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montana™ 600-serien
hurtigstartveiledning

brukes med modellene 600, 650, 650t
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Komme i gang
 advarsel

Se veiledningen Viktig sikkerhets- og 
produktinformasjon i produktesken for 
å lese advarsler angående produktet og 
annen viktig informasjon.

Når du bruker enheten for første gang, 
bør du fullføre følgende oppgaver for 
å stille inn enheten og bli kjent med de 
grunnleggende funksjonene.

1. Sett inn batteriene (side 3).
2. Slå på enheten (side 5). 
3. Registrer enheten (side 5).
4. Innhent satellitter (side 5).
5. Kalibrer kompasset (side 6).
6. Merk et veipunkt (side 7).
7. Opprett en rute (side 8).
8. Registrer et spor (side 8).
9. Naviger til et bestemmelsessted 

(side 10).

Oversikt over enheten

➊
➋

➌

➍

➎
➏➐

➑
➊ Kameralinse (bare 650 og 650t)
➋  Av/på-knapp
➌ microSD™-kortspor (under 

batteridekselet) 
➍ Strømkontakt til valgfrie 

tilleggsbraketter
➎ Kontakt til stereohodetelefon
➏ Mini-USB-port (under gummihette)
➐ D-ring på batteridekselet
➑ MCX-port til ekstern GPS-antenne 

(under gummihette)
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Batteriinformasjon
 advarsel

Dette produktet inneholder et 
lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik 
at den ikke utsettes for direkte sollys, på 
den måten unngår du mulighet for skade 
på person eller eiendom som følge av at 
batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Temperaturområdet for enheten (-20 til 
70 °C eller -4 til 158 °F) kan være for høy 
for noen batterier. Alkaliske batterier kan 
sprekke ved høye temperaturer.

merknad 
Alkaliske batterier får betydelig mindre 
kapasitet når temperaturen synker. Du 
bør derfor bruke lithiumbatterier når du 
betjener enheten i minusgrader.

Enheten bruker den medfølgende 
lithiumionbatteripakken eller tre AA-
batterier. 

sette i lithiumionbatteripakken
1. Vri D-ringen mot klokken, og trekk 

opp for å ta av dekselet.
2. Finn batteriet ➊ som fulgte med i 

produktesken.

➊

3. Plasser batteriet slik at 
metallkontaktene på batteriet berører 
metallkontaktene i batterirommet.

4. Sett inn batteriet i batterirommet med 
kontaktene først.

5. Trykk batteriet forsiktig på plass.
6. Sett på batteridekselet igjen, og vri 

D-ringen med klokken.
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lade lithiumionbatteripakken

merknad 
For å hindre korrosjon må du tørke godt 
av mini-USB-porten, gummihetten og 
området rundt før du lader enheten eller 
kobler den til en datamaskin.

Lad batteriet helt opp før du bruker 
enheten for første gang. Det tar 4 ½ time å 
lade et tomt batteri. Enheten kan ikke lade 
når den er utenfor temperaturområdet på 
0 °C til 45 °C (32 °F til 113 °F).

1. Koble vekselstrømladeren til en vanlig 
veggkontakt. 

2. Fjern gummihetten ➊ fra mini-USB-
porten ➋.

➊ ➋

3. Koble den lille enden av 
vekselstrømladeren til mini-USB-
porten.

4. Lad enheten helt opp. 
Ta ut lithiumionbatteripakken

 advarsel
Ikke ta ut batteriet med en skarp gjenstand, 
da dette kan føre til skade på batteriet eller 
personskade.

1. Ta av batteridekselet.
2. Dra batteriet opp på den siden som er 

nærmest -tasten.

sette i aa-batterier
Du kan bruke alkaliske batterier, NiMH-
batterier eller lithiumbatterier i stedet for 
lithiumionbatteripakken. Dette er spesielt 
nyttig hvis du er ute i naturen og ikke kan 
lade lithiumionbatteripakken. Det beste 
resultatet får du ved å bruke NiMH-
batterier eller lithiumbatterier.

1. Vri D-ringen mot klokken, og trekk 
opp for å ta av dekselet.

2. Sett inn tre AA-batterier riktig vei.
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3. Sett på batteridekselet igjen, og vri 
D-ringen med klokken.

4. Hold nede  (side 2).
5. Velg  > Oppsett > System > 

Batteritype AA.
6. Velg Alkalisk, Lithium eller 

Oppladbart NiMH.

slå enheten av eller på
Hold nede  (side 2).

registrere enheten
• Gå til http://my.garmin.com. 
• Oppbevar den originale kvitteringen, 

eller en kopi av den, på et trygt sted.

satellittsignaler
Enheten begynner å innhente 
satellittsignaler etter at den er slått på. 
Det kan hende enheten må ha klar sikt til 
himmelen for å innhente satellittsignaler. 
Når linjene  er grønne, har enheten 
innhentet satellittsignaler. Dato og 
klokkeslett stilles automatisk etter GPS-
posisjonen.

Du finner mer informasjon om GPS på 
www.garmin.com/aboutGPS.

Justere lysstyrken på 
bakgrunnslyset
Merk: Lysstyrken på bakgrunnslyset 
kan være begrenset når den gjenværende 
batterikapasiteten er lav.

Utstrakt bruk av skjermens bakgrunnslys 
kan redusere batterilevetiden betraktelig. 

1. Trykk på  mens enheten er slått på.
2. Bruk glidebryteren for bakgrunnslyset 

til å justere nivået på lysstyrken.

http://my.garmin.com
http://www.garmin.com/aboutGPS
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Om hovedmenyen
➊

➋

➌

➍
➊ Statuslinje
➋ Gjeldende dato og klokkeslett
➌ Programikoner
➍ Programskuff som inneholder flere 

programikoner

Tilpasse hovedmenyen og 
programskuffen
• Hold nede et hvilket som helst ikon på 

hovedmenyen eller i programskuffen, 
og dra det til en ny posisjon.

• Åpne programskuffen, og dra et ikon 
opp på hovedmenyen.

• Hvis du vil dra ikonet til en ny 
menyside, velger og drar du ikonet 
over pilene til venstre eller høyre. 

Kalibrere kompasset
merknad

Kalibrer det elektroniske 
kompasset utendørs. Du kan få økt 
retningsnøyaktighet ved å holde avstand 
til objekter som påvirker magnetiske 
felter, for eksempel biler, bygninger eller 
overhengende kraftlinjer.

Du bør kalibrere kompasset når du har reist 
lange avstander, etter temperaturskifte eller 
etter at du har byttet batterier.

1. Velg kompass >  > kalibrer 
kompass > Start.

2. Følg instruksjonene på skjermen.
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velge en profil
Profiler er en samling innstillinger som 
optimaliserer enheten etter hvordan du 
bruker den. Innstillingene og visningene 
kan for eksempel være annerledes når 
du bruker enheten til geocaching enn til 
navigering på vann.

1. Velg  > Profilendring. 
2. Velg en profil.

veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer 
og lagrer i enheten.

Opprette et veipunkt
Du kan lagre din gjeldende posisjon som 
et veipunkt.

1. Velg Merk veipunkt.
2. Velg et alternativ:

• Hvis du vil lagre veipunktet uten 
endringer, velger du Lagre.

• Hvis du vil gjøre endringer i 
veipunktet, velger du rediger, gjør 
endringer i veipunktet og velger 
Lagre.

Finne et veipunkt
1. Velg Hvor skal du? > Veipunkter.
2. Velg et veipunkt.

Forbedre nøyaktigheten til en 
veipunktposisjon
Med beregning av gjennomsnitt for 
veipunkt kan du forbedre nøyaktigheten 
til en veipunktposisjon ved å samle flere 
eksempler av veipunktposisjonen. 

1. Velg  > Beregning av gjennomsnitt 
for veipunkt.

2. Velg et veipunkt. 
3. Flytt til posisjonen. 
4. Velg Start. 
5. Når statuslinjen for eksempelsikkerhet 

når 100 %, velger du Lagre. 
Du får best resultat hvis du samler 
fire til åtte eksempler for veipunktet 
og venter minst 90 minutter mellom 
eksemplene.
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Hvor skal du?- menyen
Du kan bruke Hvor skal du?- menyen for 
å finne et bestemmelsessted å navigere 
til. Ikke alle Hvor skal du?- kategorier er 
tilgjengelige i alle områder og på alle kart. 

Finne en posisjon etter navn
Avhengig av kartene som er lastet 
på enheten, kan du søke etter byer, 
geografiske punkter og forskjellige 
punkter av interesse (POIer), for eksempel 
restauranter, hoteller og bilverksteder.

1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori.
3. Velg .
4. Angi navnet eller deler av navnet. 
5. Velg .

Finne en posisjon nær en annen 
posisjon
1. Velg Hvor skal du? >  > Søk nær.
2. Velg et alternativ.
3. Velg en posisjon ved behov.

Opprette en rute
En rute er en serie av veipunkter som fører 
deg til det endelige bestemmelsesstedet. 

1. Velg  > ruteplanlegger > Opprett 
rute > Velg første punkt.

2. Velg en kategori.
3. Velg første punkt på ruten.
4. Velg Bruk > Velg neste punkt.
5. Gjenta trinn 2–4 til ruten er fullstendig.
6. Velg  for å lagre ruten.

spor
Et spor er en registrering av banen du 
følger. Sporloggen inneholder informasjon 
om punkter langs banen, blant annet 
klokkeslett, posisjon og høyde for hvert 
punkt.

registrere sporlogger
1. Velg  > Oppsett > Spor > 

Sporlogg.
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2. Velg registrering, ikke vis eller 
registrering, vis på kart.

 Hvis du velger registrering, vis på 
kart, vises sporet med en linje på 
kartet.

3. Velg registreringsmetode.
4. Velg et alternativ:

• Hvis du vil registrere sporene med 
varierende frekvens for å opprette 
en optimal visning av sporene, 
velger du Auto.

• Hvis du vil registrere spor ved en 
angitt avstand, velger du Avstand.

• Hvis du vil registrere spor på et 
angitt tidspunkt, velger du Tid.

5. Velg Intervall.
6. Gjør ett av følgende:

• Velg et alternativ for å registrere 
spor oftere eller sjeldnere.
Merk: Hvis du bruker 
intervallet Oftest, får du med 
flest spordetaljer, men fyller opp 
enhetens minne fortere.

• Angi en tid eller avstand, og velg 
.

En sporingslogg opprettes mens du 
beveger deg med enheten slått på. 

starte en TracBack®

Du kan navigere tilbake til begynnelsen av 
sporet. Dette kan være nyttig når du skal 
finne veien tilbake til leiren eller til starten 
av stien. 

1. Velg  > Sporstyrer > Gjeldende 
spor > Se på kart.

2. Velg TracBack.
Kartsiden åpnes med ruten markert 
med en magentafarget linje.

3. Naviger ved hjelp av kart (side 10) 
eller kompass (side 10).
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Navigere til et 
bestemmelsessted
Du kan navigere til et bestemmelsessted 
ved hjelp av kart eller kompass.

1. Velg Hvor skal du?.
2. Velg en kategori.
3. Velg et bestemmelsessted. 
4. Velg kjør.

Kartsiden åpnes med ruten markert 
med en magentafarget linje.

5. Naviger ved hjelp av kart (side 10) 
eller kompass (side 10).

Bruke kartet
1. Velg kart.

Posisjonsikonet  viser posisjonen din 
på kartet. Posisjonsikonet beveger seg 
mens du reiser. 

2. Gjør ett eller flere av følgende:
• Dra kartet for å vise ulike områder.
• Bruk + og - til å zoome inn og ut 

på kartet.

• Velg en posisjon på kartet, og 
velg informasjonslinjen øverst på 
skjermen for å vise informasjon om 
den valgte posisjonen (representert 
med en stift).

TIPS: Hvis du vil tilpasse kartvisningen, 
velger du  > Oppsett for kart og 
justerer innstillingene. 

Navigere med peilepekeren
Når du navigerer til et bestemmelsessted, 
vil peilepekeren  peke mot 
bestemmelsesstedet uansett hvilken retning 
du beveger deg i. 

1. Naviger til et bestemmelsessted 
(side 10).

2. Velg kompass.
3. Snu deg til  peker mot toppen av 

kompasset, og fortsett i den retningen 
frem til bestemmelsesstedet.
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Ta et bilde
Du kan ta bilder med Montana 650- og 
650t-enheten. 

1. Velg  > kamera.
2. Drei enheten horisontalt eller vertikalt 

for å endre orientering på bildet. 
3. Velg + eller - for å zoome inn eller ut 

ved behov.
4. Hold nede  for å fokusere.
5. Slipp  for å ta et bilde.

laste ned geocacher
1. Koble enheten til en datamaskin.
2. Gå til www.OpenCaching.com.
3. Opprett en konto ved behov.
4. Logg på.
5. Følg instruksjonene på skjermen for 

å finne og laste ned geocacher til 
enheten.

Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å svare, kan du 
nullstille enheten.

1. Ta ut batteriene.
2. Sett inn batteriene (side 3).
Merk: Dette sletter ikke noen av dataene 
eller innstillingene dine.

Hente veiledninger på enheten
1. Koble USB-kabelen til en USB-port på 

datamaskinen. 
2. Ta av gummihetten på mini-USB-

porten.
3. Koble den lille enden av USB-kabelen 

til mini-USB-porten. 
4. Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
5. Åpne mappen eller volumet Garmin\

Documents.
6. Dobbeltklikk på STArT Here.html.

http://www.OpenCaching.com
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valgfritt tilbehør
Valgfritt tilbehør, som braketter, kart, 
treningstilbehør og reservedeler får du på  
http://buy.garmin.com eller hos din 
Garmin-forhandler.

Kontakte Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support , og 

klikk på Contact Support for å få 
innenlandsk support.

• I USA: Ring (913) 397-8200 eller  
(800) 800 1020.

• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 8501241.

Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin 
Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA 
og andre land. Montana™ er et varemerke for Garmin 
Ltd. eller datterselskapene. Disse varemerkene kan 
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. 
microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC. Andre 
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 
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Garmin Corporation 
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., 
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