Koostanud: Edgar Sepp, edgar@ut.ee
Tü geograafia osakond, 19.04.2008

GPS’i lühike kasutusjuhend
Tehtud Garmin eTrex Vista HCx baasil
(üldjoontes sobib aga enamiku Garmin GPS’idega – erinevused nuppude paigutuses ja menüüdes)

1.

Nuppude kasutamine ja funktsioonid:

Sisse/Välja – GPS’i sisse ja välja lülitamine, nuppu tuleks
natuke aega all hoida. Taustavalguse seadmiseks lühike
vajutus.
Menüü/Otsi – lühike vajutus, kuvab vastavalt vaatele
menüü võimalike tegevustega. Pikk vajutus viib otsingu
menüüsse.
Välju/Vaated – Lühike vajutus vahetab ekraani põhivaateid
või menüüs olles tühistab andmesisestuse ja väljub menüüst.
Navigeerimine/Sisestus – Menüüs ja kaardil
navigeerimine (neljas suunas) ja lühike vajutus sooritab
valiku.
Suurenda/Vähenda – Kaardivaate kaardi mõõtkava
suurendamiseks ja vähendamiseks.

2.

GPS’i põhivaated

Erinevate vaadete vahetamiseks kasutada Välju/Vaated nuppu. Igal vaatel on erinev menüü, mille saab esile
kutsuda Menüü/Otsi nuppu vajutades. Menüüs navigeerimiseks saab kasutada Navigeerimine/Sisestus
nuppu, viimast üles-alla või külgedele liigutades. Valiku tegemiseks kasutada sama nuppu vajutades seda otse
alla. Soovimatu valiku korral vajutada Välju/Vaated nuppu.
NB! Soovitan julgelt katsetada ja navigeerida, sest midagi reaalselt katki teha ei saa. On küll võimalik ära
kustutada enda andmed, kuid seadet te sellega kuidagi rikkuda ei saa! Kui aga olete kuhugi menüüsse eksinud ja
ei tea enam, mida teha, siis vajutage Välju/Vaated nuppu niikaua kuni jõuate tuttava vaateni.

3.

Teekonnapunkti märkimine

Teekonna punkti märkimine toimub Sisestus klahvi kasutades
1. Pikk vajutus – praeguse asukoha märkimine (vajutate nupu alla ja hoiate kuni
tuleb ette teekonnapunkti märkimise vaade)
2. Lühike vajutus – soovitud asukoha märkimine, enne tuleks kaardilt kursoriga
valida soovitud asukoht (kasutada saab suurendus-vähendus ja navigeerimisnuppe)
Teekonnapunkti märkimise vaates saab anda punktile nime, muuta kuupäeva ja
kellaaega, asukoha koordinaate ja kõrgust. Ühtlasi näidatakse teekonnapunkti kaugust
ja suunda praegusest asukohast.
OK – salvestab punkti ja naaseb kaardivaatesse
Kaart – kuvab kaardivaate salvestatava punkti ümbruses, sellest saab välja Välju/Vaated nuppu kasutades
Keskm – sooritab punkti koordinaatide mõõtmiseks mitu mõõtmist (seni kuni vajutatakse stopp)
Mine – salvestab teekonnapunkti, lisab selle aktiivsesse teekonda ja alustab sinna navigeerimist.
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4.

Huvi- ja teekonnapunktide otsimine

Huvipunktid on varasemalt GPS’i sisestatud punktid erinevate objektide kohta: vaatamisväärsused, haiglad,
bensiinijaamad, suuremad poed, politsei, pangaautomaadid, hotellid jne.
Piirdume siinkohal ainult teekonnapunktide otsimisega. Samas on teiste huvipunktide otsimine analoogne
teekonnapunktide otsimisele.
1.
2.
3.
4.

Hoia all Menüü/Otsi nuppu kuni ilmub Otsingu vaade.
Otsingu vaates üleval vasakus nurgas ongi teekonnapunkte tähistav ikoon –
valige see kasutades Sisestus nuppu
Järgnevalt ilmub dialoogiaken, kus on toodud salvestatud teekonnapunktid.
Kasutades Navigeerimisnuppu valige välja soovitud teekonnapunkt ja
vajutage Sisestus nuppu.
Seejärel kuvatakse teekonnapunkti detailsem vaade, kus saab valida, kas
teekonnapunkti kustutamise, kaardil kuvamise või teekonnapunkti
navigeerimise vahel. Vastav valik tuleb teha jällegi Sisestus nuppu kasutades.

Teekonnapunkti navigeerimine – lülitab GPS’i vastavasse režiimi, kus hakatakse kasutajat juhendama, kuidas
sinna punkti jõuda, selleks näidatakse suunda, punktini jäänud vahemaad ja kaardivaates kuvatakse ka vastav
teekond.

5.

Objektide juurde navigeerimine – navigeerimisrežiim

Navigeerimisrežiimi käivitamiseks on kaks võimalust. Esiteks saab seda teha kaardivaates ja teiseks
otsimismenüüd kasutades (navigeerimaks näiteks mõnda varem salvestatud punkti)
Navigeerimisrežiimi käivitame kaardivaates
1. Kasutage navigeerimisklahve ja leidke kursoriga ekraanilt koht, kuhu soovite minna/navigeerida
2. Vajutage korraks Sisestus nuppu
3. Avanevas dialoogiaknas valige välja „Mine” ja vajutage uuesti Sisestus nuppu
4. Sisse lülitub navigeerimisrežiim teie poolt ettenäidatud punkti
Navigeerimisrežiimi käivitame otsimisfunktsiooni kasutades
1. Hoidke all Menüü/Otsi nuppu ja ilmub otsingu vaade
2. Valige välja sobiv huvi- või teekonnapunkt (vaata punkt 3. Huvi- ja teekonnapunktide otsimine)
3. Pärast soovitud punkti leidmist ja valimist valige „Mine”

6.

Teekonna loomine

Teekond on sisuliselt sama, mis navigeerimisrežiim – erinevuseks on ainult see, et koosneb mitmest punktist,
kuhu siis GPS’i kasutajat järjest juhatatakse. Teekonna loomiseks on vastav menüü, mille leiab peamenüüst.
Teekonna loomiseks:
1. Tuleb minna peamenüüsse (kasuta Välju/Vaated nuppu) ja valida sealt Teekond (Sisestus nupp)
2. Vali alt reast Uus – uue teekonna tegemine
3. Edasi valida lisa uus punkt ja 3. punktis kirjeldatud viisil leida sobivad huvi- või teekonnapunktid
4. Kui kõik punktid on valitud tuleks valida Navigeeri, misjärel käivitub navigeerimisrežiim.

7.

Infoväljad

Erinevates vaadetes on võimalik kuvada ekraanil erineval arvulja erineva sisuga infovälju. Infoväljad pakuvad
meile erinevat huvitavat ja vajalikku informatsiooni navigeerimisel.
Infoväljade sisselülitamiseks tuleks vajutada Menüü/Otsi nuppu valida sealt Infoväljad ja Sisestus nupuga
valik kinnitada – edasi saab juba valida kuvatavate infoväljade arvu. Infoväljade sisu vahetamiseks tuleks
põhivaates olles vajutada jällegi Menüü/Otsi nuppu ja siis tegema valiku Vaheta infovälja.
NB! Pikema eestikeelse juhendi antud mudeli ja teiste Garmini GPS’ide kohta leiab aadressil www.garmin.ee

