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ت دْیعات ًقطِ تطزاضی هٌْسسی ػسل ّوَاضُ افتراض آى ضا زاضز کِ تا سالْا سالْا ساتقِ ٍاضزات  ،فطٍش
،تؼویطات ترػػی اًَاع زستگاّای ًقطِ تطزاضی ٍ لَاظم خاًثی  ،زض ظهیٌِ ذسهت تِ خاهؼِ هٌْسسیي پیطتاظ
تاضس.
ایي ضطکت زاضای گَاّیٌاهِ ّای تؼویطات ترػػی ٍ ًوایٌسگی ّای هداظ اظ کاضذاًِ خات ٍ کوپاًی ّای
هؼتثط هی تاضس.
تا ّوکاضی ػسُ ای اظ هترػػاى هدطب زض ظهیٌِ تؼویطات اًَاع زستگاُ ّای الکتطًٍیکی ٍ هکاًیکی ٍ ًیع
تطذَضزاضی اظ کاهل تطیي لَاظم یسکی اًَاع زٍضتیي ّا  ،تدْیعات ًقطِ تطزاضی هٌْسسی ػسل تَاًستِ است
تْتطیي ذسهات پس اظ فطٍش ضا تِ هطتطیاى ذَز اضائِ ًوایس.
زض ظهیٌِ آهَظش  ،تدْیعات ًقطِ تطزاضی هٌْسسی ػسل ذسهات ذَز ضا زض آهَظش اًَاع تَتال استیطي ّا ٍ
ً ٍ GPSیع آهَظش ترػػی اًَاع ًطم افعاضّای ًقطِ تطزاضی زض سطاسط ًقاط ایطاى تِ هٌظَض ضفاُ حال ضوا
ًقطِ تطزاضاى گطاهی اضائِ هی ًوایس.
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98-9تٌظیوات ٍاحسّای اًساظُ گیطی ................................................................................. Unit
 99-9قالة هَقؼیت ..................................................................................... Position Format
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= -ایداز آالضم ضٍی ًقطِ ..................................................................................... Proximity Alarm
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? -فؼال کطزى یک هسیط تطای ّسایت .......................................................................... Active Rout
@ -فطهت ًوایص هٌَّا ........................................................................................... Profile Change
- Aهاُ ٍ ذَضضیس .............................................................................................. Sun and Moon
 - 98آالضم زستگاُ .............................................................................................. ..... Alarm Clock
 - 99هاضیي حساب .............................................................................................. ......... Calculator
 - 9:تایوط ............................................................................................................... Stopwatch
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; - 9هحاسثِ ی هساحت ................................................................................... Area Calculation
< - 9ضکاض ٍ هاّیگیطی ......................................................................................... Hunt and Fish
= - 9اضتثاط تیسین (ٍایطلس) ............................................................................ Share Wirelessly
> - 9هیاًگیي گیطی اظ هَقؼیت ًقاط ثثت ضسُ ............................................... Waypoint Avg.
?............................................................................................................................. Geocaches - 9
@ - 9هطاّسُ هاَّاضُ ّا ................................................................................................... Satellite
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عملکرد دکمه های صفحه کلید
 : +اظ ایي زکوِ تطای افعایص ظٍم (تعضگٌوایی) زض غفحِ ًقطِ ( ٍ )MAPیا افعایص هقساض ػسزی تطذی
فیلسّای اطالػاتی زض هٌَّای هرتلف زستگاُ استفازُ هی ضَز.
_  :اظ ایي زکوِ تطای کاّص ظٍم (تعضگٌوایی) زض غفحِ ًقطِ ( ٍ )MAPیا کاّص هقساض ػسزی تطذی
فیلسّای اطالػاتی زض هٌَّای هرتلف زستگاُ استفازُ هی ضَز.
 :اظ ایي زکوِ تطای تؼَیؽ غفحات اغلی زستگاُ استفازُ هی ضَز  ،تطای ایي کاض زکوِ هَضز ًظط
ضا تِ تؼساز الظم تعًیس ٍ ظهاًی کِ غفحِ ی زلرَاُ ضوا زض ًَاض ًوایص زازُ ضس زکوِ ضا ضّا کٌیس تا غفحِ
هَضز ًظط تطای ضوا فؼال گطزز.
غفحات اغلی زستگاُ تِ طَض پیص فطؼ ضاهل ، Elevation Plot ، Trip Computer ، Compass ، MAP
 Main Menuهی تاضس تطای اؾافِ کطزى غفحِ خسیس ٍ یا کن کطزى غفحات هَخَز تایس تِ قسوت Main
 ٍ Menuسپس  ٍ Setupسپس  Page sequenceضفتِ ٍ ایي کاض ضا اًدام زّیس.
 :ایي زکوِ ایي اهکاى ضا تِ ضوا هی زّس کِ هَاضز شذیطُ ضسُ ضاهل ًقاط ( )Waypointخازُ ّای
شذیطُ ضسُ  ،هسیطّای شذیطُ ضسُ (ً ٍ ، )Routeقاط ضٍی ًقطِ (ضْطّا  ،آزضس ّا ٍ ً ٍ )...یع یک
هرتػات ذاغی ضا خستدَ کطزُ ٍ ًیع ضوا ضا اظ هحلی کِ ّن اکٌَى زض آى قطاض زاضیس تِ سوت هقػس ّسایت
هی کٌس.
پس اظ ایٌکِ تِ ایي هٌَ ٍاضز ضسیس  ،هی تَاًیس تستِ تِ هقػس هَضز ًظط  GPSضا زض حال ّسایت تِ سوت
هقػس قطاض زّیس تطای ایي کاض اگط هی ذَاّیس تِ سوت ًقطِ ی ذاغی حطکت کٌیس  ،گعیٌِ ی Waypoints
آى ضا اًتراب کطزُ  ENTER ،کٌیس ٍ سپس ضٍی گعیٌِ  ، GOزکوِ ENTERضا تعًیس زستگاُ تِ غَضت
اتَهاتیک تِ غفحِ ًقطِ ضفتِ ٍ ٍؾؼیت ضوا ضا ًسثت تِ هکاى هَضز ًظط ًطاى زازُ  ،ضهاًی ّن کِ ضوا ضطٍع
تِ حطکت هی کٌس ضوا ضا ضاٌّوایی ذَاّس کطز.
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اگط تطای خستدَی یک ًقطِ تط اساس ػکس کِ شذیطُ کطزُ ایس پس اظ ظزى زکوِ ی  FINDػکس هَضز

ًظط ضا اًتراب کطزُ ٍ سپس ضٍی گعیٌِ ی  ، GOزکوِ ی  ENTERضا فطاض زّیس.
صفحات اصلی

نقشً : MAP
ظهاًی کِ زستگاُ ضا ضٍضي هی کٌیس تِ غَضت پیص فطؼ غفحِ ی ًقطِ تِ ضوا ًوایص زازُ هی ضَز ٍ ظهاًی
کِ زض قسوت ّای زیگط زستگاُ تاضیس ٍ ترَاّیس تِ غفحِ ی ًقطِ تطٍیس زکوِ ی  PAGEضا تِ تؼساز الظم
فطاض زازُ تا ػکس ًقطِ ضا ضٍی غفحِ تثیٌیس ،سپس زکوِ ی  PAGEضا ضّا کٌیس تا غفحِ ی ًقطِ تِ ضوا
ًوایص زازُ ضَز.

اندا زي گیری افصلً ات مبدأ :
ظهاًی کِ زض غفحِ ی ّ MAPستیس یک تاض زکوِ ی  MENUضا فطاض زازُ ٍ ضٍی Distance
 Measureکلیک کٌیس ٍ سپس تا کلیسّای خْتی ػالهتی ضا کِ ضٍی غفحِ تِ ضوا ًوایص زازُ هی ضَز ضا
حطکت زّیس تا فاغلِ ًسثت تِ هکاى کًٌَی ضوا ضٍی ذط تیي زٍ ًقطِ ًوایص زازُ ضَز.
تطای شذیطُ ی هرتػات یک ًقطِ تِ غَضت  Waypointزکوِ ی  ENTERضا تِ هست ; ثاًیِ ًگِ زاضتِ تا
غفحِ ی خسیسی تاظ ضَز کِ زض آى هی تَاًیس تا ظزى زکوِ ی  ENTERضٍی گعیٌِ ی  Doneایي ًقطِ ضا تا
اسوی کِ زض ذط اٍل ًَضتِ ضسُ شذیطُ ًواییس.
تطای ایٌکِ تتَاًیس اسن ًقطِ ٍ یا سوثل آى ضا زض حیي شذیطُ ساظی آى ػَؼ کٌیس پس اظ آًکِ زض غفحِ ی
 MAPزکوِ ی  ENTERضا ; ثاًیِ ًگِ زاضتیس زض غفحِ ی تاظ ضسُ  ،گَضِ ی تاال سوت چپ ػکس پطچن
کَچکی ضا هی تیٌس کِ تِ ػٌَاى سوثل ّای هوکي تطای ایي ًقطِ تِ ضوا ًوایص زازُ ضَز  ،سوثل هَضز
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ًظط ذَز ضا اًتراب کطزُ ٍ  Waypointاسن ًقطِ ًَضتِ ضسُ کِ تا ظزى  ENTERضٍی ایي گعیٌِ هی تَاًیس
اسن ًقطِ ضا ّن تغییط زّیس.
زض قسوت  Noteهی تَاًیس ّط تَؾیح زلرَاّی ضا تِ ایي ًقطِ اؾافِ کٌیس.
اگط هی ذَاّیس ًقطِ ای تا هرتػات زلرَاُ شذیطُ کٌیس تایس زض غفحِ ی  MAPزکوِ ی  ENTERضا تِ هست
; ثاًیِ ًگِ زاضتِ ٍ زض غفحِ ی خسیس تاظ ضسُ تَسط کلیسّای خْتی ضٍی فیلس هرتػات ضفتِ سپس زکوِ ی
 ENTERضا تعًیس ٍ هرتػاتی کِ هس ًظط زاضیس ضا زض ایي قسوت ٍاضز کٌیس  ،زض ًْایت  ENTERکٌیس.

قطب نما : compass
ظهاًیکِ ػولیات ّسایت ( )navigationفؼال هی تاضس  ،غفحِ ی قطة ًوا تا استفازُ اظ ًطاًگط هسیط ضواض تِ
سوت هقػس ضاٌّوایی هی کٌس.
ٍقتی کِ زض حال ّایت ّستیس  ،غفحِ ی قطة ًوا اطالػاتی ضا تطای ّسایت ضسى تْتط تِ ضوا اضائِ هی زّس.
ایي کاض تا استفازُ اظ یک قطة ًوای زایطُ ضکلً ،طاًگط هسیط ٍ فیلسّای اطالػاتی غَضت هی گیطز .ایي
فیلسّای اطالػاتی هاًٌس سطػت حطکت  ،فاغلِ تا ًقطِ ی تؼسی زض ضٍی ًقطِ ٍ ظهاى تقطیثی ضسیسى تا هقػس
ضا ًطاى هی زّس.
چطذص غفحِ زایطُ ضکل قطة ًوا ًطاًگط هسیط پیص ضٍی ضواست  .فلص ًطاًگط هسیط خْت ضوا تطای
ضسیسى تِ هقػس ضا ًطاى هی زّس  .قطة ًوای هسٍض یک قطة ًوای الکتطًٍیکی هی تاضس کِ زض ظهاى ساکي
تَزى ضوا ػولکطزی هطاتِ تا قطة ًوای هغٌاطیسی زاضزٍ .قتی ضوا ضطٍع تِ حطکت هی کٌیس ٍ تِ یک
سطػت هتؼازل هی ضسیس  ،قطة ًوا ضطٍع تِ استفازُ اظ اطالػات زضیافتی اظ گیطًسُ  GPSهی کٌس تا هسیط
ضوا ضا هطرع کٌسٍ .قتی تؼس اظ ضسیسى تِ سطػت هتؼازل هدسزاً زض خایی تَقف کٌیس زٍتاضُ ّواًٌس قطة
ًوای هغٌاطیسی ػول هی کٌیس ،قطة ًوا هسٍض ظهاًی هَضز استفازُ قطاض هی گیطز کِ ضوا اظ ًقطِ ی کاغصی
یا ًوَزاضّ ،وطاُ تا زستگاُ تطای ّسایت استفازُ کٌیسٍ .قتی کِ قطة ًوای الکتطًٍیکی ضٍضي تاضس ،آیکَى
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قطة ًوا زض ذط ٍؾؼیت ًوایاى هی ضَز.
پس اظ ضٍضي کطزى زستگاُ تِ غَضت پیص فطؼ غفحِ ی ً MAPوایص زازُ هی ضَز .تطای ٍاضز ضسى تِ
غفحِ ی قطة ًوا زکوِ ی  PAGEضا یک تاض فطاض زّیس تا غفحِ ی قطة ًوا تِ
ضوا ًوایص زازُ ضَز .زض ایي غفحِ ًیع سطػت حطکت ضوا زض قسوت ً ٍ speedیع فاغلِ تا ًقطِ ی تؼسی
ضا زض قسوت  Dist to nextتِ ضوا ًطاى هی زّس ٍ ًیع فاغلِ ظهاًی تا ًقطِ ی تؼسی ضا زض قسوت Tim to
 nextتِ ضوا ًوایص هی زّس.
ظهاًی کِ زض ّط هٌَیی اظ زستگاُ تاضس ٍ ترَاّیس غفحِ ی قطة ًوا ضا تثیٌیس تایس زکوِ ی  pageضا تِ تؼساز
الظم فطاض زّیس تا غفحِ ی قطة ًوا زض ًَاض اتعاض ًوایص ضَز تثیٌیس سپس زکوِ ی  pageضا ضّا کٌیس تا
غفحِ ی قطة ًوا ًوایص زازُ ضَز.

صفحً ی کاویپمرت سفری : Trip computer
تطای ٍاضز ضسى تِ ایي غفحِ زکوِ ی  pageضا تِ تؼساز الظم فطاض زّیس تا اػتثاض  Trip computerظاّط
سپس ایي زکوِ ضا ضّا کٌیس.
غفحِ ی کاهپیَتط سفطی اطالػات گستطزُ ای کِ هٌاسة سفطّای طَالًی هی تاضس ضا زض اذتیاض کاضتط قطاض
هی زّس .ایي غفحِ هی تَاًس اطالػاتی چَى سطػت حطکت ،هیاًگیي سطػت حطکت زض طی سفط ٍ ،هطالة
تیطتطی ضا کِ تطای ضوا هفیس است ضا زض اذتیاض ضوا قطاض هی زّس  .ایي اطالػات کوک تعضگی تطای ّسایت
غحیح زض طَل سفط است.
ضوا هی تَاًیس تا ایداز تغییطات زض ایي غفحِ اطالػاتی ضا کِ تطای سفط ًیاظ زاضیس یا تِ زاًستي آى ّا ػالقِ
زاضیس اًتراب کٌیس .تطای ایداز تٌظیوات ضٍی ایي غفحِ زکوِ ی  MENUض افطاض زّیس تا تا گعیٌِ ّای ظیط
ضٍتِ ضٍ ضَیس :
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 : RESETایي گعیٌِ تِ هٌظَض آهازُ ساظی هدسز زستگاُ زض ّط غفحِ کاضتطز زاضز .
کِ تا اًتراب ایي گعیٌِ ٍ تاظ ضسى پٌدطُ هطتَطِ ضوا هی تَاًیس یک یا چٌس گعیٌِ اظ غفحِ هَضز ًظط اًتراب
کٌیس ٍ تا فطاض زازى گعیٌِ  Applyآى ّا ضا اػوال کٌیس.
 : Big Numbersتا اًتراب ایي گعیٌِ ضواضُ ّا ٍ یا حطٍف هَخَز زض غفحِ تا فًَت تعضگتطی ًوایص زازُ
هی ضَز.
 : Change data filedاهکاى تغییط هحتَای فیلسّا ض افطاّن هی کٌس.
 : Restore Defaultتاظگطت توام تٌظیوات تِ حالت اٍلیِ تَسط ایي گعیٌِ هقسٍض هی گطزز.

صفحً ی ارتفاع سنج : Elevation plot
تا فطاض زازى زکوِ ی  pageتِ تؼساز الظم تِ غفحِ ی  Elevation plotهی ضسیس کِ زض ایي حالت زکوِ ی
 pageضا ضّا کٌیس.زض غفحِ ی اضتفاع سٌح اطالػاتی هاًٌس اضتفاع فؼلی ً ،طخ افعایص ٍ یا کاّص اضتفاع ٍ یک
هقطغ طَلی اظ تغییطات اضتفاع تط حسة ظهاى ٍ فاغلِ ًوایص زازُ هی ضَزّ .وچٌیي هی تَاًس یک تطش
اضتفاػی اظ تغییطات فطاض تط حسة ظهاى ض اًیع ًطاى زاز ،فیلس ٍؾؼیت یا ً Status filedطاًگط اضتفاع فؼلی
ٍ یا ًطخ تغییطات تط حسة ظهاى هی تاضسّ ،وچٌیي ایي فیلس هی تَاًس فطاض هحیط ضا ّن ًطاى زّس  .تطای
ایداز تٌظیوات ضٍی ضٍی ایي غفحِ زکوِ ی  MENUضا فطاض زّیس ٍ ضٍی گعیٌِ ی ، Change plot Type
 Enterکٌیس سپس کِ زض آى هی تَاًیس قالة ضسن پطٍفیل طَلی ضا تیي حالت ّای ظیط اًتراب کٌیس.
 : Elevation / Timeتط اساس گصضت ظهاى پطٍفیل ضا ضسن کٌیس.
 : Elevation / Distanceتط اساس هیعاى فاغلِ حطکتی پطٍفیل اضتفاػی ضا ضسن هی کٌس.
 : Barometric pressureتط اساس تغییطات فطاضی پطٍفیل اضتفاػی ضا ضسن کٌس.
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تِ هٌظَض تغییط زازى هیعاى ظٍم (هقیاس) ضٍی قسوت طَلی ٍ یا اضتفاػی زض پطٍفیل اضتفاػی زض اضتفاػی زکوِ
ی  MENUضا ضٍی ایي غفحِ فطاض زازُ ٍ گعیٌِ ی زٍم یؼٌی  Adjust Zoom Rangesضا اًتراب کٌیس:
خْت تٌظین هقیاس ػوَزی (اضتفاع) کلیسّای خْتی تاال ٍ پاییي ضا اًتراب کٌیس.
خْت تٌظین هقیاس طَل (افقی) کلیسّای خْتی چپ ٍ ضاست ضا استفازُ کٌیس.
تطای تغییط زازى اطالػات ًوایطی زض فیلسّایی کِ زض ایي غفحِ ٍخَز زاضز زکوِ ی  MENUضا ضٍی ایي
غفحِ فطاض زازُ ٍ گعیٌِ ی سَم یؼٌی  Change data Fieldsضا اًتراب کٌیس
سپس ضٍی فیلس هَضز ًظط ضفتِ ٍ  ENTERکٌیس ٍ گعیٌِ ای ضا کِ هی ذَاّیس زض ایي فیلس ًوایص زازُ ضَز
اًتراب کٌیس.
تطای  RESETکطزى ایي غفحِ زکوِ ی  MENUضا فطاض زازُ ٍ گعیٌِ  RESETضا اًراب کٌیس.
تطای کالیثطُ کطزى آلتیوتط زض ایي قسوت زکوِ ی  MENUضا فطاض زازُ ٍ گعیٌِ ی Calibrate Altimeter
ضا فطاض زّیس  .تَغیِ هی گطزز اگط تا کٌَى ایي کاض ضا ًکطزُ ایس اظ اًدام ایي کاض ذَززاضی کٌیس ٍ زستگاُ ضا
تِ هطکع سطٍیس تسپاضیس.
تطای تاظگطزاًسى تٌظیوات ایي قسوت تِ تٌظیوات اٍلیِ ی آى  ،زکوِ ی  MENUضا فطاض زازُ ٍ گعیٌِ ی
آذط یؼٌی  Restore Defaultضا اًتراب کٌیس.

تنظیمات و ربانهم اهی دست گاي (: )Maine menu
 - 1تنظیمات دست گاي : setup
تطای ٍاضز ضسى تِ هٌَی تٌظیوات اغلی زستگاُ ( ، )main menuکلیس  ENTERضا  :تاض پطت سط ّن فطاض
زّیس ٍ .یا زکوِ ی  pageضا ضّا کٌیس تا غفحِ ی هصتَض ًوایص زازُ هی ضَز.
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زض ایي غفحِ گطیٌِ ی  setupضا کِ ضکل آى تِ غَضت آچاض است اًتراب کٌیس ٍ  ENTERکٌیس تا ٍاضز
غفحِ ی خسیسی تِ ًام ٍ setup upاضز ضَیس گعیٌِ ی اٍل ایي غفحِ  SYSTEMاست کِ زضٍى آى هی
تَاًیس تٌظیوات ظیط ضا اًدام زّیس :

 2-1تٌظین سیستن : system
گعیٌِ ی اٍل زض ایي غفحِ تٌظین هطتَط تِ  GPSاست کِ هی تَاًیس آى ضا تِ ; حالت ظیط تٌظین کٌیس :
 : NORMALزض ایي حالت زستگاُ تِ طَض پیَستِ چِ زض هحل سطتاظ ٍ یا چِ زض هحل سط تستِ سیگٌال ّای
هاَّاضُ ای ضا خست ٍ خَ هی کٌس.
 : WAAS/EGNOSایي گعیٌِ هَضز استفازُ قطاض زازى یا ًسازى ( WAAS/EGNOSسیستن
ّای اضتفاع زٌّسُ زقت) ضا تِ ضوا هی زّس .تَغیِ هی ضَز ّویطِ ایي حالت تِ غَضت غیط فؼال ًگِ زاضتِ
ضَز چطا کِ زض کطَض ایطاى ایي قاتلیت اهکاى پصیط ًیست.
 : DEMO modeزض ایي حالت زستگاُ ّیچ سیگٌالی اظ هاَّاضُ ضا خستدَ ٍ زضیافت ًوی کٌس ٍ غفحات
زستگاُ تطَض ًوایطی هرتػات ضا ًوایص هی زّس.
گعیٌِ زٍم ایي غفحِ هطتَط تِ ظتاى زستگاُ ( )languageهی تاضس کِ زض آى هی تَاًیس ظتاى هَضز ًظط ضا
اًتراب کٌیس  MAP78sزاضای ظتاى فاضسی ًیع هی تاضس کِ هی تَاًیس آى ضا ّن اًتراب کٌیس.
زض گعیٌِ ی زٍم ایي غفحِ ٍ Battery typeخَز زاضز کِ زض آى ًَع تاططی هَضز استفازُ ضا اًتراب کٌیس ٍ
زض آى حالت ّای ظیط ٍخَز زاضز :
 : Alkalineتاططی غیط قاتل ضاضغ
 : Lithiumتاططی غیط قاتل ضاضغ
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 : Rechargeable NIMHتاططی ّای قاتل ضاضغ
اًتراب ّط کسام اظ گعیٌِ ّا تِ طَض غحیح تاػث ًوایص غحیح ًوایطگط تاططی زستگاُ هی گطزز.
گعیٌِ ی چْاضم ایي غفحِ  interfaceهی تاضس کِ زض آى هی تایست ًحَُ ی اتػال  GPSضا تا کاهپیَتط ٍ تا
ّط ٍسیلِ ی ذاضخی زیگط تؼییي کٌیس.
اگط هی ذَاّیس زستگاُ ضا اظ ططیق کاتل  USBتِ کاهپیَتط ٍغل کٌیس ایي گعیٌِ تایس زض حالت Garmin
 Serialقطاض تگیطز.
تطای ٍاضز ضسى تِ تٌظیوات زیگط  Setupزکوِ ی  QUITضا فطاض زّیس گعیٌِ ی زٍم زض ایي غفحِ Display
هی تاضس کِ زض آى هی تَاًیس تٌظیوات هطتَط تِ ًوایص ضا اًدام زّیس:
 ;-9تٌظین غفحِ ًوایص : Display
تا ظزى زکوِ  ENTERضٍی زکوِ ی  DISPLAYضا فطاض زّیس تا ٍاضز غفحِ ی تٌظیوات غفحِ ًوایص ضَیس:
زض قسوت  backlightهی تَاًیس هیعاى ضٍضي هاًسى ًَض غفحِ ًوایص ضا تؼییي کٌیس.
زض قسوت  Battery saveتایس تؼییي کٌیس زض حالتی کِ زستگاُ هاَّاضُ ای ضا پیسا ًوی کٌسذاهَش ضَز یا
ّویطِ ضٍضي تواًس.
زض قسوت  Colorsضًگ قسوت ّای هرتلف زستگاُ ضا تٌظین کٌیس.
زض قسوت  Maine,setup,Find styleهی تَاًیس تؼییي کتیس کِ ًوایص هٌَّای هرتلف زستگاُ گًَِ تاضس.
گعیٌِ ی چْاضم  Screen Captureاست کِ اگط آى زض حالت  ONقطاض زّیس زض ّط قسوتی اظ زستگاُ کِ
زکوِ ی ( Powerزکوِ ی قطهع ضًگ ضٍی غفحِ کلیس کِ خْت ضٍضي ٍ ذاهَش ًوَزى زستگاُ اظ آى
استفازُ هی کٌیس) ضا یکثاض فطاض زّیس اظ غفحِ ی هَضز ًظط ػکس گطفتِ ٍ شذیطُ هی کٌس.
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 4-1تٌظین غساّای زستگاُ : Tone
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITتِ غفحِ ی  setupزستگاُ تاظ گطزیس کِ زض گعیٌِ ی سَم آى ٍ TONEخَز
زاضز سپس تَسط اى تٌظیوات هطتَط تِ ظًگْای زستگاُ زض قسوت ّای هرتلف ضا اًدام زّیس.
پس اظ اًدام تٌظیوات هطتَط تِ ظًگ ّای زستگاُ تا فطاض زازى زکوِ ی QUITتِ غفحِ ی قثل یؼٌی
غفحِ  Setupتاظ هی گطزیس کِ زض گعیٌِ چْاضم اى یؼٌی  MAPهی تَاًیس تٌظیوات هطتَط ًقطِ ضا تِ
تطتیة ظیط اًدام زّیس:

 5-1تٌظیوات غفحِ ًقطِ : MAP
 : Orientationزض ایي قسوت تٌظین هی کٌیس کِ زض غفحِ ی ًوایص ًقطِ ضوال ًقطِ تِ چِ سوتی تاضس
اگط ترَاّیس تِ سوت ضوال قطاض گیطز تایس زض  Northتاضس ٍ اگط هی
ذَاّیس زض خْت حطکت ضوا تاضس ٍ ضوال ضا تا فلص ًطاى زّس تایس زض حالت  Track upقطاض تگیطز ٍیا هی
تَاًیس اى زض حالت  Automotive Modeقطاض زّیس.
 : Guidance Textزض ایي قسوت هی تَاًیس تٌظین کٌیس کِ ضاٌّوایی ّای زستگاُ تطای ضوا چِ ظهاًی ًوایص
زازُ ضَز اگط هی ذَاّیس زض ظهاًی کِ زض حال حطکت تِ سوت ًقطِ ی ذاغی ّستیس (ّسایت زض هسیط ) اى
زض حالت  Navigationقطاض زّیس ٍ اگط هی ذَاّیس ّویطِ ضوا ضا ضاٌّوایی کٌس اى ضازض حالت Always
قطاض زّیس.
 : Advanced Map setupاگط تِ ایي غفحِ ٍاضز ضَیس هیتَاًیس هَاضز ظیط ضا تٌظین کٌیس:
 : Auto zoomایي قسوت ضٍی ػثاضت  ONتِ هؼٌای فؼال تٌظین گطزز  ،یؼٌی زستگاُ پس اظ زضیافت
سیگٌال ها َّاضُ  ،زض هحل استقطاض ضٍی ًقطِ ظٍم کطزُ  ٍ ،تِ ضوا ًوایص هی زّس.
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 :Zoom levelزض ایي قسوت هی تَاًیس تییؼي کٌیس کِ اخعای ًوایص ًقطِ اظ خولِ ًقاط شذیطُ ضسُ ذیاتاى
ّا ٍّ .....ط کسام تا چِ سطحی ظٍم ضًَس.
 :Text sizeزض ایي قسوت هی تَاًیس تؼییي کٌیس کِ ّط کسام اظ کلواتی کِ ضٍی غفحِ ًقطِ ًَضتِ ضسُ تا چِ
هیعاى تعضگٌوایی تاضس.
 : Detailزض ایي قسوت هی تَاًیس تٌظین کٌیس کِ خعئیات ،زض غفحِ ًوایص ًقطِ تا چِ هیعاًی ًوایص زازُ
ضَز.
تاقطاض زازى زکوِ  QUITتِ غفحِ قثلی  MAPتط هی گطزیس کِ زض گعیٌِ ی اذط اى map information
است کِ هی تَاًیس زض آى ًقطِ ّایی ضا کِ ایي زستگاُ  GPSآى ّا ضا هی پصیطز اًتراب کٌیس.
تا فطاض زازى زکوِ  QUITهی تَاًیس تِ غفحِ ی تٌظیوات تاظ گطزیس.

 6-1تٌظیوات زض یاًَضزی : Marine
زض قسوت  Marineهی تَاًیس تٌظیوات هطتَط تِ زضیاًَضزی ضا اًدام زّیس.

 7-1تٌظیوات هطتَط تِ خازُ ّای شذیطُ ضسُ : Track
تطای ٍضٍز تِ غفحِ ی ًظیوات  TRACKضٍی ایي گعیٌِ ضفتِ ٍ  ENTERضا فطاض زّیس.
زض ایي قسوت تٌظیوات ظیط ٍخَز زاضز:
 : Track logزض ایي قسوت هی تَاًیس تٌظین کٌیس کِ آیا  GPSهسیطّای حطکتی ضوا ضا تِ غَضت اتَهاتیک
شذیطُ کٌس ٍ ًوایص زّس ٍ یا ایٌکِ تا تٌظیوات زلرَاُ ضوا ایي کاض اًدام ضَز.
زض قسوت  Recording intervalهی تَاًیس تٌظین کٌیس کِ زض چِ فاغلِ ای (اظ لحاظ ظهاًی ٍ یا فاغلِ ای)
شذیطُ ضا اًدام زّس.
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زض قسوت ّ colorن هی تَاًیس ضًگ ًوایص هسیط ضا زض غفحِ ی ًقطِ تؼییي کٌیس.

 8-1تاظگطزاًسى تِ تٌظیوات کاضذاًِ : Reset
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITتِ غفحِ ی قثل یؼٌی غفحِ ی تٌظیوات تط هی گطزز ،زض آى قسوت هی تَاًیس
تا ٍضٍز تِ قسوت  Resetهَاضز شذیطُ ضسُ زض زستگاُ ضا اظ خولِ  ٍ ، Waypoints ، Track ، Trip dataیا
ّوِ ی اطالػات زستگاُ ضا زض قسوت  Reset All Settingتِ تٌظیوات اٍلیِ کاضذاًِ تط هی گطزاًیس.

 9-1تٌظین غفحات زستگاُ : Page Sequence
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات تط هی گطزیس ،زض آى قسوت هی گطزیس.
قسوت تؼسی  PAGE Sequenceهی تاضس کِ زض آى هی تَاًیس تطتیة غفحاتی ضا کِ تا فطاض زازى زکوِ ی
 pageزض غفحِ کلیس تِ ضوا ًوایص زازُ هی ضَز ضا تٌظین کٌیس ٍ یا تا ٍاضز ضسى تِ گعیٌِ ی  add pageزض
غفحِ ی خسیسی ضا تِ آى اؾافِ کٌیس.

 11-1تٌظیوات ٍاحسّای اًساظُ گیطی : UNIT
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزیس.
قسوت تؼسی  Unitهی تاضس کِ تا فطاض زازى کلیس ٍ ENTERاضز آى هی ضَیس کِ زض ایي قسوت ذَاّین
زاضت:
 :Distance and Speedتٌظین ٍاحس پَل ٍ سطػت
 :Elevationتٌظین ٍاحس اًساظُ گیطی اضتفاػی
 :Depthتٌظین ٍاحس ػوق یاتی
 :Temperatureتٌظین ٍاحس اًساظُ گیطی زها
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 :Pressureتٌظین ٍاحس اًساظُ گیطی فطاض
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزز.
قسوت تؼسی  TIMEهی تاضس کِ زض آى هی تَاًیس تٌظیوات هطتَط تِ ظهاى ضا اًدام زّیس .کِ زض آى قسوت Time
 zoomتایس آى ضا ضٍی  TEHRANقطاض زّیس تا زستگاُ اذتالف ساػتی  ;3;8ضا تطای ایطاى هٌظَض کٌس.
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزز.

 11-1قالة هَقؼیت :Position format
قسوت تؼسی  position formatهی تاضس کِ زض آى تایس زیتَم ٍ سیستن تػَیط هَضز ًظط استفازُ ضا تؼییي کٌیس زض
ایي قسوت زاضین:
 :Position formatکِ آى ضا ضٍی حالت  UTM USPقطاض زّیس.
ٍ قسوت ّای  MAP spheroid ٍ MAP datumضا ضٍی  WGS84قطاض زّیس تِ طَض کلی زض ایطاى ًَ :ع زیتَم
تطای تْیِ ی ًقطِ ّا استفازُ ضسُ است اٍلی  WGS84تَزُ ٍ زیگطی  Europen1950هی تاضس کِ Europen1950
قسیوی تَزُ ٍ تطذی اظ ًقطِ ّایی کِ تَسط ساظهاى خغطافیایی اضتص تْیِ ضسُ اظ ایي زیتَم استفازُ گطزیسُ تِ طَض
کلی اگط زض تطذی هٌاطق تِ ٌّگام کٌتطل ضٍی ًقطِ ّای قسیوی ضٍی هقساض ? اذتالف حسٍز  :88هتط هطاّسُ کطزیس
تایس زیتَم ذَز ضا زض حالت غحیح قطاض زّیس تا ایي ذطا تطططف گطزز.

 12-1کالیثطاسیَى قطة ًوا :Heading
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزز.
قسوت تؼسی  Headingهی تاضس کِ زض آى تٌظیوات هطتَط تِ کالیثطاسیَى قطة ًوا اًدام هی ضَز ،تَغیِ
هی ضَز اگط تا کٌَى ایي کاض ضا اًدام ًسازُ ایس اظ ٍاضز ضسى تِ ایي قسوت ذَززاضی کٌیس.
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 9;-9کالیثطاسیَى اضتفاع سٌح :Altimeter
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزز.
تدْیعات ًقطِ تطزاضی هٌْسسی ػسل
قسوت تؼسی  Altimeterهی تاضس کِ زض آى تٌظیواتصهطتَط تِ کالیثطاسیَى اضتفاع سٌح اًدام هی ضَز،
تَغیِ هی ضَز اگط تا کٌَى ایي کاض ضا اًدام ًسازُ ایس اظ ٍاضز ضسى تِ ایي قسوت ذَززاضی کٌیس.

:Gouaches 14-1
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی تاظ هی گطزیس.
قسوت تؼسی هطتَط تِ تٌظین  Gouacheهی تاضس ،تا استفازُ اظ ایي غفحِ هی تَاًیس هَاضز هرفی ضسُ زض
هَقؼیت ّای خغطافیایی ضا پیسا ٍ شذیطُ کٌیس ٍب سایت گاضهیي ضا تطای خعئیات تیطتط ٍ ایٌکِ چگًَِ ایي
هَقؼیت ّا ضا اظ ایٌتطًت تاظذَاًی کٌیس ،هطاّسُ کٌیس.

 15-1تٌظین هسیط :Routing
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزز.
قسوت تؼسی هطتَط تِ تٌظیوات  Routingهی تاضس کِ زض آى تٌظیوات هطتَط تِ ًحَُ چگًَگی یافتي هسیط
تَسط  GPSاًدام هی ضَز .زض ایي قسوت ذَاّین زاضت:
 :Guidance methodزض ایي قسوت تِ ضوا ایي اخاظُ ضا هی زّس کِ اظ زستگاُ تطای هحاسثِ هسیطّا تط
اساس هَاضز ظیط کٌیس:
 :Promptedفَضی
 :Off Roadیک هسیط هستقین اظ هَقؼیت فؼلی تِ هقػس ایداز هی کٌس ،ایي گعیٌِ ظهاًی هٌاسة است کِ
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اطالػات کوی اظ خازُ ٍخَز زاضز ٍ یا اغالً خازُ ای ٍخَز ًساضز.
 :On road for timeایداز خازُ تط اساس ظهاى
 :On road for distanceایداز خازُ تط اساس فاغلِ
زض قسوت تؼسی  Calculate route forزستگاُ هحاسثات هسیطّای خازُ ضوا ضا تطاساس ضٍش ّای ظیط
اًدام هی زّس:
 :Car motorcycleتطای هحاسثِ ی خازُ زض حالتی کِ سطػت تاالست یؼٌی ٌّگاهیکِ تا هَتَض ٍ یا تا هاضیي
حطکت هی کٌیس.
 :Bicycleظهاًی کِ تا زٍچطذِ حطکت هی کٌیس.
گعیٌِ ّای تؼسی هطتَط تِ تٌظیوات ترػػی تط است زض غَضت ًیاظ تا ضطکت تدْیعات ًقطِ تطزاضی
هٌْسسی ػسل قسوت آهَظش تواس تگیطیس@<8:<98 :

 16-1تٌظین پطٍفایل :Profiles
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITزٍتاضُ تِ غفحِ ی تٌظیوات اغلی زستگاُ تاظ هی گطزز.
زض قوت  profileهی تَاًیس تٌظیوات هطتَط تِ حالتْای هرتلف زستگاُ تطای ًوایص هٌَّای هرتلف ٍ پس
ظهیٌِ ّای هرتلف تط اساس ًیاظ ذَز ضا تٌظین کٌیس.
تطای ٍضٍز تِ غفحِ ی تٌظین ًقاط شذیطُ ضسُ زکوِ ی  MENUضا  :تاض فطاض زازُ ٍ سپس ضٍی گعیٌِ ی
 ENTER ، Waypoint Mgr.کٌیس.
تٌظیوات ًقاط شذیطُ ضسُ :Waypoint manager
کِ زض آى تؼس اظ گعیٌِ ی  setupگعیٌِ ی ٍ Waypoint mgr.خَز زاضز کِ تا ظزى  ENTERضٍی آى هی
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تَاًیس تٌظیوات هطتَط تِ ًقاط شذیطُ ضسُ (ّ )Waypointا ضا تِ غَضت ظیط اًدام زّیس:
تا ظزى  ENTERضٍی ایي گعیٌِ لیست کلیِ ًقاط شذیطُ ضسُ ضٍی زستگاُ ضوا تط اساس فاغلِ ی هکاًی ٍ
ظهاًی تا هحل کًٌَی ضوا ًوایص زازُ هی ضَز.
تا ظزى  ENTERضٍی ًقطِ ای کِ هَضز ًظط ضواست ٍاضز غفحِ ی آى ًقطِ هی ضَیس زض ایي غفحِ زض قسوت
 locationهرتػات هسطحاتی ایي ًقطِ ًَضتِ ضسُ ٍ ًیع زض قسوت  elevationاضتفاع زستگاُ اظ سطح زضیا
(غئَئیس) آهازُ است زض قسوت ً Depthیع اگط ایي ًقطِ پاییي سطح ظهیي تاضس ًَضتِ ضسُ است ٍ ًیع زض
قسوت تاال ٍ گَضِ ی سوت چپ غفحِ هی تَاًیس سوثل ًام ًقطِ هَخَز است کِ تا کلیک تط ضٍی آى ًیع هی
تَاًیس آى ضا تغییط زّیس.
زض پاییي ایي غفحِ تا فطاض زازى  enterضٍی گعیٌِ ی  GOتِ هحل ایي ًقطِ زض ًقطِ هی ضٍیس ٍ تا ظزى
 enterضٍی  MAPهی تَاًیس اتتسا ًقطِ ٍ هحل کًٌَی ذَز ضا زیسُ ٍ سپس اظ آًدا تَسط ًقطِ  GOتِ
 Waypointهَضز ًظط تطٍیس.

ایجاد یک مسیر جدید :Route Planner
تا فطاض زازى زکوِ ی  QUITهی تَاًیس تِ غفحِ ی اغلی تٌظیوات تاظگطتِ ٍ زض قسوت تؼسی ٍاضز Route
 Plannerضَیس.
تطای ایي کاض پس اظ ایي کِ ٍاضز ایي تطًاهِ ضسیس ضٍی گعیٌِ ی  enter ، Create Routeضا کلیک کٌیس
سپس ضٍی  enter ، Select First Pointکٌیس حال زض ایي قسوت تایس اٍلیي ًقطِ ی ایي هسیط ضا ٍاضز کٌیس
اگط اظ  Use mapاستفازُ کٌیس زستگاُ هَقؼیت فؼلی ضوا ضا ضٍی ًقطِ ًطاى زازُ ٍ اظ آًدا تَسط ػالهتی
کِ تِ ضوا ًطاى هی زّس ٍ ًیع تَسط کلیسّای خْتی چپ ٍ ضاست ٍ تاال ٍ پاییي هی تَاًیس تِ تطتیة ضٍی
ًقاط اگط ترَاّیس ًقاط ضا اظ تیي ًقاطی کِ آذطیي تاض اظ آى ّا استفازُ کطزُ ایس اًتراب کٌیس تایس ٍاضز
 Recent Findsهَضز ًظط ضفتِ ٍ  Enterضا تعًیس تا آى ًقطِ زض هسیط ضوا شذیطُ ضَز.
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تجهیسات نقشً ربداری مهىدسی عدل

ضَیس ٍ پس اظ اًتراب ّط ًقطِ ٍ ،اضز گعیٌِ ی  Select Next Pointضسُ ٍ ًقاط تؼسی ضا تِ تطتیة تا ّط
ضٍضی کِ هی ذَاّیس اًتراب کٌیس.
اگط ترَاّیس ًقاط ضا اظ تیي کلیِ ی ًقاط شذیطُ ضسُ زض زستگاُ ( )Waypointsاستفازُ کٌیس تایس ٍاضز
 Waypointsضَیس.
اگط هی ذَاّیس اظ ػکس ّایی کِ تطای ًقاط ذَز شذیطُ کطزُ ایس استفازُ کٌیس تایس ٍاضز  Photosضَیس.
اگط هی ذَاّیس اظ خستدَ تیي هکاى ّایی کِ تِ آًدا ضفتِ ایس استفازُ کٌیس تِ قسوت  ALL Pollsتطیس تطای
استفازُ اظ ضْطّا ٍ هَقؼیت ّای زضیایی تِ ػٌَاى اٍلیي ًقطِ ًیع تایس تِ تطتیة تِ  Tides ٍ Citiesتطٍیس.

تنظیمات جادي اهی ذخیري شدي :Track Manager
پس اظ فطاض زازى زکوِ ی  Quitاظ هطحلِ ی قثل ٍ کلیک کطزى  ENTERضٍی  Track managerهی تَاًیس
ٍاضز غفحِ ی تٌظیوات هسیطّای حطکت ضسُ کِ تَسط ضوا ضَیس ٍ هی تَاًیس تا  ENTERکطزى ضٍی ّط
کسام اظ ّ Trackا تٌظیوات آى ضا اًدام زّیس کِ تِ تطتیة ظیط است:
تا اًتراب گعیٌِ ی  View Mapهی تَاًیس هسیط حطکت ضسُ ضا تط ضٍی ًقطِ تثیٌیس.
تا اًتراب گعیٌِ ی  Elevation Plotهی تَاًیس چطٍفیل اضتفاػی هسیط هَضز ًظط ضا تثیٌیس.
تا اًتراب  Change Nameهی تَاًیس ًام ایي  Trackضا ػَؼ کٌیس.
تدْیعات ًقطِ تطزاضی هٌْسسی ػسل
تا اًتراب گعیٌِ ی  Deleteهی تَاًیس آى ضا پاک کٌیس.
تا اًتراب گعیٌِ ی  Set Colorهی تَاًیس ضًگ ًوایص آى ضا زض ًقطِ ػَؼ کٌیس.
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تا اًتراب گعیٌِ ی  Copy Reversedهی تَاًیس حطکت هؼکَس آى ضا تا ًاهی کِ هی ذَاّیس شذیطُ کٌیس.
تا اًتراب گعیٌِ ی  archiveهی تَاًیس آى ضا تِ فَلسض  Archiveکِ آى ضا زض ّویي هٌَی Track manager
هی تیٌیس اؾافِ کطزُ ٍ آى ضا زستِ تٌسی کٌیس:

ایجاد آالرم روی یک نقطً :Proximity Alarms
تطای ایداز آالضم ضٍی یک هَقؼیت هَضز ًظط تطای ایٌکِ ظهاًی کِ تِ آى هَقؼیت ضسیسیس زستگاُ آالضم
تعًیس ٍقتی ضٍی ایي گعیٌِ  Rout plannerاًدام زازیس تا استفازُ اظ ًقطِ (ً ، )use mapقاط استفازُ ضسُ
آذط ( ٍ )Recent Findsیا ًقاط شذیطُ ضسُ ( ٍ )Waypointیا اظ ػکس ّای شذیطُ ضسُ (... ٍ )photos
استفازُ کٌیس.

هدایت هب سمت شمال :Sigh N GO
زض ایي هٌَ هی تَاًیس اظ قطة ًوای الکتطًٍیکی زض حالیکِ اهتساز  GPSضا تِ ّوطاُ ظاٍیِ ای کِ تا ضوال هی
ساظز تِ ضوا ًطاى هی زّس ،زض ٍاقغ زض ایي قسوت زستگاُ ظهاًی کِ زض حال حطکت ّستیس ضوا ضا تِ سوت
ضوال ضاٌّوایی ( )navigationهی کٌس ٍ ًیع هی تَاًیس اظ ایي هٌَ تطای قفل کطزى ظاٍیِ ای ًسثت تِ ضوال
استفازُ کٌیس.
فؼال کطزى هسیط تطای تطای ّسایت :Active Route
زض ایي قسوت اگط زستگاُ زض حالت ّ( Navigationسایت تِ سوت یک هقػس ذاظ) تاضس ٍ ًیع هقػسی کِ
اًتراب کطزُ ایس یکی اظ هسیطّا ( )routتاضس هی تَاًیس اظ ایي هٌَ هسیط هَضز ًظط ضا اًتراب ٍ یا تؼَیؽ
کٌیس.تطای ضثیِ ساظی حطکت تِ سوت ًقطِ ای هَضز ًظط هی تَاًیس ضٍی هسیط هَضز ًظط  enterکٌیس
ٍسپس ضٍی گعیٌِ ی  ENTER ، GOکٌیس ٍ سپس زض غفحِ ی تؼس ضٍی  YESکلیک کٌیس تا حطکت زض
 routهَضز ًظط تِ غَضت ًوایطی تطای ًطاى زازُ ضَز.
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فرمت نمایش منواه :Profile change
زض ایي قسوت هی تَاًیس فطم ّای هرتلف پس ظهیٌِ ٍ ًحَُ ًوایص هٌَّای هرتلف ضا تِ زلرَاُ ذَزتاى
اًتراب کٌیس.

ماي و خورشید :Sun and Moon
زض ایي قسوت هی تَاًیس ظهاى طلَع ٍ غطٍب ذَضضیس ٍ هاُ ضا زض ضٍظّای هرتلف ٍ ّن تِ غَضت گطافیکی
تثیٌیس ٍ تٌظین کٌیس.
تا فطاض زازى زکوِ ی  MENUزض ایي قسوت ٍ اًتراب گعیٌِ ی  show Position in skyهی تَاًیس
هَقؼیت هاُ ٍ ذَضضیس ضا ًسثت تِ هکاى هاَّاضُ ای هطاّسُ کٌیس.

اترخی و زمان:Calendar
زض ایي قسوت هی تَاًیس کاضّایی ضا کِ زض ّط ضٍظ تِ ػٌَاى هثال شذیطُ ًقاط ،تؼطیف هسیط ٍ ...اًدام زازُ
ایس ضا هطاّسُ کٌیس.

آالرم دست گاي :Alarm Clock
زض ایي قسوت هی تَاًیس تٌظین کٌیس کِ زستگاُ زض ظهاًی کِ ضوا تؼییي هی کٌیس ظًگ (آالضم) تعًس.

ماشیه حساب :Calculator
تطای استفازُ اظ هاضیي حساب  ،ایي گعیٌِ ضا اًتراب کٌیس.

اتیمر :Stopwatch
زض ایي قسوت هی تَاًیس تِ هاًٌس ػولکطز کَضًَهتط تؼییي کٌیس کِ تؼس اظ چِ ظهاًی (هثالً) ظًگ تعًیس ٍ ضوا ضا آگاُ کٌس.
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محاسبً مساحت :Area Calculation
تطای هحاسثِ هساحت ٍاضز ایي گعیٌِ ضَیس ٍ ضٍی گعیٌِ ی  enter ، Startکٌیس ٍ پس اظ آى زٍض هحیط
ظهیي هَضز ًظط ذَز  ،زض حالیکِ زستگاُ ضٍضي است  ،چطذیسُ ٍ سپس گعیٌِ ی  calculateضا فطاض زازُ تا
هحاسثِ ضسُ تِ ضوا ًوایص زازُ ضَز.

ش کارو ماهیگیری :Hunt and Fish
ایي ترص تْتطیي ظهاى تطای ضکاضٍ هاّیگیطی ضا زض هَقؼیت هٌاسة ًطاى هی زّس.
آیکَى  Hunt and Fishضا اًتراب ٍ زکوِ ی  ENTERضا فطاض زّیس ،تاضید ٍ هَقؼیت فؼلی زض تاالی غفحِ
ًوایص زازُ هی ضَز ،تطای هطاّسُ پیص تیٌی ّای زض تاضید ّای هرتلف ،فیلس تاضید ضا اًتراب کطزُ ٍ
زکوِ ی  MENUضا فطاض زّیس ٍ  new locationضا اًتراب کٌیس ٍ سپس تا اًتراب گعیٌِ ی a map
 pointیک ًقطِ ضا ضٍی ًقطِ اًتراب کٌیس ٍ زکوِ ی  enterضا تعًیس تا ایي ًقطِ تِ ػٌَاى یک ًقطِ ی
خسیس زض ایي قسوت ثثت ضَز.

ارتباط بیسیم (واریلص) :Share Wirelessly
تطای فطستازى ٍ یا زضیافت ًقاط ( ، )Waypointهسیطّا ( ٍ ، )Trackیا زیگط هَاضز شذیطُ ضسُ اظ ایي
گعیٌِ استفازُ کٌیس ٍ ضٍی  Sendتطای فطستازى ٍ ضٍی  Receiveتطای زضیافت هَاضز تاال استفازُ کٌیس ٍ
سپس هَاضز هَضز ًظط ضا اًتراب کطزُ ٍ  OKکٌیس.

میاوگیه گیری ازموقعیت نقاط ثبت شدي :Waypoint Avgas
هی تَاى تِ هٌظَض افعایص زقت هکاًی یک ًقطِ  ،اظ  waypointخسیسی کِ ساذتِ ایس هیاًگیي گیطی
ًواییس .تطای ایي هٌظَض پس اظ ایٌکِ ٍاضز ایي هٌَ ضسیس ًقطِ ای ضا کِ هَضز ًظط ضواست اًتراب کطزُ ٍ
مشهد  ،خيابان احمد آباد  ،باالتر از سه راه راهنمایی  ،ساختمان مير  ،طبقه سوم  ،واحد 9:A
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 enterکٌیس ٍ سپس ضٍی  startکلیک کٌیس زض ایي حالت زستگاُ ضطٍع تِ هحاسثات کطزُ ٍ زض آذط ًتیدِ
ضا تِ ضوا ًوایص هی زّس.

:Gouaches
تطای پیسا کطزى ًقاط پٌْاى کِ اظ ٍب سایت گاضهیي ٍ یا ٍب سایت ّای زیگط زضیافت ًوَزُ ایس اظ ایي
گعیٌِ استفازُ کٌیس.

مشاهدي ی ماهواري ای :Satellite
تطای هطاّسُ هَقؼیت هاَّاضُ ّا ٍ ًیع تؼساز هاَّاضُ ّایی کِ زض زیس  GPSضوا ّست گعیٌِ ی  MENUضا
تا فطاض زازُ ٍ ضٍی گعیٌِ ی آذط یؼٌی  Enter ، Satelliteکٌیس.
زض هٌطقِ ی ایطاى زض تْتطتي حالت حسٍز @ A-هاَّاضُ قاتل ضٍیت است کِ ظهاًی کِ حساقل < هاَّاضُ زض
زیس قطاض گطفت هرتػات زض تال ی غفحِ ًوایص زازُ هی ضَز.

میظنت میسان روشىایی صفحً نمایش :
خْت تٌظین ضٍضٌایی غفحِ ًوایص هطاحل ظیط ضا اًدام زّیس:
زکوِ ی  Powerضا فططزُ ٍ تالفاغلِ ضّا کٌیس ٍ سپس تا فطاض زازى کلیس خْتی تِ سوت تاال ضٍضٌایی ضا
تیطتط کٌیس ٍ یا کلیس تِ سوت پاییي آى ضا کوتط کٌیس ٍ زض آذط تا فطاض زازى زکوِ ی  ٍ QUITیا  ENTERاظ
ایي هٌَ ذاضج ضَیس.

مشاهدي میسان شارژ باطری:
تطای هطاّسُ هیعاى ضاضغ تاططی زکوِ ی  POWERضا تا فطاض زازُ ٍ تالفاغلِ ضّا کٌیس زض قسوت پاییي
غفحِ ی ظاّط ضسُ هیعاى ضاضغض تاططی ضا ذَاّیس زیس.
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