر شودENTERانتخاب كرده و 

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كرده و OKتغيير اطالعات 

ايجاد نقاط با استفاده ازمختصات

. يد با دادن مختصات محل مورد نظر در آنجا يك نقطه ايجاد كنيدشما ميتوان

اين روش در مواقعي مفيد است كه شما طول وعرض جغرافيائي محل مورد 

.را بدانيد و وارد كنيدنظر

:براي ايجاد نقطه با استفاده از مختصات 

)ENTERمثالً با نگه داشتن كليد .(يك نقطه جديد ايجاد كنيد-1

را انتخـاب كـرده و   Locationصـفحه مشخصـات نقطـه قسـمت     در -2

ENTERرا فشار دهيد تا صفحه كليد نمايش داده شود.

را OK.اسـتفاده كنيـد  ROCKERبراي وارد كردن مختصات از دكمـه  -3

.را فشار دهيدENTERانتخاب و براي پايان ، 
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.رافشار دهيدQUITراي خارج شدن دكمه ب-4

نظيم نقاط تغيير و ت

ميتوان پارامترهاي مختلف يك نقطه را در هنگام ايجاد نقطه و يا زماني ديگر 

ميتوان آيكون، اسم، يادداشت، مختصات، ارتفاع و يا عمق يك نقطه . تغيير داد

.را تغيير داد

:براي تغيير و تنظيم يك نقطه

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

را فشار دهيد تا صفحه ENTERرا انتخاب كنيدو Waypointsآيكون-2

.ليست نقاط باز شود

صفحه مربوط . را فشار دهيدENTERنقطه مورد نظر را انتخاب كرده و -3

.به همان نقطه نشان داده مي شود

را فشار دهيد تا صفحه كليد ENTERفيلد مورد نظر را انتخاب كرده و -4

.مورد نظر را انجام دهيدتغييرات . نمايش داده شود

.   را فشار دهيدQUITبراي پايان دكمه -5

پاك كردن نقاط

.ميتوان نقطه يا نقاط مورد نظر را در صفحه ليست نقاط حذف كرد

.نقطه پاك شده از دستگاه قابل بازيافت نمي باشد: توجه 

:براي پاك كردن يك نقطه 

.ر دهيدرا براي بازشدن صفحه جستجو فشاFINDدكمه - 1

را انتخاب كرده ،Waypointsبراي باز شدن صفحه ليست نقاط ، آيكون-2

ENTERكنيد.

صفحه مربوط . را فشار دهيدENTERنقطه مورد نظر را انتخاب كرده و -3

.به همان نقطه نشان داده مي شود

4.Delete را در پايين صفحه انتخاب كرده و  نقطه مورد نظر را انتخاب

.درا فشار دهيد تا پيام تاييد ظاهر شوENTERكرده و 
5.Yes  را انتخاب كردهENTERرا فشار دهيد تا نقطه پاك شود.

:براي جابجا كردن نقطه روي صفحه نقشه 

راENTERرا انتخاب كنيد وWaypointsدر صفحه جستجو، آيكون-1

.فشار دهيد

را ENTERنقطه مورد نظر را انتخاب كرده و در صفحه ليست نقاط،-2

.فشار دهيد

را ENTERرا انتخاب كرده و Mapدر صفحه مشخصات نقطه گزينه -3

.فشار دهيدتا نقطه روي نقشه نمايش داده شود

تجهيزات نقشه بردارى ژئودز 0۹۱۶۱۴۱۸۱۴۹



4.ENTER را مجدداً فشار دهيد تا كلمهMove   در كنار نقطـه ظـاهر

.شود

براي حركت دادن نقطه به محل جديد استفاده كنيد ROCKERاز كلمه -5

.ر دهيدرا فشاENTERو

ميانگين گرفتن از مختصات نقطه 
.بيشتر مي توان از روش ميانگين براي نقطه استفاده كردبراي دستيابي به دقت 

براي استفاده از اين روش داشتن سيگنالهاي ثابت از ماهواره ها : توجه

.ضروري است

:براي محاسبه ميانگين يك محل 

.را فشار دهيدFINDمه براي باز شدن صفحه جستجو دك-1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كرده، Waypointsآيكون-2

را ENTERبراي محاسبه ميانگين ، نقطه مورد نظر را انتخاب كنيد و -3

.فشار دهيد

دكمه منو را براي باز شدن منوي مربوط به صفحه تنظيمات نقطه فشار -4

، منوي مربوط به همان صفحه صفحه هربا فشار دادن دكمه منو در (.دهيد

.)ر مي شوداهظ

Averageگزينه -5 Location را انتخاب كنيد وENTER را فشار دهيد

دستگاه شروع به محاسبه . تا صفحه مربوط به محاسبه ميانگين ظاهر شود

.ميانگين از مختصات نقطه مي كند

.را  فشار دهيدENTERراانتخاب كرده saveبراي ذخيره ، -6
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استخراج يك نقطه

مي توان يك نقطه را توسط محاسبه مسافت و جهت نسيت به محلي ديگر 

.ايجاد كرد

:براي استخراج يك نقطه

.را فشار دهيدFINDبراي باز شدن صفحه جستجو دكمه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كرده، Waypointsآيكون-2

را فشـار  ENTERانتخاب كنيـد و   نقطه مورد نظر را براي استخراج-3

.دهيدتا صفحه تنظيمات نقطه باز شود

.را فشار دهيدMENUدكمهباز شدن منوي مربوط به صفحه براي -4

Projectآيكون-5 Waypoint ،را انتخاب كردهENTER را فشار دهيدتا

.صفحه مربوط به استخراج نقاط باز شود

موردنظر را از نقطه وارد كنيد و ) هزاوي(در پايين صفحه فاصله و جهت -6

.را در پايان فشار دهيدQUITدكمه 

زديك شدن به نقاطن

به نقاط مي توان آالرم يا صدايي را براي مشخص كردن در صفحه نزديكي

.نزديك شدن به محدوده يك نقطه تعيين كرد
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:براي اضافه كردن آالرم نزديكي به نقطه 

.را دوبار پشت سرهم فشار دهيدMENUوي اصلي براي باز شدن من-1

را فشار دهيد تا صفحه ENTERرا انتخاب كنيد و Proximityآيكون-2

.مربوط ب نزديكي نقاط نمايان شود

را براي رفتن بـه  ENTERرا انتخاب كرده و ) نقطه چين(خط خالي -3

.تجو فشار دهيدصفحه جس

مثـل مركـز   (ديگـر از نفـاط  قاط و يا دسـته هـاي  يك نقطه از ليست ن-4

را براي باز شدن مشحصات آيتمENTERانتخاب كنيد و) Citiesشهرها

.نظر را فشار دهيدمورد

نقطه را براي اضافهENTERدر پايين صفحه ، Useبا انتخاب گزينه-5

.به ليست نقاط يا پيام نزديكي، فشار دهيد

ــه قســمت  ROCKERاز دكمــه -6 ــتن ب ــراي رف ــعاع (Radiusب ش

ــاز وارد   اســتفاده )نزديكـي  ــدو مقــدار دلخــواه خــود را در صــورت ني كني

)مقدار پيش فرض يك مايل مي باشد.(كنيد

:براي روشن و خاموش كردن آالرم مربوط به نزديكي

را دوبـار پشـت سـرهم    MENUبراي رفتن بـه منـوي اصـلي دكمـه     -1

.فشاردهيد

فشار دهيد تا صفحه را ENTERرا انتخاب كنيد و Proximityآيكون-2

.نزديكي نقاط نمايان شودهمربوط ب

بـراي فعـال شـدن آالرم    Proximity Alarmsدرپايين صـفحه گزينـه  -3

به محض نزديك شدن .آن را تيك بزنيدENTERو با فشردن انتخاب كنيد

 Near"رسـيد به محل نقطه صدايي همراه با پيغام زير به گوش خواهـد  

Proximity Point"شدن از محدوده نقطه پيـام  با خارج"Leaving 

Proximity Point"نشان داده خواهد شد.

:پاك كردن آالرم مربوط به نزديكي نقطه يا نقاط از ليستبراي

را Removeكـردن روي نقطـه گزينـه    ENTER،بعد از براي يك نقطه 

.را فشار دهيدENTERانتخاب كنيد و 

و يا

Removeزده و با انتخاب گزينه را MENUبراي تمام نقاط دكمه  All ،

ENTERرا فشار دهيد.
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نقطهبراي ثبت ) MOB)Man Over Boardروش

استفاده كرد، به عنوان مثال MOBبراي ايجاد سريع نقاط مي توان از روش 

زماني كه شما روي آب هستيد و يا امكان توقف سريع وجود ندارد و يـا  

بـه عنـوان مرجـع    مشخصه اياي كه هيچهنگاميكه مي خواهيد به نقطه

.نداشته باشد ، كنيد، مي توان از اين روش استفاده كرد

:MOBبراي ايجاد نقطه به روش

.را فشار دهيد و نگه داريدFUND/MOBبه منظور ثبت دكمه-1

صـفحه نقشـه بـاز شـده و مسـيري از      ENTERبا فشار دادن دكمه -2

ثبت كرده ايد نمايش MOBبه صورت موقعيت فعلي شما تا نقطه اي كه

براي راهنمايي بهتر مي توانيد از صفحه قطب نمـا اسـتفاده   . داده مي شود

.كنيد

)جستجو(Findاستفاده از منوي

مثل رستورانها وو (نقط ، شهرها و يا ساير نقط خاصبراي جستجو ميان 

وجود در با توجه به اطالعات م.استفاده مي شودFindاز منوي...)هتل ها و

، كه قابل انتقال به دستگاه باشد ، امكان اضافه شدن MapSourceنرم افزار

براي باز . وجود دارد) صفحه جستجو(Findگزينه ها ي اضافي در منوي 

.را فشار دهيدFINDاين صفحه دكمه شدن

ط مثالً ليست شهرها و يا نقا(ي از ليست ها مي شويد كزماني كه شما وارد ي

در (شـه قنفعلي و يا اشاره گـر موقعيتتنها نقاط نزديكتر به ) ذخيره شده

.نمايش داده مي شود) صورت فعال بودن اشاره گر

در هر كدام از ليستها ، يك زير منومربوط به همان MENUبا فشردن دكمه 

جستجو بـر  (Find By Name.ليست يا گزينه هاي زير ظاهر خواهد شد

Nearest،)با بردن اشاره گر به محلي جديد-مرجعتغيير(، ) اساس اسم

Containing)نزديكترين محلها با توجه به حروفي كه شما وارد مي كنيد(. ،

Select Category)براي گزينه هايي مثل -انتخاب موضوعLodging ,
Food & Drink(     از اين گزينه ها مي توانيد بـراي كوتـاه كـردن زمـان

.جستجو استفاده كنيد
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Find By Name)جستجو براساس اسم(

.از اين گزينه زماني استفاده مي شودكه شما نام محل موردنظر خود را بدانيد

:براي پيدا كردن يك نقطه با استفاده از اين گزينه

.يكبار فشار دهيدراFINDبراي باز كردن منوي جستجو دكمه-1

مورد نظـر اسـتفاده كنيـدو    براي انتخاب ليست ROCKERاز دكمه -2

.را فشار دهيدENTERسپس 

ياو

را All Points of Interestبراي جستجو ميان تمام نقاط و محلها گزينه 

.را فشار دهيدENTERانتخاب كرده ، 

، كنيد وا انتخاب رFind By Nameوفشار دهيدراMENUدكمه -3

ENTERرا فشار دهيد.

شده روي صفحه نمايش نام محل مورد نظر را توسط صفحه كليد ظاهر-4

را انتخـاب و  OKوارد كنيد و زمانيكه محل شما در ليست ظـاهر شـده   

ENTERرا فشار دهيد.

را فشـار  ENTERيافته ها انتخاب كنيد محل مورد نظر را در ليست -5

ل صفحه اطالعات محل مورد نظر نمايان مي شود كه امكان ذخيره مح. دهيد

، نمايش روي نقشه و يا نـاوبري و  ) Waypoint(را بصورت يك نقطه 

.هدايت به سمت محل را به شما مي دهد
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آخرين يافته ها 

محـل از  50ليستي حـاوي  )آخرين يافته ها (Recent Findsصفحه در 

.آخرين نقاطي كه شما جستجو كرده ايد نمايش داده مي شود

:براي رفتن به ليست فوق 

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه-1

.وارد ليست آخرين يافته ها شويدFINDبا فشار دادن مجدد دكمه -2

اب كنيـد و  گزينـه مـورد نظـر را انتخـ    ROCKERدكمـه با استفاده از -3

ENTERرا فشار دهيد تا صفحه مشخصات مربوط به نقطه ظاهر شود.

، راهنمايي به سمت ENTERو فشردن دكمه GoToبا انتخاب گزينه -4

.نقطه آغاز مي شود

استفاده از منوي مشخصات نقطه

ENTERزماني كه شما محلي را از ليست هاي جستجو انتخاب مي كنيد و 

هر كدام . را فشار مي دهيد ، صفحه اطالعات محل مورد نظر نمايان مي شود

نظر شما شامل سـه دكمـه   از صفحات ذكر شده با توجه به نوع نقطه مورد

.روي صفحه نمايش مي باشد

گزينه هاي منوي صفحه مشخصات

هركدام از اين صفحات منوي خاص خود را دارا مي باشد كه بستگي به نوع 

.محل انتخاب شده دارد

:براي استفاده از منوي هر صفحه 

.را فشار دهيدMENUزماني كه صفحه مشخصات نقطه باز است دكمه-1

ENTERو RPCKERگزينه مورد نظر از دكمـه هـاي   براي انتخاب-2

.استفاده كنيد
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Average Location)با اين گزينه) : ميانگين گرفتن از مختصات محل

براي.مختصات يك محل به دفعات خوانده شده و ميانگين گرفته مي شود

.مراجعه كنيد13اطالعات بيتر به صفحه 

Project Waypoint)نقطه جديد با وارد كردن فاصله و : )قاطاستخراج ن

14حه براي اطالعـات بيشـتر بـه صـف    . جهت از نقطه مرجع ايجاد مي شود

.مراجعه كنيد

Find Near Hear)انتخاب اين گزينه شما را به ) : يافتن نزديكترين محل

صفحه جستجو خواهد برد تا نزديكترين نقاط نسبت به نقطه اي كه شما وارد 

.را پيدا كنيدآن شده ايدصفحه مشخصات

Change Refrence) براي تغيير دادن مرجع با اسـتفاده از  ) : تغييرمرجع

.اشاره گر نقشه از اين گزينه استفاده مي شود

Set Proximity)نسبت دادن يك آالرم به نقطه زماني كـه  ) : تنظيم آالرم

د اين آالرم از نقطه به محل آن مي رسيمشخص شده اي )شعاع(شما فاصله 

.به صدا در خواهدآمد

Add To Route)اضافه كردن نقطه به يك مسـير ) : اضافه كردن به مسير .

.مراجعه كنيد30براي اطالعات بيشتر به صفحه 

View Sun and Moon)با اين گزينـه جـداول   ) : ول خورشيد و ماهاجد

ات بيشتر اطالعبراي. مربوط به ماه و خورشيد براي محل فوق ديده مي شود

.مراجعه كنيد78به صفحه 

View Hunt and Fish)با اين گزينه جداول ) : : جداول شكار و ماهيگيري

بـراي اطالعـات   . مربوط شكار و ماهيگيري براي محل فوق ديده مي شـود 

. مراجعه كنيد79بيشتر به صفحه 

Map Information)نقشه اي را كه شامل محل انتخاب ) : اطالعات نقشه

بـراي يـافتن   . ه است را مشخص كرده و اطالعات آن را نشان مي دهدشد

نفشه اي با جزئيات باال به دستگاه ، به ضميمه مراجه اطالعاتي راجع به انتقال 

.بفرماييد

: يافتن يك محل نزديك محلي ديگر 

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

.را فشار دهيدENTERكنيدو سپس انتخابيكي از گزينه ها را -2

را براي وارد ENTERموجود در ليست را انتخاب كنيد و يكي از نقاط -3

.شدن به صفحه مشخصات نقطه فشار دهيد

گزينـه . را براي وارد شدن به منوي صفحه فشار دهيدMENUدكمه -4

HearNearFind را انتخاب كرده وENTER مجـدداً  . را فشار دهيـد

در اين حالت گزينه هاي اين منو طوري اسـت  . جستجو نمايان ميشودمنوي 

.كه نقاط آنها فقط شامل نزديكترين نقاط به محل انتخاب شده باشد
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ليستي ENTERمورد نظر و فشردن دكمه) ليست(با انتخاب كردن گزينه -5

.از نزديكترين محلها به نقطه مورد نظر نمايش داده مي شود

:ه نسبت به محلي ديگر روي نقشهپيدا كردن يك نقط

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

را ENTERانتخاب كنيدو سـپس  Findدر منوييكي از گزينه ها را-2

.فشار دهيد

گزينه. را براي وارد شدن به منوي صفحه فشار دهيدMENUدكمه -3

Change Refrence را انتخاب كرده وENTER صفحه نقشه .فشار دهيدرا

.نشان داده مي شود

اشاره گر را ROCKERدكمهبا استفاده از -4

را فشار ENTERبه محل مورد نظر ببريد و 

و تمـام  ليست جسـتجو بـاز مـي شـود    .دهيد

نقاطي در نزديكي محل موردنظر قرار دارنـد  

.دنشونمايان مي

) :نقطه(Waypointپيدا كردن يك

ستي از تمام نقاط ذخيره شده است كه براساس اسـم  صفحه نقاط حاوي لي

هر نقطه آيكون و يا نماد مربوط به خود را دارا است كه قبالً . مرتب شده اند

.به آن نسبت داده شده است

:Waypointبراي يافتن يك

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيدو Waypointآيكون-2

. را فشار دهيدENTERدر ليست نقاط ، نقطه موردنظر را انتخاب كنيدو-3

.صفحه مربوط به اطالعات نقطه نمايان مي شود

تجهيزات نقشه بردارى ژئودز 0۹۱۶۱۴۱۸۱۴۹



):محل ويژه(Geocacheيكپيدا كردن

ليستي از نقاط ويژه كه توسط Findاز منويGeocacheبا انتخاب گزينه

GPSMAP76CSX كامپيوتر به دستگاه منتقل شده است ذخيره شده و يا از

محلي است با يك نماد خاص كه به Geocacheيك  . نمايش داده مي شود

براي كسب اطالعات . نسبت داده شده و آنرا از بقيه نقاط متمايز مي كند« آ

درGeocacheتنظيمات به قسمت Geocacheبيشتر در مورد چگونگي ايجاد 

و يا لينك70صفحه 

WWW.Garmin.com/Products//XGPSMAP76CSمراجعه فرماييد.

:Geocacheبراي يافتن يك

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

ــدو  Geocachetآيكـون -2 بـراي بـاز شــدن   راENTERرا انتخـاب كني

هاي يافته شده وGeocacheتوانيدشما مي .فشار دهيدGeocacheصفحه

.آنهايي را كه يافت نشده اند را مشاهده كنيد

از ليست انتخاب كنيدرا Geocachetيك ROCKERدكمهبا استفاده از -3

.فشار دهيدGeocachetصفحه اطالعات به منظور باز شدنراENTERو 

هدايت به را فشار دهيد تا ENTERانتخاب كرده ، دكمه GoToگزينه -4

هـدايت مـي   Geocacheزمانيكه شما به سمت يـك .سمت نقطه آغاز شود

Geocacheصفحه قطب نما تغيير شكل مي دهد و وارد مد هدايت به .شويد

Geocache(.مي شود Navigation ( همچنين اطالعاتي در مورد محل ، در

.فيلدهاي صفحه نشان داده مي شود

Geocacheدستگاه آنرا بصورت يك پيدا مي شودGeocacheزماني كه يك 

يافت شده عالمت گذاري  مي كند و آنرا وارد تقـويم كـده و گزينـه اي را    

Geocache)Nearestبصورت نزديكترين  Cache(    در اختيـار شـما مـي

.گذارد

پيدا كردن يك شهر

براي پيدا كردن هر شهري كه در حافظه Citiesدر منوي جستجو از گزينه 

همچنين براي يافتن شهرهايي كه روي (باشد استفاده مي شوددستگاه موجود 

)نقشه هاي با جزئيات باال موجود است

:به منظور يافتن يك شهر

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

را براي وارد شدن به ليست ENTERرا انتخاب كنيد و Citiesآيكون-2

.شهر ها فشار دهيد

شدن صفحه مشخصات يك شهر ، شهر مورد نظر را از ليست براي باز -3

.را فشار دهيدENTERانتخاب كنيد و دكمه 
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يا و

را فشار دهيد، با MENUاگر شهر مورد نظر در ليست موجود نباشد ، دكمه 

. را فشار دهيدENTERانتخاب يكي از روشهاي جستجو ، دكمه 

يافتن خروجي بزرگراه

البتـه در  (براي يـافتن خروجـي بزرگـراه    Exitsنه در منوي جستجو از گزي

.استفاده مي شود) اياالت متحده

:براي يافتن يك خروجي

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه - 1

را فشار دهيد تـا وارد ليسـتي   ENTERدكمه Exitsبا انتخاب آيكون -2

.باشدشويد كه شامل خروجي بزرگراههاي نزديك به محل شما مي

با فشردن . يكي از آيتم ها را انتخاب كنيدROCKERدكمهبا استفاده از -3

در اين صفحه . صفحه مشخصات آيتم موردنظر باز مي شودENTERدكمه 

شرحي از خروجي بزرگراه و سرويسها و خدماتي كه در نزديكي آن قراردارد 

.، از خروجي انتخاب شده مشاهده مي شودبه همراه فاصله و جهت

با فشاردادن دكمه . يكي از سرويسهاي موجود در ليست را انتخاب كنيد-4

ENTERصفحه اطالعات مربوط به سرويس فوق به نمايش در خواهد آمد.

و يا ) نمايش روي نقشه(Map، )ذخيره كردن(Saveيكي از گزينه هاي -5

GoTo)را در پايين انتخاب كنيد) هدايت به سمت محل.

:آدرسبراي يافتن يك

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

را فشـار دهيـد تـا وارد    ENTERرا انتخاب كرده، Addressesآيكون-2

اگر دستگاه موقعيت خود را شناسايي كـرده باشـد در   . صفحه آدرسها شويد

ناحيه اي كه شما در آن قـرار داريـد نوشـته    >Enter Region<قسمت 

نيست نام شهر خود را واردكنيد الزم>Enter City<قسمتدر .خواهد شد

، دستگاه اطالعات تمام شهرهاي ناحيه اي را كه شما درآن زندگي مي كنيد 

دارا مي باشد اما به منظور خالصه كردن جستجو و صرف زمان كمتـر مـي   

.توانيد نام شهر را در اين قسمت وارد كنيد
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را ENTERا انتخاب كنيـد و دكمـه   ر>Enter Number< قسمت -3

.فشار دهيد

توسط صفحه كليد ظاهر شده، شماره خيابان مورد نظـر راوارد كنيـد و   -4

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كرده، Okسپس 

Enter<با انتخاب -5 Street Name<و فشاردادن دكمهENTER يك ،

.ليست از نام خيابانها باز مي شود

كليـد ظـاهر شـده ، نـام خيابـان مـوردنظر را وارد كنيـد        توسط صفحه-6

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كرده ، دكمه Okسپس

آدرس مورد نظر خود را انتخاب كرده و براي باز شدن صفحه مشخصات -7

.را فشار دهيدENTERآدرس فوق دكمه 

پيدا كردن تقاطع

خود وارد كرده باشيد، توسط دستگاهاگر شما نقشه اي با جزئيات باال را در

در منوي جستجو مي توانيد محل تقاطع در خيابانها را Intersectionگزينه 

زماني كه شما نام يك شهرو نام دو خيابان را وارد كنيد، تمـام  . پيدا كنيد

.موارد مطابق با مشخصات وارد شده، براي شما ليست خواهد شد

:براي يافتن يك تقاطع

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDكمه د-1

انتخاب كنيد و راIntersectionتقاطع ها گزينهبراي باز شدن صفحه-2

ENTERرا فشار دهيد.

ايي كـرده باشــد ، در  ـگاه موقعــيت خــود را شناسـ  ـدر صـورتيكه دستـ  -3

ناحيه اي كه شما در آن قرار داريـد نوشـته   >Enter Region<قــسمت

الزم نيست نام شهر را وارد كنيـد،  >Enter City<در قسمت.خواهد شد

دستگاه اطالعات تمام شهر هاي ناحيه اي را كه شما در آن هستيد، دارا باشد، 

خالصه كردن جستجو و صرف زمان كمتر مي توانيد نام شهر را اما به منظور 

.در اين قسمت وارد كنيد

Enter<گزينه- 4 Street .را فشار دهيدENTERتخاب كنيد وانرا>1
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را Okسپستوسط صفحه كليد ظاهر شده، نام خيابان اول را وارد كرده، -5

.را فشار دهيدENTERانتخاب كرده ، دكمه 

Enter<را براي گزينه5و4مراحل -6 Street در پايـان  . تكرار كنيد>2

.ي شودليستي از تقاطع هاي موجود در پايين صفحه نمايش داده م

يكي از تقاطع ها را انتخاب كنيد، و براي باز شدن صفحه مشخصـات  -7

.را فشار دهيدENTERمربوطه،  

جستجوي نقاط ويژه

در صورتيكه شما نقشه با جزئيات باال را در دستگاه خود وارد كرده باشيد، 

Allتوسط گزينه  Points Of Interest   ل يـژه اي مثـ  ومي تواينـد نقـاط

.رستورانها، هتلها ، پاركينگها و موارد مشابه را جستجو كنيد

:براي يافتن اين نقاط

.را براي بازكردن منوي جستجو فشار دهيدFINDدكمه -1

Allآيكون- 2 Points Of Interestنيدو براي باز شدن ليسترا انتخاب ك

ENTERرا فشار دهيد.

براي باز شدن را ENTERكنيدو يكي از گزينه هاي ليست را انتخاب-3

.فشار دهيدصفحه مشخصات آيتم مورد نظر 

بـراي كوتـاه   . را فشار دهيدMENUبراي باز شدن منوي صفحه دكمهو يا

.كردن زمان جستجو مي توانيد از گزينه هاي منو استفاده كنيد
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گزينه مورد نظر را از ليست انتخـاب كنيـد و بـراي بـاز شـدن صـفحه       -4

.را فشار دهيدENTERخصات آيتم فوقمش

اياالت متحده باشيد با نجيره اي داخلزه دنبال رستورانهاي بدرصورتيكه شما 

Findگزينهانتخاب  Nearest از منوي صفحه، تنها رستورانهاي نزديك به

Findموقعيت شما ليست مي شود، در صورتيكه از  By Name استفاده كنيد

ي زنجيره اي موجود در حافظه دستگاه ليست مي شـوند بـه   تمام رستورانها

.طوريكه نزديكترين ها به موقعيت شما در ابتداي ليست مي باشند

ايجاد نقاط محبوب

مي توانيد نقاط مـورد  Garminاز شركت POI Loaderتوسط نرم افزار 

نك اين نرم افزار از طريق لي. عالقه خود را بسازيد و به دستگاه انتقال دهيد

.زير قابل دريافت  است

WWW.Garmin.com/Products/PoiLoader/

) Tracks(مسيرها

زماني كه شما در حال حركت هستيد مسيري منحني شـكل و پيوسـته روي   

ر تشكيل شده كـه هـ  صفحه نفشه مشاهده خواهيد كرد كه از نقاطي پيوسته 

ــا عمـق مـي باشــد        ــان، موقعيـت، ارتفـاع و ي ــه  .(نقطـه حـاوي زم عمـق ب

). احتياج داردNMEAورودي

مسير به محض روشن شدن دستگاه و شناسـايي موقعيـت ظـاهر مـي     تثب

مقدار درصـد حافظـه پرشـده توسـط مسـير در قسـمت بـاالي مسـير        .شود

)Tracks (نشان داده مي شود.
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:شدهبراي پاك كردن مسير ثبت

را دو با پشت سر هم فشار دهيد تا وارد صـفحه منـوي   MENUدكمه -1

.اصلي بشويد

براي وارد شدن به صفحه را ENTERرا انتخاب كنيد وTracksآيكون -2

Tracksفشار دهيد

3-Clearرا روي صفحه انتخاب كنيد وENTERيك پيغام .را فشار دهيد

.تاييد ظاهر خواهد شد

.را فشار دهيدENTER، دكمه Okاب با انتخ-4

:براي تنظيم نحوه ثبت مسير

.را دو با پشت سر هم فشار دهيدMENUدكمه -1

را فشار ENTER،دكمه Tracksدر صفحه منوي اصلي با انتخاب آيكون-2

.دهيد

3-Setupرا روي صفحه انتخاب كنيد وENTER  را براي وارد شدن بـه

.مسير فشار دهيدصفحه تنظيم ثبت

Wrap When Full :   زمانيكه اين گزينه تيك زده شده باشد بـا پرشـدن

.حافظه مسير، مسير جديد جايگزين مسير قبلي خواهد شد

Record Method-Distance : نقاط مسير را پس از طي مسافتهاي خاص

هـاي  نقـاط مسـير را بافاصـله زمـاني     Time.و مشخص، ثبت خواهد كـرد 

فاصله (Intervalبه شما اجازه انتخاب پنج Auto.خواهد كردمشخص ثبت 

.را ميدهد)زماني

Interval : نقاط مسير را با توجه به مقدار انتخاب شده از ليست و يا نوشته

گزينه هاي باالئي فواصل زماني كوتاهتر Autoدر مد. شده ذخيره مي كند

.مي باشد

Color :مي كندرنگ مسير را روي صفحه نقشه مشخص.

:براي ذخيره كردن كل مسير ثبت شده

را دو بار پشت سر هم فشار دهيد تا وارد صفحه منوي MENUدكمه -1

.اصلي شويد

را براي وارد شدن به صفحه ENTERرا انتخاب كنيد وTracksآيكون -2

Tracksفشار دهيد.
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3-Save را روي صفحه انتخاب كنيد وENTER را فشار دهيد تا يك

.پيغام تاييد روي صفحه ظاهر شود

يـك پيغـام   .مسـير ذخيـره مـي شـود    ENTERو فشار Yesبا انتخاب-4

"Saving Track" نمايش داده خواهد شدو به دنبال آن وارد صفحهSaved 

Track)مي شويد)مسير ذخيره شده.

Savedاز صفحه  Trackفاده براي تيير نام مسير و ديدن طول و مساحت است

.كنيد همچنين مي توانيد رنگ مسير را روي نقشه تغيير دهيد

:براي ذخيره كردن قسمتي از مسير 

را دو بار پشت سر هم فشار دهيد تا وارد صفحه منوي MENUدكمه -1

.اصلي شويد

را براي وارد شدن به صفحه ENTERرا انتخاب كنيد وTracksآيكون -2

Tracksفشار دهيد.

پيغامي براي ذخيره ENTERروي صفحه و فشار دادن Saveتخاب با ان-3

.مسير ظاهر خواهد شدكل

نقشه نشان داده خواهد صفحه ENTERو فشار دادن دكمهNoبا انتخاب -4

.شد كه در آنجا قادر خواهيد بود قسمتي از مسير را ذخيره كنيد

استفاده از براي مشخص كردن نقطه ابتدايي مسير براي ذخيره شدن، با -5

اشاره گر نقشه را بر روي مسير و نقطه مورد نظر حركت ROCKERدكمه 

.را فشار دهيدENTERبدهيد و 

از نقطه مورد نظـر  به همين ترتيب براي نقطه دوم، اشاره گر را روي-6

Saving"را فشار دهيد تـا پيغـام   ENTERمسير برده و دكمه  Track"

مـي  صـفحه مسـيرذخيره شـده ظـاهر    آننبـال خواهدشد وبه دنمايش داده

)Saved Trackصفحه(شود

7-Okرا انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد.
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:براي ديدن مسير روي نقشه

)(هنگاميكه در صفحه مسير ذخيره شده Saved Track هستيد، با انتخاب

صفحه نفشه باز خواهد شد به طوري ENTERو فشار دكمه Mapگزينه 

كل مسير به همراه نقاط ابتدايي و انتهايي و همچنين نقاطي كه بعداً به آن كه

.اضافه كرده ايد در آن ديده مي شود

Areaبراي محاسبه مساحت داخلي مسير از گزينه  Calculation در منوي

.دظاهر مي شود، استفاده كنيMENUصفحه، كه با زدن دكمه 

:براي محاسبه مساحت يك مسير

را MENUباز است دكمه ) Track Log(ميكه صفحه مسير فعلي هنگا-1

.براي باز شدن منوي صفحه فشار دهيد

صفحه مربوط به ENTERو فشار CalculationAreaبا انتخاب گزينه -2

.محاسبه مساحت باز خواهد شد

بـه محـض اينكـه    . محاسبه مساحت آغاز مي شـود ENTERبا فشار -3

در )توقـف (Stopمنطقه را مشخص كنيد گزينه مي كنيد تا محدودهحركت 

.پايين صفحه ظاهر خواهد شد

ذخيـره  (Saveرا فشار دهيد تا صفحه اي با گزينه ENTERدر پايان -4

.ظاهر شود)سازي

براي ذخيره كردن فوق و اضافه كردن آن به ليست مسيرهاي ذخيرهشـده  -5

.را فشار دهيدENTERدكمه 

سيرپروفيل م

زمانيكه شما مسيري را ذخيره سازي مي كنيـد مسـير ذخيـره شـده حـاوي      

.پروفيلي از تغييرات ارتفاعي نقاط مختلف مسير مي باشد

 Mapاين گزينه زماني در دسترس خواهد بود كه از نقشه : توجه 

source U.S.Topo 24kاستفاده شود.
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:براي ديدن پروفيل يك مسير

را MENUرا باز كنيد و دكمه ) Save Track(شدهصفحه مسير ذخيره -1

.فشار دهيد

را ENTERرا انتخاب كنيد وProfileبراي ديدن پروفيل مسير، گزينه -2

.فشار دهيد

با فشار دادن دكمه . نقطه شروع مسير توسط يك پرچم عالمتگذاي شده است

ROCKERسير جابجا به سمت چپ و راست مي توانيد در طول پروفيل م

.شويد

زمانيكه در طول پروفيل مسير جابجا ميشويد ارتفاع هر نقطه از مسير كه روي 

اشاره گر را برده ايد در باالي صفحه نشان داده مي شود،همچنين فاصله آن 

.از ابتدا و انتها مسير نيز در پايين صفحه نوشته مي شودنقطه 

ENTERيد با فشار دادن هر نقطه اي در طول پروفيل مسير كه باشروي-4

.نقطه روي صفحه نقشه نمايش داده مي شود

براي استفاده از رنج هاي مختلف بزرگنمايي و همچنـين مخفـي كـردن    -4

.را فشار دهيدENTERدكمه نمادها

EDM)Digitalهمچنين توسط نقشه Elevation Models( و با استفاده از

MapSourceنرم افزار  U.S.Topo 24kان پروفيلهاي ارتفاعي مسير مي تو

با دردسترس بودن ايـن نقشـه هـا در    . را ايجاد كرد و به دستگاه منتقل كرد

Useو ) استفاده از اطالعات نقشـه (Use Map Dataدستگاه گزينه هاي 

Track Data) صفحه در منوي )استفاده از اطالعات مسيرProfile  اضـافه

.خواهد شد

:دههدايت از طريق مسير ذخيره ش

شما مي توانيد از مسيري كه قبالً ذخيره كرده ايد براي هدايت به سمت نقطه 

Tracks(صـفحه مسـيرها  در TrackBackگزينه .دلخواه خود استفاده كنيد

Page(به شما اين امكان را خواهد داد.
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:TrackBackبراي استفاده از خاصيت

Saved(يره شـده و يا مسير ذخ)Tracks(درهركدام از صفحات مسير-1

Track(  با انتخـاب گزينـهTrackBack  و فشـارENTER وارد صـفحه

TrackBackدر اين صفحه نقشه را طوري كه كل مسير ذخيره . خواهيد شد

.شده را درآن مشاهده مي كنيد، ظاهر مي شود

نقطه اي را كه قصد رفتن بـه آنجـا داريـد را    ROCKERتوسط دكمه -2

.ا براي شروع هدايت فشار دهيدرENTERانتخاب كنيد و

ز طريق راههاو جاده ها ي خود نقشه به نقطـه مـوردنظر   ااگرميخواهيد -3

Followبرسيدگزينه  Trackگزينه با انتخاب. را انتخاب كنيدDont̀ Ask

Again و فشارENTER هر بـار بـدون پرسـش اعمـال     گزينه انتخاب شده

تغيير جهت شما در جهت اولين درحاليكه صفحه نقشه باز است .خواهد شد

به سمت اولين چرخش حركـت  .شما در باالي صفحه نشان داده خواهد شد

زماني كه به اولين نقطه براي تغيير جهت برسيد نقطه بعدي براي تغيير .كنيد

جهت انتخاب مي شود و باالي صفحه جهت به  سمت آن نشـان داده مـي   

.خود برسيدتا به نقطه مورد نظر شودو به همين ترتيب،

هــدايت دكمــه و اتمـام TrackBackبـراي متوقــف سـاختن خاصــيت  -4

MENU را فشار دهيد و گزينهStop Nevigationرا انتخاب كنيد   .

:ايجاد و استفاده از روت هانحوه

روت ها، مسيرهاي شكسته اي هستند كه ازروي نقاطي كه ذخيره و انتخاب 

به شما امكـان  GPSMAP76CSX. شوندميكننند ايجاد مي كرده ايد عبوري 

.نقطه را ميدهد50مسير و هركدام شامل 50ايجاد حداكثر

ايجاد روت

Routes(توسط صفحه روت ها Page ( مي توانيد مسير خود را ايجاد كنيد و

همچنـين توسـط منـوي    .مسيري كه قبالً ايجاد كـرده ايـد، ويـرايش نماييـد    يا

نقاط را به مسير مورد نظر اضافه مي توان Waypointsجستجو و آيكون 

اين امكان نيز وجود دارد كه روت را در كامپيوتر ايجاد كرد و به دستگاه . كرد

هايي نيز وجود دارند كه در هنگام راهنمايي به سمت نقطه روت . انتقال داد

ناميـده مـي   Auto-Routsمقصد ايجاد مي شوند كه روت اتوماتيك و يا 

روت ها يي كه حاوي بيش از . ذخيره سازي نيستنداين مسيرها قابل . شوند

Followنقطه باشند، توسط گزينه50 Road)قابل )راهنمايي از طريق جاده

.استفاده  نيستند
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:براي ايجاديك روت

را دو بار پشت سر هم فشار دهيد تا وارد صفحه منوي MENUدكمه -1

.اصلي شويد

را براي وارد شـدن بـه   ENTERرا انتخاب كنيد و Routesآيكون -2

.فشار دهيد)PageRoutes(صفحه روت ها 

انتخـاب كنيـدو   ROCKERراتوسط دكمـه  Newگزينه روي صفحه-3

ENTERرا براي وارد شدن به صفحه روتها فشاردهيدRoutes Page)(.

انتخاب شده است با فشاردادن> Select Next Point<درحاليكه فيلد-4

.منوي جستجو مي شويدوارد ENTERدكمه

از يكي از دسته ها يا ليستهاي موجود در منوي جستجو نقطه مورد نظر -5

.خود را انتخاب كنيد تا صفحه مشخصات نقطه مربوطه باز شود

را براي اضافه ENTERرا انتخاب كرده و Useروي صفحه، گزينه -6

.شدن نقطه موردنظر به مسير فشار دهيد

همچنين مي . راتكرار كنيد6تا 4مراحل راي اضافه كردن نقاط بيشتر ب-7

.توانيد نام مسير را تغيير دهيد

را انتخاب كنيد و Navigateبراي شروع ناوبري از طريق روت گزينه -8

ENTERيدرا فشار ده.

از طريق روت) ناوبري (هدايت 

مايي به سمت مقصد بعد از اتمام ايجاد مسيرمي توانيد از روت براي راهن

.استفاده كنيدو يا روت را در ليست مسيرهاي موجود ذخيره كنيد

را دو بار پشت سر هم فشار دهيد تا وارد صفحه منوي MENUدكمه -1

.اصلي شويد

را براي وارد شدن به صفحه ENTERرا انتخاب كنيد و Routesآيكون -2

.فشار دهيد) PageRoutes(روت ها 

را براي ENTERت هاي موجود در ليست را انتخاب كنيد و يكي از رو-3

.باز شدن صفحه روت انتخاب شده فشار دهيد
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.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Navigateگزينه -4

Followهـاي درصورت ظاهر شدن گزينه -5 Road)   راهنمـايي از طريـق

Offو ) جاده Road)ب كنيديكي را انتخا) راهنماي از خارج جاده.

 Stopرا فشار دهيد، گزينه MENUدكمه )ناوبري(براي توقف هدايت-6

Navigation را انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد.

درهنگام هدايت از طريق روت براي رسيدن به هر نقطه يك پيغام راهنما به 

ي از چرخشهايي كه در پيش رو داريد، شما را هدايت نمادي گرافيكهمراه 

Followبا انتخاب گزينه . كردخواهد  Roads ، در صفحه تنظيمات مسير

Activeتعداد چرخشهاي شما بيشـتر خواهـد شـد و صـفحه      Route  بـه

صفحات اصلي اضافه خواهد شد كه در آن ليستي از تمام نقاط شكست مسير 

.وجود دارد) چرخشها(

Offدرصورت انتخاب گزينه  Road در صفحهRouteActiveت تنها ليس

براي اطالعات بيشتر قسمت تنظيمات مسير . نقاط روت نشان داده خواهد شد

.ببينيد68را در صفحه 

:براي ديدن شكست هاي يك مسير

در صفحه روت ها ، يكي از مسيرهاي موجود در ليست را انتخاب كنيدو -1

ENTERرا برا يباز شدن صفحه روت فشار دهيد.

كنيد و براي شروع هدايت و نشان دادن را انتخاب Navigationگزينه -2

.را فشار دهيدENTERنقشهروت روي

را براي باز شدن صفحه PAGEديدن شكستهاي روت فعال، دكمه ايبر-3

Active(روت فعال Route Page (يكي از شكستهاي مسير را كه .فشار دهيد

.را فشار دهيدENTERدر ليست وجود دارد انتخاب كرده و 

Turnر صفحه د Preview شما متن راهنما را نيز كه شامل جهت چرخش

در پايين صفحه نيز تعداد كل . مي باشد، در باالي صفحه مشاهده خواهيد كرد

.چرخشها، به همراه چرخشهاي باقي مانده نوشته مي شود

مي توانيد بقيه شكستها را ROCKERبا باال  و پايين فشار دادن دكمه -4

Turnاز صفحه QUITفشار دادن دكمه با . ببينيد Preview خارج مي شويد

Activeو به صفحه  Route)باز مي گرديد) روت فعال.
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ويرايش روت

مي توان نام و يا نقاط يك روت Routeصفحهبعد از ايجاد يك روت، در 

.را ويرايش كرد

:براي تغيير نام روت 

تا وارد صفحه منوي را دو بار پشت سر هم فشار دهيدMENUدكمه -1

.اصلي شويد

شدن صـفحه  بازرا براي ENTERرا انتخاب كنيد و Routesآيكون -2

.فشار دهيد) PageRoutes(روت ها 

.را فشار دهيدENTERراانتخاب كنيد و ذخيره شدهيكي ازروت هاي -3

را  فشار ENTERنام روت را در قسمت باالي صفحه انتخاب كنيد و -4

.دهيد

نام مورد نظر ROCKERبا استفاده از صفحه كليد روي صفحه و دكمه -5

.را وارد كنيد

براي ديدن نقاط يك روت 

را دو بار پشت سر هم فشار دهيد تا وارد صفحه منوي MENUدكمه -1

.اصلي شويد

را براي رفتن به صفحه روت ENTERرا انتخاب كنيد و Routesآيكون -2

.فشار دهيد) PageRoutes(ها 

.را  فشار دهيدENTERيكي از روت هاي ذخيره شده را انتخاب كنيد و -3

را براي باز ENTERيكي از نقاط را در صفحه روت انتخاب كنيد و -4

.شدن منوي گزينه ها  فشار دهيد

را فشار دهيد تـا صـفحه   ENTERرا انتخاب كنيد و Reviewگزينه -5

.از شودمشخصات نقطه ذكر شده ب

نمايش نقطه Waypoint(،Map)ذخيره نقطه به عنوان يك (Saveگزينه -6

ENTERرا انتخاب كنيد و )هدايت به سمت نقطه(GoToو يا ) روي نقشه

.را فشار دهيد
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:براي پاك كردن يك روت

.را دو بار پشت سر هم فشار دهيدMENUدكمه - 1

را براي باز ENTERد و را انتخاب كنيRoutesدر منوي اصلي آيكون -2

.شدن صفحه روت ها فشار دهيد

.براي باز شدن منوي صفحه فشار دهيدMENUدكمه -3

Deleteگزينه -4 All Routes را انتخاب كنيد وENTER را براي پاك

 Do you realy want"يك پيغام تاييد . تمام روتهاي موجود فشار دهيدشدن 

to delete all routes?"ي شودظاهر م.Yes را انتخاب كنيد وENTER را

.فشار دهيد

:براي يك روت) راهنمايي بدون استفاده از جاده( Off-Roadتنظيم

رادو بار پشت سرهم فشار دهيد تـا وارد منـوي اصـلي    MENUمهدك-1

.شويد

را براي باز شدن صـفحه  ENTERرا انتخاب كنيد و Routesآيكون -2

.روت ها  فشار دهيد

.را براي باز شدن منوي صفحه فشار دهيدMENUكمه د-3

Offگزينه -4 Road Transition را انتخاب كنيد وENTER را فشار دهيد

.ه باز شودتا صفحه مربوط

Routeقسمت -5 Leg Transition را انتخاب كنيد وENTER را براي باز

.شدن ليست گزينه ها فشار دهيد

كنيد تا به هنگام هدايت از طريق روت از آن متد متد مورد نظر را انتخاب -6

)Manualو يا Distance(استفاده شود

وقتي كه شما . شما بايد يك شعاع وارد كنيدDistanceدر صورت انتخاب 

شما را به سمت  نقطه بعدي GPSبه فاصله معين شده از نقطه اي مي رسيد،

.هدايت  مي كند

.هدايت به نقطه بعدي انتقال خواهد يافتدر هر زمان، Manualبا انتخاب 

)Route Page(استفاده از گزينه هاي صفحه روت

صفحه روت تمام نقاطي را كه روت انتخاب شده در صفحه روتها، دارا مي 

ليستي از گزينه هاي مختلف MENUبا زدن دكمه .باشد را نشان مي دهد

.ظاهر خواهد شد
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Remove All :اين گزينه تمام نقطه)Waypoint ( هاي ذخيره شده روت

.را خذف مي كند

Reverse Route :    ترتيب قرار گرفتن نقـاط را در طـول روت معكـوس

.خواهد كرد

Porofile :يك پروفيل عمودي از مسير ايجاد مي كند.

Mapsourcاين گزينه تنها با نقشه هاي : توجه  U.S.Topo 24k

.خواهد بوداستفادهقابل 

Copy Route : از روت ذخيره شده يك كپي با همان نام به همراه يك

.عدد تهيه ميكند

Delete Route :روت ذخيره شده را حذف مي كند.

Change Data Fields : با اين گزينه مي توان نوع مقدار دو فيلد را در

.را ببينيد54براي اطالعات بيشتر به صفحه . پايين صفحه تغيير داد

Restore Defaults :     با اين گزينه تمام تنظيمـات پـيش فـرض اعمـال

.خواهد شد
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صفحات اصلي

، ) مشخصات سفر(Trip Computerصفحه ، )ماهواره ها (Sateliteصفحه 

ارتفاع (Altimeter، صفحه )قطبنما(Compass، صفحه )نقشه(Mapصفحه

Mainو صفحه )سنج Menu)تگاه را شش صفحه اصلي دسـ ) منوي اصلي

مي توانيد بين صفحات جابجا شويد PAGEتوسط دكمه . تشكيل مي دهند

مـي توانيـد   .)استفاده مـي شـود  QUITبراي رفتن به صفحه قبلي از دكمه (

ترتيب صفحات را به دلخواه خود عوض كنيد و 

اين كار را در منوي اصلي .يا صفحه اضافي به صفحات اضافه و يا كم كنيد

. بايد انجام داد

Activeدر مد ناوبري و هدايت مي باشد صفحه اي با نام GPSهنگاميكه 

Route     به مجموعه صفحات اضافه خواهد شد كـه بـه معنـي روت فعـال

هر صفحه منوي خاص خود را دارا مي باشد كه اين منو حاوي گزينه .است

در MENUهاي مختلفي براي تنظيم پارامترهاي صفحه است با زدن دكمه 

.ي توانيد منوي همان صفحه را مشاهده كنيدهر صفحه م

تجهيزات نقشه بردارى ژئودز 0۹۱۶۱۴۱۸۱۴۹



)ماهواره ها(Satelliteصفحه 

، ماهواره هاي پيـدا شـده، موقعيـت    GPSاين صفحه مشخصات گيرنده 

ماهواره ها نسبت به شما و قدرت سيگنال دريافتي از هركدام را مشخص 

ي صفحه نمايش ماهواره موقعيت شما در باال3با پيدا شدن حداقل .مي كند

.داده مي شود

Satelliteمنوي صفحه

را MENUبراي باز شدن منوي صـفحه دكمـه  

.فشار دهيد

Use With GPS Off /On :   اين گزينـه بـه

.دستگاه را مي دهدGPSشما امكان روشن و خاموش كردن گيرنده

Track Up/North Up : دو دايره روي صفحه مشخص كننده موقعيت

دايره هاي Track Upبا انتخاب گزينه . هستندواره ها نسبت به شما ماه

North Upمذكور هم امتداد با مسير فعلي شما خواهند بود و با انتخاب 

.دايره ها با شمال هم امتداد خواهند شد

Multicolor/Single Color : ــا ــگ  Multicolorب ــاهواره رن هـر م

رنـگ  Single Colorبا درصفحه خواهد داشت ومخصوص به خود را

.همگي يكسان مي شود

New Location  : ــد و   600اگــر درحــدود ــر موقعيــت دهي مايـل تغيي

به سختي روي ماهواره ها قفل كند از اين گزينه استفاده GPSدرصورتيكه

.مي شود

Gps elevation : ارتفاع فعليGPSرا نشان خواهد داد  .
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)نقشه(Mapصفحه

GPSMAP76CSXك نقشه پايه از زمين است كه شامل مراكز حاوي ي

شهرها و برخي از روستاها، جاده هاي بين شهري، مرزها، رودخانـه هـا،   

در MapSourceهمين نقشه را با نصب نرم افزار . مي باشد... درياچه ها و 

.كامپيوتر مشاهده خواهيد كرد

و مد )موقعيت(Positionدر دو مد قابل نمايش مي باشد مد Mapصفحه 

.Panزماني كه وارد صفحه مي شودMap مي شويد به طور پيش فرض

مشخص در اين مد موقعيت شما توسط عالمت.هستيدPositionدرمد 

مي شود كه هميشه در مركز صفحه قرار دارد با جابجـا شـدن شـما ايـن     

راس بااليي مثلث مشخص كننده (عالمت هم روي نقشه حركت خواهد كرد

مي Panرا فشار دهيد وارد مد ROCKERزمانيكه دكمه . )جهت مي باشد

شما مي توانيد نقشه . ظاهر خواهد شددر اين مد اشاره گر نقشه . شويد

.را جابجا كنيد و اشاره گر را به مكاني ديگر انتقال دهيد

شه را به روي هر آيتم هستيد، با بردن اشاره گر نقPanزماني كه در مد 

اگر بيشتر از يك آيتم زير اشاره گر . مي شودHighlightنقشه، آيتم فوق 

نقشه باشد ليستي باز خواهد شد كه آيتم انتخاب شده روي نقشه را نشان 

.مي دهد

مي توانيد حداكثر چهار فيلد داده را در باالي صفحه اضافه كنيد، كـه مـي   

.توانند اطالعات موردنظر را به شما بدهند

Mapر صفحه براي نمايش فيلدهاي داده د

.فشار دهيدMapرادر صفحه MENUمهدك- 1

Dataگزينه-2 Field را انتخاب كنيد وENTER    را بـراي بـاز شـدن

.فشار دهيدShowزيرمنوي 

ببينيد از ليست انتخاب Mapتعداد فيلدهايي را كه مي خواهيد در صفحه -3

را فشار دهيدENTERوكنيد 

.
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:دادهبراي تغيير يك فيلد

.فشار دهيدMapرادر صفحه MENUدكمه-1

Changeگزينه-2 Data Field را انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد .

.انتخاب مي شودData Fieldاولين 

3-ENTERرا براي باز شدن ليست داده ها فشار دهيد.

نيـد و  يكي از گزينه هاي ليست را انتخـاب ك ROCKERتوسط دكمه -4

ENTERرا فشار دهيد.

4و3به فيلد بعدي حركت كنيد و مراحل ROCKERبا استفاده از دكمه -5

.را تكرار كنيد

آيتم هاي اضافي براي نقشه

مـي توانيـد از اطالعـاتي مثـل     MapSourceنـرم افـزار  CD-Romتوسط 

ده اسـتفا ...نزديكترين رستورانها، هتلها، پاركينگها، مراكز خريد و تفريحـي و 

كنيدو همچنين مي توانيد آدرس و يا شماره تلفن مورد نظر خود را جستجو 

توليـد شـده   Garminجاده ها و مسيرهاي جديدتر نيز توسط شركت . كنيد

.كه به همراه دستگاه عرضه مي شود موجود استCDاست در

مي تونيد اطالعات و نقشه هايي را كه به دستگاه و يا كارت حافظه منتقل 

.ايد، ببينيدكرده 

:براي ديدن اطالعات نقشه

.فشار دهيدMapرادر صفحه MENUدكمه-1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Setup Pageگزينه-2

ــه  -3 ــمت ROCKERتوســط دكم ــه قس Map Setup-Information،ب

نقشـه  .نقشه هاي ذخيره شده در دستگاه نمايش داده مي شودازليستي.برويد

.مي باشدMapاي كه در كنار آن تيك زده شده، نقشه صفحه 
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تغيير رنج بزرگنمايي

مي توان محدوده كوچكتر با Mapبا تغيير بزرگنمايي روي نقشه در صفحه 

ازدكمه . جزئيات بيشتر و يا محدوده بزرگتر با جزئيات كمتر را مشاهده كرد

IN برايZoomو ديدن جزئيات بيشتر و از به داخل كاهش رنج بزرگنمايي

به خارج، افزايش بزرگنمايي و ديدن منطقه وسيعتر Zoomبراي OUTدكمه 

.استفاده مي شود

مقـدار رنـج بزرگنمـايي در پـايين و سـمت چـپ صـفحه نشـان داده مــي         

، در "overzoom". زمانيكه هيچ اطالعاتي از نقشه در دسترس نباشد.شود

ر مــي شـود و بـه هنگـام اسـتفاده از نقشــه    زيـر مقـيلس بزرگنمـايي ظـاه    

MapSource"mapsource"در زير مقياس نوشته مي شود.

جهت نقشه

نقشه را مانند يك North Upگزينه.دو گزينه براي جهت نقشه موجود است

نقشه كاغذي ثابت مي كند به طوري كه شمال نقشه را باالي دستگاه شما هم 

Track. امتداد مي كند Upشه را با جهت و حركت هم امتداد مي كند به نق

Trackهنگام استفاده از  Up مشخص كننده جهت فلش شمال روي نقشه

.شمال خواهد بود

Mapگزينه هاي منوي صفحه

از گزينه هايي كه درمنوي اين صفحه قرار Mapبراي تغيير و تنظيم صفحه 

ه نقشـه دكمـه   بـراي انتخـاب يـك گزينـه، در صـفح     . استفاده مي شوددارد

MENU ورا فشار دهيد، گزينه را انتخاب كنيدENTERرا فشار دهيد.

:هاي زير مي باشدمنوي صفحه حاوي گزينه 

Stop(Resume)Navigation:GPS  را از ناوبري و هدايت خارج مي

.زماني كه مد ناوبري فعال نباشد، اين گزينه غيرفعال است. كند

Recalculate :زمانيكه در مد . وت را مجداً انجام مي دهدمحاسبات يك ر

.ناوبري نباشيد، اين گزينه غيرفعال است

تجهيزات نقشه بردارى ژئودز 0۹۱۶۱۴۱۸۱۴۹



Data Field :تغيير فيلدهايي باالي صفحه رابا اين گزينه مي توانيد تعداد

.دهيد

Change Data Field : به شما امكان تغيير محتواي هركدام از فيلدهاي

كه حداقل دو فيلد در حـال نمـايش   اين گزينه تنها زماني . داده را مي دهد

.باشند،فعال است

Guidance Text : زماني كهGPS در مد ناوبري است يك متن راهنما در

صفحه نمايش داده مي شود كه مشخصات مسير براي رسيدن به نقطه بعدي 

.را نشان مي دهد

Setup Map : با اين گزينه مي توانيد به شش صفحه مربوط به تنظيمات

.دسترسي پيدا كنيدنقشه

Measure Distance(Stop Measuring) : فاصله محل فعلي را تا سر

.اشاره گر نقشه محاسبه مي كند

Turn Declutter On(Off به سمت خارج آيتم هايي Zoomبه هنگام : (

.را كه مانع ديده شدن جزئيات جاده هستند را حذف مي كند

Restore Defaults :به مقدار پيش فرض خود تغيير مي تمام تنظيمات را

.دهد

متن راهنما

.اين متن به هنگام هدايت و ناوبري در باالي نقشه نمايان مي شود

: براي نمايش متن راهنما 

.فشار دهيدMapرادر صفحه MENUدكمه-1

را براي باز شـدن  ENTERرا انتخاب كنيد و TextGuidanceگزينه  

.شار دهيدزيرمنوي مربوطه ف

Alwaysيكي ا زگزينه هاي  Show ،Never Show و ياShow When

Navigation را انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد.

Alwaysاگر  Show ، را انتخاب كنيد، چه در هنگام ناوبري و چه غير از آن

.متن راهنما هميشه نمايش داده مي شود

Neverا انتخاب بو  Showداده نمي شوداين متن نمايش.
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Mapتنظيمات صفحه

در منوي صفحه براي تغيير در تنظيمات صفحه Setup Mapاز اين گزينه 

Mapاستفاده مي شود.

:Mapبراي تغيير در صفحه

.فشار دهيدMapرادر صفحه MENUدكمه-1

رابراي باز شدن صفحه ENTERرا انتخاب كنيد و Setup Mapگزينه -2

در باالي صفحه آيكونهايي كه هركدام مربوط به . ه فشار دهيدتنظيمات نقش

.باشد نشان داده مي شوديك صفحه خاص از تنظيمات مي

براي جابجا شدن بين شش آيكون مختلف استفاده ROCKERاز دكمه -3

ــه   . كنيـــد  بـــا فشـــردن دكمــ

ROCKER  به سمت باال و يـا

پايين روي گزينه هـي مختلـف   

.جابجا مي شويديك صفحه 

ليست ENTERهركدام از اين شش صفحه يا انتخاب هر گزينه فشار در-4

همچنين هركدام از اين صفحات زير منوي . مربوط به آن گزينه ظاهر مي شود

، منوي مربوطه به آن MENUدكمهمربوط به خود را دارا است كه با فشردن 

.صفحه نمايش داده مي شود

-Map Setupصفحه General

ه حاوي تنظيماتي براي تغيير امتداد نقشـه ، محـدوده رنـج بـراي     اين صفح

Track Up،جزئيات و قفل شدن روي جاده مي باشد، بزرگنمايي خودكار.

Orientation :با. با اين گزينه طرز نمايش مقشه مشخص مي شودNorth

Upبا . ، هميشه شمال نقشه به سمت باال خواهد بودTrack Up هميشه ،

.به سمت باال خواهد بود)جهت(متداد مسير حركت ا

Below: اين گزينه در واقع رنجي برايTrack Up مي باشد، با رسيدن

Northبه زير عدد مشخص شده در اين قسمت نقشه به حالت مقياس نقشه 

Upتغيير حالت مي دهد.
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Auto Zoom :ه ابتدا و مقياس بزرگنمايي نقشه را طوري تغيير مي هد ك

.نتهاي روت در آن ديده مي شودا

Detail :مقدار جزئيات نمايش داده شده در نقشه را مشخص مي كند.

Lock On Road : براي هدايت بهترGPS هنگام ناوبري ار طريق جاده، با

.ي نزديكترين جاده قفل كنندرومي توان اشاره گر موقعيت را براين گزينه 

Map Setup-Tracksصفحه
جـاري ،  Trackهاي ذخيره شده، Trackه شامل تنظيمات براي اين صفخ

.و خط راهنما استTrackنقاط 

Save Tracks : مقدار حداكثر بزرگنمايي را طوري تنظيم مي كند كه تمام

Trackهاي ذخيره شده در نقشه ديده مي شوند.

Track log :  تمـام  مقدار حداكثر بزرگنمايي را طوري تنظيم مي كنـد كـه

Trackهاي جاري در نقشه ديده مي شوند.

Track Points : يكمقدار حداكثر نقاط را براي ثبتTrackمشخص كند.

Go To Line : به هنگام ناوبري به سمت يك نقطه در حالتOff Road

.براي راهنمايي، جهت، و يا امتداد را انتخاب مي كند) خط مستقيم(

Map Setup-pointsصفحه

ين صفحه براي تنظيم مقياس نقشه است به طوري كه بتوان نقاط نقشه ، نام ا

براي هركدام از گزينه . خيابان ها، نقاط دستي و پوشش زميني را در نقشه ديد

800فـوت تـا   20و يا محدوده )غيرفعال(Off،)اتوماتيك(Autoمي توانيد 

.مايل مشخص كنيد
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Map Setup-Textصفحه

حه براي تنظيم اندازه متنها و توضيحاتي كه براي آيتم هاي نقشه از اين صف

شما مي توانيد يكـي از گزينـه هـاي   . مشخص مي شود، استفاده مي گردد

Small)كوچك(،Medium)متوسط ( وLarge)را انتخاب كنيد) بزرگ.

Map Setup-Informationصفحه

مـي  . ه را نشان مي دهـد اين صفحه ليستي از نقشه هاي موجود در دستگا

نقشه هاي موجود را براي هر كدام از ROCKERتوانيد با استفاده از دكمه 

.نمايش روي نقشه،روشن و يا خاموش كنيد

را فشار MENUدكمهبراي ديدن ليستي از گزينه ها مربوط به نمايش نقشه ها 

.دهيد

Map Setup-Marineصفحه

ورد ناوبري دريايي، از قبيل اندازه گيري عميق، در اين صفحه تنظيماتي در م

هـاي  فانوسهاي دريايي و تنظيم رنگها، عالمتها و نشانه هايي كـه درنقشـه   

اين نقشه ها، نقاط و نشانه هاي دريايي را . دريايي موجود است، وجود دارد

.يافتGarminو با سايت اينترنتي MapSourceنرم افزار CDمي توان در 
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Marine Colors : در صفحه نقشه رنگهاي مربوط به ناوبري دريايي را

.فعال و يا غيرفعال مي كند

Spot Soundings :     در صفحه نقشه اندازه گيـري عميـق را فعـال و يـا

.غيرفعال مي كند

Light Sectors : طريقه نمايش نورهاي راهنما را در صفحه نقشه مشخص

.مي كند

Symbol Set:گزينه مشخص تلف نشانه هاي دريايي بااينگروه هاي مخ

)AutoوGARMINوNOAAوInformationalگروه هاي.(مي شود

اندازه گيري فاصله

.مي توانيد فاصله بين دو آيتم روي نقشه را اندازه بگيريد

براي اندازه گيري فاصله دو نقطه

.فشار دهيد تا صفحه مربوطه باز شودMapرا در صفحه MENUدكمه -1

Measureگزينه -2 Distanceرا انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد.

زير آن نوشته شده روي نقشه و در موقعيت فعلي REFيك فلش كه دكمه 

.شما نشان داده مي شود

اول كه مي خواهيد فاصله را از آن بدست بياوريـد  فلش را بروي نقطه -3

سط يك آيكون سوزني نقطه اول تو. را فشار دهيدENTERحركت دهيد و 

.شكل عالمت گذاري مي شود

فاصله بين سرفلش تا نقطه اول . فلش را به سمت نقطه دوم حركت بدهيد-4

.در باالي صفحه و سمت راست نوشته مي شود

.را فشار دهيدQUITبراي خروج از اين مد دكمه -5
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Declutterروشن و خاموش كردن

خواسته نظير نام نقاط و آيكون ها را از روي نقشه حذف مي توان آيتم هاي نا

اين زماني است كه مقياس نقشه خيلي زياد شده و اين آيتم ها بـراي  . كنيد

.شما مزاحمت ايجاد كرده اند

: Declutterبراي روشن و خاموش كردن

.فشار دهيدMapرادر صفحه MENUدكمه-1

Turnگزينه -2 Declutterونيد را انتخاب كENTER را فشار دهيد تا.

Declutterروشن شود.

Turnبراي خاموش كردن آن مي توانيد از ليست منوي صـفحه گزينـه   -3

Declutter Offرا انتخاب كنيد.

تنظيمات پيش فرض

Restoreاز گزينه  Defaults  در منوي صـفحهMap    بـراي بـاز گردانـدن

.ه مي شودتنظيمات به حالت پيش فرض استفاد

)قطبنما(Compassصفحه

توسط يك قطبنماي گرافيكـي و يـك   Compassدر هنگام ناوبري، صفحه 

فلش جهت حركت شما و همچنين جهت مقصد را نسبت به موقعيت شـما  

.مشخص مي كند
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در اين صفحه اطالعات مختلفي از مسيرها و جهت ها نمايش داده همچنين

سرعت حركت، مسافت باقيمانده تا نقطه بعدي از اطالعاتي نظير. مي شود

.روت و يا زمان باقيمانده تا نقطه بعدي

فلش جهـت و  . حلقه چرخان قطبنما جهت حركت شما را مشخص مي كند

رسيدن به مقصد را نشان مي دهند،حلقه قطبنما و فلشهاي راهنما امتداد جهت 

دن به مقصد هدايت مي مي كنند و شما را براي رسيطورمجزا از هم تغييربه

.ميتوانيد يكي از فلشهاي جهت و امتداد را انتخاب كنيد. كنند

حلقه قطبنما از يك سنسور الكترونيكي استفاده مي كند و مانند يك قطبنماي 

زمانيكه شما حركت مي كنيد و به . مغناطيسي جهت شما را مشخص مي كند

استفاده GPSمشخص كردن جهت ازيك سرعت اوليه مي رسيد قطبنما براي 

قطبنما از سنسور )بعد از زماني مشخص(مي كند و زماني كه متوقف مي شويد

مـي توانيـد از ايـن    . الكترونيكي براي مشخص كردن جهت استفاده مي كند

. قطبنمابراي هنگامي كه يك نقشه كاغذي در اختيار داريد نيز استفاده كنيـد 

Status Barدر شن باشد آيكـون زماني كه قطبنماي الكترونيكي رو
.نمايان مي شود

استفاده از قطبنماي الكترونيكي

شما آن را فعال اگر قطبنماي الكترونيكي را غيرفعال كنيد تا زماني كه مجدداً 

همچنين در بعضي موارد كـه قطبنمـاي الكترونيكـي    . كنيد، خاموش مي ماند

براي يافتن جهت حركت، GPSروشن است دستگاه آن را ناديده گرفته و از 

اين در صورتي است كه سرعت حركت شـما از يـك حـد    (.استفاده مي كند

.)مشخص بيشتر شود
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:براي روشن و خاموش كردن قطبنماي الكترونيكي

را فشار PAGEبراي روشن و خاموش كردن قطبنماي الكترونيكي دكمه -1

Statusدرزمانيكه قطبنما روشن است آيكون. دهيد و نگه داريد Bar

براي كمتر شدن مصرف باطري زمانيكه از قطبنما استفاده . نشان داده مي شود

GPSدر حالتي كه قطبنما خاموش است،دستگاه . نمي كنيد آنرا خاموش كنيد

.براي ناوبري استفاده مي كند

كافي دست پيدا كنيد، سعي كنيد براي اينكه هنگام قرائت قطبنما به دقت -2

اگر دستگاه خيلي از حالـت شـود   . ا تراز در دست خود نگه داريددستگاه ر

Hold"پيغام  Level "همچنين اين پيغام زماني كه . شما را مطلع خواهد كرد

.قطبنما كاليبره نشده باشد ظاهر مي شود

:تنظيم سرعت روشن و خاموش شدن اتوماتيك قطبنما

.لي فشار دهيدرا دو بار براي وارد شدن به منوي اصMENUدكمه -1

را بـراي بـاز شـدن منـوي     ENTERرا انتخاب كنيد و Setupآيكون -2

.تنظيمات فشار دهيد

را براي باز ENTERرا انتخاب كنيد و) جهت يابي(Headingآيكون -3

.شدن منوي تنظيمات جهت يابي فشار دهيد

Switchفيلد -4 to compass heading when below را انتخاب كنيد و

ENTERرا فشار دهيد.

.صفحه كليد عددي براي وارد كردن سرعت استفاده كنيدزا-5

forقسمت -6 more then را انتخاب كنيد وENTER را فشار دهيد تا يك

.ليست كه شامل زمانهاي تاخير مي باشد، يكي را انتخاب كنيد

كالبيره كردن قطبنماي الكترونيكي

روشن مي كنيد و يا بعد از تعويض باطريها شما بايد اولين بار كه دستگاه را

البنه اين كار را درفضاي باز انجام دهيد . بيره كنيدقطبنماي الكترونيكي را كال

چون دقت قطبنما تحت تاثير اشياء مغناطيسي و فلزي اطراف مثل ساختمانها 

.دردست خود نگه داريدهمچنين دستگاه را تراز. و ماشينها قرار مي گيرد
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:به منظور كالبيره كردن قطبنماي الكترونيكي

.را فشار دهيدMENUدكمه Compassدر صفحه -1

Calibrateبا انتخاب گزينه -2 Compass و فشارENTER وارد صفحه

.كاليبراسيون قطبنما مي شويد

را فشـار  ENTERشـده روي صفحه انتخاب Startدر حالي كه گزينه -3

در جهت .(ده روي صفحه دستگاه را بچرخانيددهيد و طبق جهت مشخص ش

.البته دقت كنيد كه دستگاه را تراز نگه داريد) عقربه هاي ساعت

به آرامي .(سرعت چرخش دست خود را با توجه به پيغام دستگاه تنظيم كنيد

.)بچرخانيد

Calibration"بعد از كاليبراسيون پيغام Successful "نشان داده مي شود .

Calibration"اگر پيغام  Failed"نشان داده شد، كاليبراسيون را تكرار كنيد.

.شويدCompassرا فشار دهيد تا وارد صفحه ENTERدكمه -4

Compassمنوي صفحه 
را درحاليكه در MENUمي توانيد دكمه Compassبراي استفاده از گزينه 

.صفحه مذكور هستيد فشار دهيد

:در دسترس خواهد بودگزينه هاي زير 

Sight'N Go :كه روي (اين گزينه فلش جهت دار را با ماركر نشانه روي

و هدفي كه به آن نشـانه  )بدنه دستگاه و در باالي صفحه نمايش قرار دارد

.روي مي كنيد ، هم امتداد مي كند

Stop(Resume)Navigation :شروع و يا توقف ناوبري به سمت مقصد .

استفاده نكرده GoToازصورتي كه هيچ روتي فعال نباشد و يا اين گزينه در

.باشيد، غيرفعال است
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Recalculate :ًمحاسبات روت را با توجه به موقعيت فعلي شما مجددا

GoToاين گزينه زماني كه هيچ روتي فعال نباشد و يا از . انجام مي دهد

.استفاده نكرده باشيد غيرفعال مي شود

Course (Bearing)Pointer : كه به طور مجزا از فلش امتداد و جهت

يكي جهت را براي رسيدن به مقصد مشخص مي كنـد و  . هم كار مي كنند

يكي عالوه بر امتداد، جابجائي شما را از خطي كه مبدأ به مقصد را به هم 

.وصل مي كند، مشخص مي كند

Data Field:مشخص كردتعداد فيلدهاي داده را مي توان با اين گزينه.

Change Datat Fields: مقدار هر كدام از فيلدهاي به شما امكان تغيير نوع

.را مشاهده كنيد53براي اطالعات بيشتر صفحه . داده را مي دهد

CompassCalibrate :يبره كردن قطبنماي از اين گزينه براي كال

.الكترونيكي استفاده مي شود

Restore Defaults:مات را به حالت پيش فرض برمي گرداندتمام تنظي.

Sight'N Goناوبري از طريق

Sight'N Go به شما امكان تعيين امتداد نقطه اي را كه در دوردست مي

.كه از طريق آن مي توانيد به سمت نقطه مذكور حركت كنيد. ، مي دهدبينيد

:Sight'N Goبراي استفاده از

.را فشار دهيدMENUدكمه Compassدر صفحه -1

Sight'Nگزينه -2 Go  را انتخاب كنيد وENTER را براي استفاده از

فلش جهت با عالمت نشانه روي، روي بدنه دستگاه . قابليت فوق فشار دهيد

.هم امتداد مي شود

دستگاه را در جلوي چشم خود نگه داريد و لش را به سمت مقصد نشانه -3

Sightingامتداد فوق قفل مي شود و صفحهENTERبا فشار . روي كنيد

.باز مي شود)نشانه روي(
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Setگزينه -4 Course را انتخاب كنيد وENTER    را بـراي بـاز شـدن

Compassفشار دهيد.

.از فلش جهت و يا فلش امتداد براي رسيدن به مقصد استفاده كنيد-5

:براي متوقف كردن ناوبري 

.را فشار دهيدMENUكمه دCompassدر صفحه -1

Stopگزينه-2 Navigation را انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد.

استفاده از فلش جهت و يا فلش امتداد

فلش جهت و فلش امتداد به طور مستقل از هم كار مي كنند كه يكي تنهـا  

جهت رسيدن به مقصد را مشخص مـي كنـد و ديگـري عـالوه بـر جهـت       

.متداد مبدأ تا مقصد را نيز نشان مي دهدجابجائي نسبت به ا

ت باالي صفحه نمايش اشـاره كنـد شـما در    مدرصورتيكه فلش جهت به س

به سمت مقصد هستيد و اگر فلش جهت به امتدادي غيـر از  امتداد حركت 

ا بباالي صفحه نمايش اشاره كند بايد طوري تغيير جهت دهيد كه اين فلش 

.باالي صفحه نمايش هم امتداد شود

فلش جهت بدون توجه به جهت حركت شما هميشه به سمت مقصد اشاره 

فلش امتداد به امتداد مسير شما كه از مبدأ تا مقصد است، اشاره مي . مي كند

تغيير فاصله اين فلش از مركز صفحه و جابجائي آن روي خـط نقطـه   . كند

مقياس جابجائي .چين مشخص مي كند كه از امتداد مسير فاصله گرفته ايد

درصورت خارج شدن فلش .نوشته مي شودنيز در باال و سمت راست قطبنما

بويژه فلش . از مركز به سمت راست و يا چپ حركت كنيد تا به مركز برگردد

سطح آب هستيد و يا درامتداد مسـير هـيچ عالمـت    امتداد مواقعي كه روي

روش براي مواردي مؤثر است، همچنين اين مشخصه اي وجود ندارد بسيار 

كه قصد دور زدن يك كوه يا جنگل و يا موارد مشابه را داريد مفيد واقع مي 

.شود
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:براي انتخاب فلش جهت يا فلش راهنما

را براي باز شـدن منـوي صـفحه     MENUدكمه Compassدر صفحه -1

.فشار دهيد

Bearingبه طور پيش فرض گزينه  Pointer)اگر . استفعال) فلش جهت

موجود باشد بدين معني )فلش جهت(PointerBearingدر ليست منو گزينه

Courseاست كه  Pointer)فعال مي باشد و برعكس)فلش امتداد.

Bearingيكي از گزينه هاي -2 Pointer و ياCourse Pointer را انتخاب

.را فشار دهيدENTERكنيد و 

Data Fields)فيلدهاي داده(

.مشاهده كنيدCompassيد سه و يا چهار  فيلد داده را درصفحه مي توان

:Compassبراي نمايش فيلدهاي داده در صفحه 

.را فشار دهيدMENUدكمه Compassدر صفحه -1

Dataگزينه-2 Fields  را انتخاب كنيـد وENTER  تـا  را فشـار دهيـد

.زيرمنوي مربوط باز شود

ببينيـد،  Compassدنظر را كه مي خواهيد در صفحه تعداد فيلدهاي مور-3

.را فشار دهيدENTERانتخاب كنيد و 
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:براي تغيير فيلدهاي داده

.را فشار دهيدMENUدكمه Compassدر صفحه -1

change Dataگزينه-2 Fields را انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد .

.اولين فيلد انتخاب مي شود

ليستي باز مي شود كه انواع مختلف داده در آن ENTERبا فشار دكمه -3

.موجود است

ENTERداده موردنظر را انتخاب كنيد و ROCKERبا استفاده از دكمه -4

.را فشار دهيد

به فيلد ROCKERبعد از انتخاب گزينه موردنظر از ليست توسط دكمه -5

.بعدي حركت كنيد

.را كنيدرا براي فيلدهاي ديگر اج4و3مراحل -6

:براي باز گرداندن فيلدهاي داده به مقدار پيش فرض

.را فشار دهيدMENUدكمه Compassدر صفحه -1

را فشار دهيد تا ENTERرا انتخاب كنيد و  Restore Defaultsگزينه-2

.تمام تنظيمات صفحه به حالت پيش فرض برگردانده شود

)ارتفاع سنج(Altimeterصفحه 

شما مي توانيد پارامترهايي نظير ارتفاع فعلـي، نـرخ   Alimeterدر صفحه 

افزايش و يا كاهش ارتفاع، پروفيل، پروفيل تغييرات ارتفاع برحسب زمان و يا 

.برحسب مسافت و پروفيل تغييرات فشار برحسب زمان را مشاهده كنيد

و يـا نـرخ   كه درپايين صفحه قرار دارد، مقدار ارتفـاع فعلـي   Statusفيلد 

همچنين اين فيلد مي تواند . تغييرات ارتفاع را در زمان حركت نشان مي دهد

.دهدبفشار محيط و زمان اندازه گيري را نشان 
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در مركز صفحه مي توانيد پروفيل ارتفاعي و يا پروفيل فشار را مشاهده كنيد 

.كه هركدام از منوي صفحه قابل دسترس مي باشد

صفحه قرار دارند قابل تغيير توسط كاربر هستند و مي فيلدهايي كه در باالي 

.توانيد اطالعات مختلفي را نمايش دهند

Altimeterمنوي صفحه

. از اين منو براي تنظيم كردن پارامترهاي مختلف اين صفحه استفاده مي شود

Altimeterرا در صفحه MENUبراي وارد شدن به منوي اين صفحه دكمه 

.فشار دهيد

:گزينه هاي زير در ليست منو صفحه موجود است

Plot Over Time(Plot Distance) : و پروفيل ارتفاع را برحسب زمان

.يا مسافت رسم مي كند

View Elevation Plot(View Pressure Plot) :  يـا  پروفيل ارتفـاع و

.فشار را نشان خواهد داد

Zoom Ranges :نمايي را براي نمايش پروفيل با اين گزينه رنج هاي بزرگ

.تغيير دهيد)برحسب زمان و يا مسافت(ارتفاع و يا فشار 

Reset :ارتفاع را به شما امكان ريست كردن فيلد داده ارتفاع و ماكزيمم

.مي دهد

Calibrate Altimeter : اگر ارتفاع دقيق فعلي خود و يا فشار هوا را مي

بهتر دستگاه را كاليبره ي دستيابي به دقت دانيد، با اين گزينه مي توانيد برا

.كنيد

Restore defaults :و براي پاك كردن اطالعات ذخيره شد از اين گزينه

.شروع ذخيره اطالعات جديد استفاده مي شود
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)و يا مسافت(پروفيل برحسب زمان 

تغييرات ارتفاعي را مي توان برحسب زمان حركت و يا مسافت طي شـده  

ين درحالي است كه تغييرات فشار را فقط مي توان برحسـب  مشاهده كرد ا

در صفحه ) ارتفاعي و يا فشار(زماني كه يكي از پروفيلها . زمان مشاهده كرد

Altimeter در حال نمايش است ديگري در ليست منوي صفحه اضافه مي

.شود

نمايش پروفيلهاي ارتفاعي و يا فشار

Viewه اگر در منوي صفحه، گزين Elevation Plot را انتخاب كنيد، نمودار

فت طي شده مي باشد، اتغييرات ارتفاعي را كه برحسب زمان حركت و يا مس

زماني كه يكي در حال نمايش است ديگري در منوي . مشاهده خواهيد كرد

.صفحه در دسترس خواهد بود

:براي ديدن پروفيل ارتفاع و يا فشار 

يكي از گزينه هاي ROCKERبا استفاده از دكمه در ليست منوي صفحه -1

.را فشار دهيدENTERمذكور را انتخاب كنيد و 

براي تنظيم اندازه گيري زماني و يا مسافت از رنج هاي بزرگنمايي كه در -2

.ادامه توضيح داده مي شود استفاده كنيد

ثبت شدهTrackبراي پاك كردن پروفيل رسم شده و شروع مجدد بايد -3

.فعلي را پاك كرد
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رنج هاي بزرگنمايي

مي توان محدوده بزرگنمايي ارتفاع، مسافت و يـا زمـان را بـراي پروفيـل     

.ارتفاعي تنظيم كرد

كـه دكمـه  زمـاني )ارتفـاع و يـا محـور عمـودي    (رنج فاصـله عمـودي  

ROCKERرا به سمت باال و پايين فشار مي دهيد تغيير مي كند .

را ROCKERزماني كه دكمه)و يا محور افقيمسافت (رنج فاصله افقي

. فشار مي دهيد تغيير مي كنديا راستوچپبه سمت

براي يك نمودار برحسب زمان ، رنج زمان حركت، با چپ و يا راست 

.تغيير مي كندROCKERفشار دادن 

تغيير مي ROCKERبراي نمودار فشار، رنج فشار با باال و پايين فشار دادن 

ROCKERبا چپ و يا راست فشار دادن دكمه )زمان(ند و محور افقي ك

را به ROCKERدر كل براي تغيير رنج محور عمودي دكمه .(تغيير مي كند

را به سمت چپ و ROCKERسمت باال و پايين و براي محور افقي دكمه 

.)راست فشار دهيد

:براي تنظيم محدوده بزرگنمايي

ROCKER، از دكمه )فشار و يا ارتفاع(نيدنوع نمودار را مشخص ك-1

.استفاده كنيد)محور افقي و يا عمودي(براي انتخاب محدوده بزرگنمايي

2-ENTER بـراي تغييـر   . را فشار دهيد تا بتوانيد رنجها را تغيير دهيـد

را به سمت باال و يا پايين فشار ROCKERمحدوده ارتفاع و يا فشار دكمه 

دكمه )زمان و يا مسافت طي شده(ده محور افقي همچنين براي محدو. دهيد

ROCKERرا به سمت چپ و راست فشار دهيد.

و يا

راست و يا / چپ (را فشار دهيد تا محدوده ها تغيير كنندROCKERدكمه

)پايين/ باال 

3-ENTERرا براي اتمام كار فشار دهيد.
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اط قديدن ن

حركـت كـرده و   )يا فشارارتفاع و(توانيد به روي پروفيل ذخيره شده مي

وقتي . اطالعات مربوط به هر كدام از نقاط را در طول پروفيل مشاهده كنيد

كه خطوط قرمز رنگ افقي و عمودي روي يك نقطه از طول پروفيل متوقف 

ن روي صفحه نمايش خواهيد آشود، زمان ذخيره شدن نقطه و تاريخ ايجاد 

.ديد

) :ديدن نقاط(View Pointsبراي استفاده از گزينه 

.را فشار دهيدMENUدكمه Altimeterدر صفحه -1

Viewيكي از گزينه هاي -2 Pressure Plot)و يا )پروفيل فشارView

Elevation Plot)را انتخاب كنيد و ) پروفيل ارتفاعENTER را فشار

.دهيد

ـ ROCKERبراي جابجا كردن خطوط قرمز رنگ دكمه -3 ه چـپ و را ب

حركت مي كننـد فيلـد   به محض اينكه خطوط قرمز . راست حركت بدهيد

مي كند تا زمان و تاريخ و ارتفاع يا فشار نقطه اي را كه پايين صفحه تغيير

.درمحل تالقي خطوط قرمز قرار دارد به شما نشان مي دهد

ديدن نقاط روي نقشه 

.مي توانيد محل هر كدام از نقاط را روي نقشه مشاهده كنيد

:Mapبراي ديدن نقاط پروفيل روي صفحه

اسـتفاده  ROCKERهستيد، از دكمهAltimeterدرحاليكه در صفحه -1

.كنيد و خطوط قرمز را به محل نقطه اي كه مي خواهيد حركت بدهيد
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. مشاهده كنيدMapرا فشار دهيد تا نقطه روي صفحه ENTERدكمه -2

و در باالي صفحه مختصات نقطه داشاره گر نقشه روي نقطه مذكور مي باش

.، فاصله و جهت قطبنما تا محل فعلي شما مشخص مي شود

.را فشار دهيدQUITبراي خروج دكمه -3

ريست كردن 

شما مي توانيد مقدار داده هاي ارتفـاع و يـا حـداكثر ارتفـاع را ريسـت      

با انتخاب كردن اين كار را مي توانيد). پاك كنيد و دوباره ذخير كنيد(كنيد

.انجام دهيدResetگزينه ها از صفحه 

:براي ريست كردن فيلدهاي ارتفاع و ماكزيمم ارتفاع

.را فشار دهيدMENUدكمه Altimeterدر صفحه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Resetگزينه -2

Resetبراي انتخاب كردن هركدام از گزينه هاي ROCKERاز دكمه -3

مي توانيد . آنها را عالمت بزنيدENTERاستفاده كنيد و با فشار دادن دكمه 

Elevationبا انتخاب  Data)پارامترهايي نظيرحداقل )داده هاي ارتفاع

ارتفاعو يا رنج افزايش و كاهش را ريست كنيد و يا اينكه تنها با انتخاب 

Maximum Elevationمقدار حداكثر ارتفاع را ريست كنيد.
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4-Applyبا فشـار دادن دكمـه   . را روي صفحه انتخاب كنيدENTER

يك پيغام تأييد نيز ظاهر مي . گزينه هاي انتخاب شده ريست خواهند شد

با عالمت گذاشتن كنار هر يك از گزينه هاي موجود در ليست مـي  . شود

.توان آنها را ريست نمود

را فشار ENTERتخاب كنيد و را انOKبراي اتمام عمليات ريست -5

.دهيد

به منظور انتخاب كردن و عالمت گذاري تمام گزينه هـاي موجـود در   -6

Selectليست از  Allاستفاده كنيد.

كاليبره كردن ارتفاع سنج

در هر نقطه توسـط  GPSMAP76CSXمحاسبه ارتفاع و قشار دستگاه

كاليبره كردن ارتفاع به همين دليل شما امكان . سنسور فشار انجام مي شود

براي اين كار شما بايد ارتفاع و . تر، داريدسنج به منظور دستيابي به دقت به

.فشار محل فعلي خود را بدانيد

:به منظوركاليبره كردن ارتفاع سنج 

.را فشار دهيدMENUدر صفحه ارتفاع سنج دكمه -1

Calibrateبراي باز شدن صفحه كاليبراسـيون گزينـه   -2 Altimeter را

.را فشار دهيدENTERانتخاب كنيد و 

Do"پيغام -3 you know the Correct Elevation آيا"به معني " ?

را انتخاب كنيد و Yes. ظاهر مي شود"شما ارتفاع صحيح را مي دانيد؟

ENTERرا فشار دهيد.

به حالت ارتفاع پيش فرض Noبا انتخاب يا اگر ارتفاع صحيح را نمي دانيد 

GPSبرمي گرديد.

سـپس  . ده كنيـد ابراي وارد كردن و يا فشار استفROCKERاز دكمه -4

OK   را انتخـاب كـرده، دكمــهENTER    ــا بـه صــفحه را فشـار دهيـد ت

Altimeterباز گرديد.
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عوض كردن مقدار فيلدها

دو فيلد دارد كه مي توانيد به دلخواه خود آنها را تغيير Altimeterصفحه 

.ددهي

:براي تعويض فيلدها

.را فشار دهيدMENUدكمه Altimeterدر صفحه -1

change Dataگزينه-2 Fields را انتخاب كنيد وENTERرا فشار دهيد .

و روي هر .براي انتخاب كردن فيلدها استفاده كنيدROCKERاز دكمه -3

ار براي باز شدن ليست مقادير فشراENTERدكمه كدام كه مي خواهيد 

.دهيد

را ENTERانتخاب كنيد وROCKERگزينه مورد نظر را توسط دكمه-4

.فشار دهيد

)مشخصات سفر(Trip Computerصفحه 

از اين صفحه اطالعات مختلف و مفيدي را از مسير حركت و پارامتر هاي 

اطالعاتي مثل سرعت فعلي و يا . مختلف حركت و ناوبري به شما مي دهد

نگين، مسافت طي شده، ارتفاع و خيلي از مقاديري كه در طـي  سرعت ميا

.دنحركت بر اي شما مفيد مي باش

فيلدهاي موجود را به دلخـواه خـود تنظـيم كنيـد و     زمي توانيد هر كدام ا

روش تعويض نوع . مشخص كنيد كه نوع مقدار موجود در فيلد چه باشد

براي . ارد ذكر شده در باال مي باشدساير مومقادير موجود در فيلدها همانند 

.مراجعه بفرماييد53مشاهده جزئيات كار به صفحه 
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Trip Computerمنوي صفحه 
:در منوي اين صفحه گزينه هاي زير موجود مي باشد

Reset :براي شروع مجدد ذخيره اطالعات سفر.

دادن و فشاردر منوي صفحهResetقبل از انجام هر سفر ، با انتخاب گزينه 

.پارامترهاي مختلف را ريست كنيدENTERدكمه

فعلي و Trackصفحه ريست به شما امكان ريست كردن پارامترهايي نظير 

پاك و يا حتي  ComputerTripساير پارامترهاي موجود در فيلدهاي صفحه 

هاي ذخيره شده ، روتها و نقاط را مي دهد در اين صفحه شما Trackكردن 

كردن جداگانه هر آيتم را داريد مي توانيد همه را با هم عالمت امكان انتخاب 

بعد از عالمت گذاشتن آيتم هاي . گذاشته و يا همه را از انتخاب خارج كنيد

. را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Applyمورد نظر 

The Data You have Selected Will be"بـراي پيغـام   

Permanently Deleted"   گزينهOK ،را انتخاب كرده

ENTERرا براي اتمام عمليات ريست فشار دهيد.

Big Numbers :نمايش فيلهاي كمتر با اعداد بزرگتر.

:Change Data Fields  امكان تغيير محتواي فيلدها را به شما مي دهد و

.مي توانيد نوع مقادير را عوض كنيد

Restor Defaults:تمام تنظيمات به حالت پيش فرضبرگرداندن.

منوي اصلي

Main(در صفحه منوي اصلي Menu ( تنظيمات و قابليتهايي يافت مي شود

. كه صفحات ديگر و يا منوها و زيرمنوهاي آنها در دسـترس نمـي باشـند   

براي دستيابي به منوي .تاريخ و زمان در پايين اين صفحه مشاهده مي شود

توسط . را دو بار پشت سرهم فشار دهيدMENUد دكمه اصلي مي تواني

مي توانيد آيتم موردنظر را از اين صفحه انتخاب كرده و ROCKERدكمه 

ENTERرا فشار دهيد.

در صورت اضافه شدن يك صفحه به صفحات اصلي، صفحه : توجه

.اضافه شده، در منوي اصلي ديده خواهد شد
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Trackها

رك هاي ذخيره شده و مقدار حافظه مي توان ليستي ازتTracksدر صفحه 

مـي تـوان   Tracksاز صفحه . رك جاري را مشاهده كردتپر شده توسط 

رك جاري و يـا فعـال كـردن    تيا ذخيره كردن . رك ها ، پاك تبراي تنظيم 

براي اطالعات بيشتر . رك جاري ، استفاده كردتبراي TrackBackقابليت 

. جعه نماييدمرا30به صفحه 

Tracksبراي رفتن به صفحه 

.را دو بارفشار دهيد تا به صفحه منوي اصلي وارد شويدMENUدكمه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Tracksآيكون -2

را براي باز شدن ENTERرا روي صفحه انتخاب كنيد و Setupگزينه -3

Trackصفحه  Log Setup)رك جاريفشار دهيد) ثبت ت.

Trackگزينه هاي صفحه 
Trackصفحه  Log Setup شامل گزينه هاي زير مي باشد:

Warp When Full :رك جاري، با انتخاب اين گزينه با پرشدن حافظه ت

ذخيره مي شود و رك جديد روي قبليترك قبلي از بين مي رودت.

Record Method :ٍدن نقاط اين گزينه نحوه ذخيره كررك را مشخص مي ت

رك را بعد از طي مسافتي مشخص ذخيره مي تنقاط Distanceگزينه . كند

رك را بعد از طي شدن زماني مشخص ذخيره مي تنقاط Timeگزينه . كند

.به شما امكان انتخاب پنج مقدار مختلف را مي دهدAutoگزينه . كند

Interval :شده در فيلد مقدار مشخص را برا اساس ركتInterval ذخيره

Recordتنها زماني فعال است كه در فيلدIntervalفيلد . مي كند Method

.انتخاب شده باشدTimeيا وDistanceيكي از گزينه هاي 

Color :رك را روي نقشه مشخص مي كندرنگ ت.
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Routeصفحه

ه از روي نقاط ك)روت(براي ايجاد مسيرهاي شكسته اي Routeصفحه از

روت ها مي  توانند شما را براي رسيدن . عبور مي كنند ، استفاده مي شود

30براي اطالعات بيشتر به صـفحه  . به نقطه اي خاص راهنمايي مي كنند

.مراجعه نماييد

)بزرگراه(Highwayصفحه

شما را توسط يك مسير سه Highwayبه هنگام ناوبري يك روت،  صفحه 

در ايـن  . و همچنين از طريق فيلدهاي داده راهنمايي مي كندبعدي از مسير

صفحه حداكثر تا چهار فيلد داده قابل نمايش است كه مـي تواننـداطالعات   

. خوبي مثل سرعت، مسافت و يا زمان تا نقطه بعدي از روت را نمايش دهند

صـفحه  ليست فيلدهاي داده و مقاديري كه مي توانند نمايش دهنـد هماننـد   

.مراجعه نماييد53است و براي اطالعات بيشتر مي توانيد به صفحه قطبنما

شما را نقطه به نقطه در Highwayگرافيكي مسير در صفحه قسمت نمايش

امتداد حركت شـما  . طول يك روت به صورت سه بعدي راهنمايي مي كند

در حـين حركـت   . توسط خط عمودي در مركز صـفحه مشـحص مـي شـود    

، ياري مي ا براي قرار گرفتن در جهت امتداد درست صفحه گرافيكي شما ر

تـا پـنج برابـر    (به داخل و يا خارج Highwayمي توانيد در صفحه . كند

Zoomكنيد.

:Highwayاز صفحهبراي ناوبري با استفاده 

شويد Highwayدر هنگام ناوبري از طريق صفحه منوي اصلي وارد صفحه 

.ه بعدي نمايش داده شودتا مسير شما به صورت گرافيكي و س

.وارد  منوي صفحه شويدMENUبا فشار دكمه 

Stop Navigation)توقف ناوبري( ،Data Fields) تنظيم فيلدهاي داده

Change، )براي نمايش سه تايي يا چهارتايي به همراه متن راهنما Data

Fields)و يـا  )عوض كردن نوع مقدار فيلدها ،Restore Defaults)  بـاز

).گردادن به حالت پيش فرض
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)تنظيمات(Setupمنوي

GPSMAP76CSXاز اين منو مي توان به تنظيمـات مختلـف دسـتگاه    

.دسترسي پيدا كرد

:Setupبراي رفتن به منوي 

.را دو بارفشار دهيد تا به صفحه منوي اصلي وارد شويدMENUدكمه -1

را انتخـاب كنيـد و   Setupآيكـون  ROCKERبا اسـتفاده از دكمـه   -2

ENTERرا فشار دهيد.

Systemتنظيمات

، نوع GPS ،WAASاز اين منو براي كنترل تنظيمات مختلف مربوط به 

.و يا آالرم نزديكي ، استفاده مي شودPOIباطريها، زبان ، تغذيه خارجي ، 

:Systemبراي دسترسي يه تنظيمات

Setupدر صفحه  Menu آيكون ،System را انتخاب كنيد وENTER

.را فشار دهيد

GPS : تنظيمات دستگاه براي عمل درمدهايNormal)نرمال( ،Battery

GPS، )ذخيره باطري( Off)GPSغير فعال( و ياDemo)شبيه سازي.(

WAAS : به شما امكان فعال و غير فعال كردن قابليتWAAS را مي

.دهد

Battery Type :مت نوع باطري استفاده شده در دستگاه را در اين قس

.مشخص كنيد

Text Language :براي تنظيم زبان استفاده مي شود.

External Power Lost:    مشخص مي كند زماني كه تغذيـه خـارجي

Stay.(قطع مي شود دستگاه روشن بماند و يا خاموش شود Off و ياStay

on.(
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Proximity Alarm : مشخص ميكند كهPOI و آالرم نزديكي به نقاط

.روشن باشد و يا خاموش

Systemمنوي تنظيمات

Softwareو Restore Defaultsمنوي اين صفحه شامل گزينه Version

براي برگردادن تنظيمات به حالت پيش فرض Restore Defaults.است

نيز ورژن نرم افزار دستگاه و شمارهVersionSoftware. استفاده ي شود

IDرا نشان مي دهدآن.

)صفحه نمايش(Displayتنظيمات

از اين منو براي تنظيم كردن رنگهاي صفحه براي استفاده در روز و شب، 

نور پس زمينه و يا مقدار روشنايي صفحه استفاده مـي  ند زمان روشن مان

.با كاهش اين مقادير، در مصرف باطري صرفه جويي مي شود. شود

Displayظيماتبراي رفتن به تن

Setupدر صفحه  Menu آيكون ،Display را انتخاب كنيد وENTER

.را فشار دهيد

Display Mode : مد نمايش را به حالتDay)روز( ،Night)و يا ) شب

Auto)با انتخاب مد. تنظيم مي كند)خودكارAuto صفحه نمايش در هنگام

خواهد Dayم طلوع خورشيد به مد و در هنگاNightغروب آفتاب به مد 

.رفت

Night Time Color Scheme /Day Time Color Scheme:

.Nightو Dayرنگهاي مختلف براي عمل در مدهاي 

Backlight Time Out :تنظيم مدت زمان روشن ماندن نور پس براي

زمينه و يا تنظيم مدت زمان براي خاموش شدن خودكار نور پـس زمينـه   

درصورت استفاده از تغذيه خارجي اين گزينه ).ت استفاده از باطريدرحال(

.ناديده گرفته مي شود و نور پس زمينه روشن باقي مي ماند
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Backlight Level :بافشـار  . شدت نور پس زمينه را مشخص مي كند

.به سمت باال و پايين مي توانيد نور را زياد و يا كم كنيدROCKERدكمه 

يستنظيمات اينترف

از اين گزينه براي تنظيم كردن فرمت ورود و خروج اطالعات رد و بدل

.و دستگاه خارجي مثل كامپيوتر استفاده مي شودGPSشده بين 

براي رفتن به منوي تنظيمات اينترفيس

Setupدر صفحه  Menu گزينهInterface را انتخاب كنيد وENTER را

.فشار دهيد

Serial Data Format : فرمت اطالعات رد و بدل شده را مشخص مي

.كند

Garmin : ركهافرمت خاص شركت گارمين براي انتقال نقاط، روتها، ت

.در كامپيوترMapSourceو نقشه ها به نرم افزار 

NMEA In /NMEA Out : فرمت استانداردNMEA01083 ورژن

.براي رد و بدل كردن داده ها3.01

Text Out :العات مربوط به سرعت و موقعيت به صورت خروج اط

. ASCIIمتن 

None :دستگاه بدون پروتكل ارتباطي.

تنظيمات صدا

براي تنظيم صداي پارامترهاي مختلف در دستگاه از اين منو استفاده مـي  

.شود

:براي رفتن به منوي تنظيمات صدا 

Setupدر صفحه -1 Menu گزينهTones را انتخاب كنيد وENTER را

.فشار دهيد

صداي (KeyBeep،)صداي پيغام(MessageBeepهاييكي از گزينه-2

ــدها ــداي تغذيــــه (PowerBeepكليــ TurnWarninig(Early)،)صــ
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اخطار چرخش (TurnWarninig(Final)،ويا)اخطارچرخش زودهنگام(

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و )پاياني

پايين مي رويد صداي هر كدام ازگزينه در حالي كه ليست باز شده، به -3

.را فشار دهيدENTERبراي انتخاب هر يك . ها را مي شنويد

تنظيم ترتيب صفحات

در اين صفحه مي توان قرار گرفتن صفحات اصلي را جابجا كرد و يا يك 

.صفحه دلخواه به مجموعه صفحات اصلي اضافه كرد

لي اضافه كنيد، آن اگر شما يك صفحه به مجموعه صفحات اص:توجه

.صفحه در منوي اصلي مشاهده نمي شود

:تنظيم ترتيب صفحاتبراي رفتن به صفحه 

Setupدر صفحه  Menu  آيكـونPage Sequence   را انتخـاب كنيـد و

ENTERرا فشار دهيد.

:براي حركت دادن ، وارد كردن و يا حذف يك صفحه 

را فشار ENTERكنيد و يك صفحه، آنرا انتخابجابجا كردن براي -1

صفحه را در ROCKERرا انتخاب كنيد و توسط دكمه Moveگزينه .دهيد

.را فشار دهيدENTERدر انتها دكمه. ليست جابجا كنيد

براي وارد كردن يك صفحه جديد، صفحه اي كه مي خواهيد وارد كنيد -2

كنيد و را انتخابInsertگزينه .را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و 

را فشار دهيد تـا  ENTERيكي از صفحه هاي ليست را انتخاب كنيد و 

.صفحه وارد شده قبل از آن قرار گيرد

را فشـار  ENTERبراي حذف يك صفحه، صفحه را انتخاب كنيد و -3

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Removeگزينه . دهيد

تنظيمات نقشه

را مطالعه 38ه صفحه تنظيمات نقشه صفحه براي ديدن اطالعات مربوط ب

.كنيد
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تنظيمات مسريابي

از اين صفحه براي تنظيمات مربوط به نحوه چگونگي يافتن مسير توسـط  

GPSاستفاده مي شود.

:براي رفتن به صفحه تنظيمات مسيريابي 

Setupدر صفحه -1 Menu آيكونRouting را انتخاب كنيد وENTER

.فشار دهيدرا 

بـراي  . تنظيمات مختلفي ديده مي شـود Routing Setupدر صفحه-2

Followگزينه رسي به تنظيمات بيشتر دست Road Options را در پايين

.صفحه انتخاب كنيد

Guidance Method : براي محاسبه مسير سه گزينه در اختيار شما مي

:گذارد

Prompted :افتن مسير از شما سوال قبل از انجام محاسبات براي ي

.خواهد كرد

Follow Road :اين گزينه تعداد چرخشها . راهيابي از طريق جاده ها

.را بيشتر خواهد كرد

Off  Road : شما تا مقصد رسم خواهد يك خط مستقيم از محل فعلي

اين در مواقعي مفيد است كه نقشـه شـما در محـدوده مـوردنظر     . كرد

) ز طريق خط مستقيمناوبري ا(جزئيات كمي دارد

Follow Road Method : محاسبات مسيريابي از طريق جاده نحوه انجام

:را مشخص مي كند 

Prompted : دشقبل از انجام محاسبات از شما سوال خواهد.

Faster Time : انتخاب مسيرها براساس زمان كوتاهتر براي رسيدن به

.دممكن است از نظر مسافت طوالني تر باش.مقصد

Shorter Distance : ممكن . كوتاهترانتخاب مسير براساس مسافت

.است از نظر زمان طوالني تر باشد
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Next Turn Pop Up :يغام مربوط به چرخش فعال و يا غيرفعال كردن پ

.بعدي

Follow Road Optionsگزينه هاي صفحه

Off  Road Recalculation :براي از طريق خط مستقيم،هنگام ناوبري

محاسبه مجدد مسير، از شما سوال خواهد شد و يا به طور خودكار انجـام  

.خواهد شد و يا مي توانيد آنرا غيرفعال كنيد

Calculation Method : مسير را مشخص مي كندچگونگي يافتن.

Quickest Calculation  : را سريعتر انجام مي اين روش محاسبات

.بهترين مسير نباشداب شده اما ممكن است مسير انتخ.دهد

Quick Calculation :اتخاب مي كند اما محاسبات كمي مسير بهتري

.كندتر از حالت قبل انجام مي شود

Better Route :نسبت به حالت قبل مسير بهتري انتخاب مي كند.

Best Route : بهترين مسير ممكن را انتخاب مي كند اما بيشترين زمان

.داردمحاسبات را در بر

Calculate Route For : در اين گزينه نوع وسيله نقليه را مشخص مي

.با توجه به آن مسير را مشخص خواهد كردGPSكنيد و 

Avoid : براي راهيابي، مسيرهاي موجود در بانك اطالعاتي دستگاه ناديده

.گرفته مي شود و از مسيرهايي كه توسط شما ايجاد شده استفاده مي گردد

Geocacheيماتتنظ

از اين صفحه براي پيدا كردن و ذخيره كردن آيتم هاي مخفي در مختصاتهاي 

براي ديدن جزئيـات بيشـتر و نحـوه چگـونگي     . جغرافيايي استفاده مي شود

از اينترنــت بــه ســايت    Geocacheدانلــود كــردن مختصــات هــاي     

WWW.Garmin.Comعه نماييدمراج.

در مكانهاي خصوصي Geocacheقبل از نصب ايستگاههاي :توجه

.و يا عمومي به قوانين دولتي در مورد آنها توجه كنيد
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:Geocacheبراي رفتن به صفحه تنظيمات

Setupدر صفحه  Menu آيكونGeocache را انتخاب كنيد وENTER

.را فشار دهيد

)رياييد(Marineتنظيمات

از اين صفحه براي تنظيم آالرمهاي مربوط به ناوبري دريايي استفاده مـي  

.شود

Marineبراي رفتن به صفحه Setup:

Setupدر صفحه  Menu آيكونMarine را انتخاب كنيد وENTER را

.فشار دهيد

Anchor Drag Alarm : آالرمي را تنظيم مي كند كه در صورت انحراف

.ز فاصله مشخصي به صدا درمي آيدا

Off  Course Alarm : آالرمي را تنظيم مي كند كه در صورت انحراف از

.به صدا درمي آيدامتداد مسير

Deepwater Alarm/ Shallow Water Alarm : در صورت ورود به

محدود اي كه عمق خيلي زياد و خيلي كم دارد آالرم تنظيم شده در ايـن  

.ر مي آيدگزينه به صدا د
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تنظيم زمان

Timeدر صفحه  Setup    تنظيمات مربوط به فرمت نمـايش زمـان، تنظـيم

ناحيه زماني و يا تنظيم دستگاه براي ذخيره سازي زمان روز، مشاهده مي 

. شود

Time Setupبراي رفتن به صفحه 

Setupدر صفحه  Menu آيكونTime  را انتخاب كنيـد وENTER را

.فشار دهيد

Time Zone : منطقه زماني را براي شهر خود انتخاب كنيد تاGPS ساعت

UTCرا براي وارد كردن افست زماني از Otherگزينه . محلي را نشان دهد

.انتخاب كنيد

تنظيم واحدها

Unitsاز صفحه  Setupمختصاتي و اندازه گيري براي تنظيم واحدهاي

.استفاده مي شود

:براي وارد شدن به صفحه فوق

Setupدر صفحه  Menu آيكونUnits را انتخاب كنيد وENTER را

.فشار دهيد

Position Format : مختصات را براي نمايش موقعيت مشخص سيستم

به طور پيش فرض طول، عرض جغرافيايي برحسب درجه، دقيقه و . مي كند

.هزارم دقيقه مي باشد

Map Datum :به طـور پـيش   . اي نقشهتعيين سطح مبناي مختصات بر

بـا توجـه بـه نـوع سيسـتم      GPSانتخاب شده است WGS 84فرض 

.مختصات بهترين گزينه را انتخاب خواهد كرد

مختصات براي انتخاب سطح مبناي غيراستاندارد با سيستم: اخطار

درصورت . نقشه ممكن است كه باعث ايجاد مختصات اشتباه گردد

ا انتخـاب كنيـد كـه بـا اكثـر      رWGS84عدم آشنايي با اين گزينه 

.سيستمهاي مختصات سازگار مي باشد
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Distance/Speed :   در اين گزينه واحدمسافت و سرعت مشـخص مـي

.شود

Elevation(Vert.Speed) : در اين گزينه واحد ارتفاع و واحد سرعت

.تغييرات ارتفاعي مشخص مي شود

Deph :تعيين واحد عمق.

Temperature :دماي محيطتعيين واحد.

Pressure :در اين گزينه واحد اندازه گيري فشار تعيين مي شود.

تنظيمات جهت يابي

Headingدر اين صفحه  Setup تنظيماتي مربوط به طرز نمايش جهت و

.يا نوع مرجع شمال براي محاسبه جهت وجود دارد

درصورت عدم آشنايي با مرجع شـمال و يـا جهـت يـابي از     : توجه

.يش فرض استفاده كنيدمقادير پ

Heading Setupبراي رفتن به صفحه

Setupدر صفحه  Menu آيكونHeading را انتخاب كنيد وENTER را

.فشار دهيد

Display :جهت را براي نمايش تعيين مي كندنوع مقدار.

North Reference :شمال واقعي . نوع مرجع شمال را مشخص مي كند

.مغناطيسيو يا شمال

Switch to compass heading when below : در صورتي كه سرعت

حركت شما از مقدار مشخص شده در اين قسمت كمتر باشد و به مدت 

از GPSادامه پيدا كند، For More Than... مقدار تعيين شده در قسمت 

.را ببينيد49صفحه.قطبنماي الكترونيكي براي تعيين جهت استفاده مي كند
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كاليبراسيون

مي توانيد قطبنماي الكترونيكي و يا ارتفاع Calibration Setupدر صفحه 

.سنج دستگاه را براي دستيابي به دقت بيشتر، كاليبره كنيد

: براي كاليبره كردن قطبنما

Setupدر صفحه -1 Menu آيكونCalibration   را انتخـاب كنيـد و

ENTERان مي شودپيغام زير نماي.را فشار دهيد.

"Which sensor would you like to calibrate?"
را انتخاب كنيد و براي رفتن به صفحه كاليبراسيون Compassگزينه - 2

را 50سپس دستورالعملهاي صـفحه  . را فشار دهيدENTERقطبنما 

.دنبال كنيد

:براي كاليبره كردن ارتفاع سنج

ا براي رفتن به صفحه رENTERرا انتخاب كنيد و Altimeterگزينه 

59سپس طبق دستورالعملهاي صـفحه  . كاليبراسيون ارتفاع سنج فشار دهيد

.عمل كنيد

تنظيمات ارتفاع سنج

 Altimeterتنظيمات مختلف راجع به ارتفاع سنج به صفحه براي مشاهده 

Setupمي توانيد ارتفاع سنج را به مد. برويدSelf-Calibrate) كاليبراسيون

و يا از . ببريد تا با هر بار روشن شدن دستگاه خود را كاليبره كند) رخودكا

استفاده كنيد و يا اينكه براي دستيابي به دقت )فشار سنج(Barometerآن مد

.بيشتر براي فشار و ارتفاع آنها بصورت دستي كاليبره كنيد

:براي تنظيم ارتفاع سنج

Setupدر صـفحه  -1 Menu آيكــونAltimeter ــد و  را انتخـاب كني

ENTERرا فشار دهيد.

Autoقسمت -2 Calibration  را انتخاب كنيـد وENTERار شـ را ف

Onبـا انتخـاب  . را انتخاب كنيدOffو يا Onيكي از گزينه هاي .دهيد

.تصحيح خواهد شدGPSارتفاع توسط 

ــد و )مـد فشارســنج (Barometer Modeقسـمت  -3 را انتخــاب كني

ENTERفشار دهيد و يكي از گزينه هـاي  راVariable Elevertion

 Fixed Elevertionو يـا  ) براي استفاده از فشارسنج در حال حركـت (

بارومتر استاندارد عمل كاين گزينه همانند ي-ده در حالت ايستاابراي استف(
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Fixedاطالعـات سـفر هنگاميكـه در مـد     .را انتخـاب كنيـد  ) مـي كنـد  

Elevertionدنخيره نمي شوهستند ذ.

:براي كاليبره كردن ارتفاع سنج به طور دستي

را فشار     ENTERرا انتخاب كنيد و Calibrate Altimeterگزينه -1

:مي توانيد  ارتفاع سنج را به سه روش كاليبره كرد. دهيد

براي اين كار بايد ارتفاع فعلي موقعيت خود : ارتفاع صحيح را وارد كنيد

.را بدانيد

براي اين كار به يك فشار سنج دقيق احتياج :ار صحيح را وارد كنيدفش

.داريد تا فشارفعلي شما را مشخص كند

گزينـه  : اجازه دهيد تا ارتفاع فعلـي را بدسـت آورد  GPSبه گيرنده 

GPSبه همراه طول و عرض جغرافيايي ارتفاع را نيز محاسبه مي كند .

واره هاي پيدا شده بستگي دقت بدست آمده ، به موقعيت و تعداد ماه

دقت آن به اندازه ساير ارتفاع سنج هاي دقيق نيست امـا بـراي   . دارد

.كاربردهاي معمولي مناسب است

.در پايان يك پيغام اتمام و يا عدم موقعيت نمايش داده مي شود- 3

Welcomتنظيمات صفحه 

مي توانيد متني بنويسيد كه با روشـن شـدن   Welcom Setupدر صفحه 

.ستگاه نشان داده مي شودد

:Welcom Setupبراي رفتن به صفحه 

Setupدر صفحه -1 Menu آيكونWelcom Setup را انتخاب كنيد و

ENTERرا فشار دهيد.

:براي اضافه كردن يك پيغام

مـتن  ROCKERاز صفحه كليد روي صفحه اسـتفاده كنيـد و بـا دكمـه     

.را فشار دهيدENTERليد سپس ك. موردنظر را يادداشت كنيد

.دهيدرا فشارENTERرا انتخاب كنيد وOKبراي اتمام -2
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نزديكي نقاط.دستگاه را خاموش و روشن كنيد تا متن تايپ شده را ببينيد-3

مي توان يك آالرم براي محـدوده  Proximity Waypointدر صفحه 

از اين آالرم مي تـوان  . ه تعيين كرددايره اي شكل از يك نقطه ذخيره شد

.براي اجتناب از ورود به نقاط و مختصات هاي ممنوعه استفاده كرد

.مراجعه نماييد14براي اطالعات بيشتر در اين زمينه به صفحه 

تقويم 

هاي مربوط به در تقويم ساعات طلوع و غروب آفتاب ، حالت ماه، تاريخ

مشخص شده به سمت نقطه اي قبالً كار و ماهيگيري و ناوبري در روزش

.ذخيره كرده ايد ، قابل دسترسي هستند

:به منظور استفاده از تقويم 

فشار دهيد تا به صفحه منـوي اصـلي وارد   را دو بارMENUدكمه -1

.شويد

صفحه . را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد وCalenderآيكون -2

.ان مي دهد باز مي شودتقويم ، در حالي كه هفته جاري را نش
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براي انتخاب كردن روزي كه مي خواهيد به آن ROCKERاز دكمه -3

را فشار دهيـد تـا صـفحه    ENTERيك نقطه اضافه كنيد، استفاده كنيد و

.مربوط به آن روز نشان داده شود

Addگزينه . را فشار دهيدMENUبراي باز شدن منوي اصلي دكمه -4

Point و را انتخاب كنيدENTERصفحه جستجوي نقاط باز .را فشار دهيد

.مي شود

براي (از اين صفحه نقطه اي را كه مي خواهيد اضافه كنيد انتخاب كرده-5

16ديدن جزئيات مربوط با انتخاب نقاط از صـفحه جسـتجو بـه صـفحه     

را فشار دهيد تا نقطه فوق به صفحه مربوط به ENTERو )مراجعه كنيد

.شودروز مورد نظر اضافه

گزينه . را فشار دهيدMENUدكمه براي حذف نقاط از صفحه روز،-6

Remove Point را انتخاب كنيد وENTER را فشار دهيد تا ليست گزينه

.هاي مربوط به حذف نقاط باز شود

ماشين حساب

. را انتخاب كنيدCalculatorبراي استفاده از ماشين حساب دستگاه، آيكون 

حساب را به صورت معمولي يا مهندسي تنظيم كنيد و يا مي توانيد ماشين 

براي اين كار از منوي صفحه استفاده مي . درجه و راديان را تعويض كنيد

.شود

:براي استفاده از ماشين حساب 

.فشار دهيد تا به منوي اصلي برويدرا دو بارMENUدكمه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Calculatorآيكون -2

.براي محاسبات استفاده كنيدENTERو ROCKERاز دكمه -3
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كرنومتر

در منـوي اصـلي   Stopwatchدسـتگاه، آيكـون   كرنومتربراي اسـتفاده از  

در اين كرنومتر پارامترهايي مربوط به زمان و يا مسافت و .انتخاب مي شود

.يا تعداد دورهاي طي شده مشخص مي شود

:براي دسترسي به كرنومتر

.را دو بارفشار دهيد تا به منوي اصلي برويدMENUدكمه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Stopwatchآيكون -2

:شروع و يا توقف تايمر

را فشـار  ENTERرا انتخاب كنيد و Startبراي شروع تايمر گزينه -1

.دهيد

را فشـار  ENTERرا انتخاب كنيـد و  Stopبراي توقف تايمر گزينه -2

.دهيد

:براي مشخص كردن تعداد دورهاي زده شده

را انتخاب كنيد Lapدر حالي كه كرنومتر در حال شمارش مي باشد گزينه 

.را فشار دهيدENTERو 

:براي ريست كردن كرنومتر

را انتخـاب كنيـد و   Resetگزينـه  متوقف شده استدر حالي كه كرنومتر 

ENTERرا فشار دهيد.
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:براي مشخص كردن تعداد دورها بر اساس مسافت

Lapگزينه . را فشار دهيدMENUدكمه  By Distance را انتخاب كنيد و

ENTERبراي بازگشت به حالت قبـل گزينـه   . را فشار دهيدLap By

Buttonرا در منوي صفحه اصلي انتخاب كنيد.

:براي تنظيم مسافت دور

Set Lap Pگزينه .را فشار دهيدMENUدكمه -1 istance را انتخاب كنيد و

ENTERرا فشار دهيد.

را ENTERقسمت مربوطه را انتخاب كنيد وROCKERتوسط دكمه  -2

را ENTERدكمه، Okو با انتخاب مقدار موردنظر را وارد كنيد. فشار دهيد

.فشار دهيد

ماه و خورشيد

سيم گرافيكي از موقعيت ماه و خورسيد يك ترSun and moonدر صفحه 

.مشخص شده رسم مي شودنسبت به زمين در تاريخ و ساعت 

صفحه زمانهاي طلوع و غروب ماه و خورشيد در تاريخ و همچنين در اين 

از دكمه هاي روي صفحه براي . مشخص شده نشان داده مي شويدموقعيت 

عت و زمـان  نمايش حركت ماه و خورشيد و توقف حركـت آنهـا در سـا   

.مشخص شده استفاده مي شود

اريخ و       ك سـاعت، ـت راي ـي ـيد ـب براي ديدن موقعيت ماه و خورش

:موقعيت خاص

.را دو بارفشار دهيد تا به منوي اصلي برويدMENUدكمه -1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Sun & Moonآيكون -2
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ورشيد در يك تاريخ و ساعت خاص براي پيش بيني موقعيت ماه و خ-3

را فشار دهيد تا ENTERرا  انتخاب كنيد و Dateو يا Timeفيلدهاي 

.صفحه كليد روي صفحه نشان داده شود

فيلـد  .براي پيش بيني موقعيت ماه و خورشيد در يك موقعيـت خـاص  -4

Location را  انتخاب كنيد وENTER منوي گزينه ها را فشار دهيد تا

.يكي از گزينه ها را انتخاب كنيد.مكان جديد باز شودبراي يك

گيريشكار و ماهي

جداولي را مشاهد مي كند كه شامل بهترين Hunt and Fishدر صفحه 

.ساعتهاي شكار و ماهي گيري براي تاريخ و مختصات خاصي مي باشند

اريخ و مكـاني     راي ـت براي نمايش پيش بيني شكار و ماهيگيري ـب

:خاص
.را دو بارفشار دهيد تا به منوي اصلي برويدMENUه دكم-1

.را فشار دهيدENTERرا انتخاب كنيد و Hunt and Fishآيكون -2

صفحه به تاريخ و مختصات در باالي Dateو Locationدر فيلدهاي

.محل فعلي نمايش داده مي شود

اب كنيد و را انتخDateبه منظور پيش بيني براي تاريخي ديگر، فيلد -3

ENTERرا فشار دهيد تا صفحه كليد در صفحه نمايش نشان داده شود.

را انتخاب كنيد Locationبه منظور پيش بيني براي محلي ديگر، فيلد -4

New"را براي باز شدن منويENTERو  Location"اگر . فشار دهيد

توسط ، صفحه نقشه باز مي شود و شما را انتخاب كنيدUse mapگزينه 

انتخاب مي ENTERدادناشاره گر نقشه محل موردنظر خود را با فشار 

Map"پيغامLocationدر اين صورت فيلد. كنيد Location" نمايان مي

.شود

Useدر صورتي كه گزينه  Find Menu را از منوي صفحه انتخاب كرده

ه صفحه جستجو باز مي شود و شما بايد محل جديد رد پايين صفح. باشيد

Locationدر اين صورت در فيلد . را فشار دهيدENTERانتخاب كنيد و 

.نام محل انتخاب شده نوشته مي شود

ENTERو سپس دكمه MENUبراي بازگشت به تاريخ جاري دكمه -5

.را فشار دهيد
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تماس با ما* 

دستگاه، در صورت  مواجه شدن با هر مشـكل و يـا   به هنگام استفاده از

زيـر تمـاس حاصـل    هـاي و با شـماره تلفن ژئودزشركت با،الؤس

:بفرماييد

Geodezco_survying_instrument@: تلگرام

–نبش سبحاني –خيابان بهشتي –دزفول : دفتر مركزي

واحد يك–43پالك –مجتمع لوتوس 

061-42229545: تلفن

42229546: فكس

81491410916: همراه 

بين دي و آذر–بلوار فروردين –گلستان : دفتر اهواز

طبقه فوقاني موسسه اعتباري آرمان 

09336426041

33343636 -061

تجهيزات نقشه بردارى ژئودز 0۹۱۶۱۴۱۸۱۴۹



تجهيزات نقشه بردارى ژئودز 0۹۱۶۱۴۱۸۱۴۹




