
Włączanie 
urządzenia.
Przytrzymaj dłużej 
klawisz zasilania z 
boku urządzenia

Sprawdzanie stanu 
baterii.
Krótko wciśnij 
klawisz zasilania

TWORZENIE PUNKTU (WAYPOINTA)
MARK> Wpisz nazwę punktu, ew. notatki lub 
współrzędne> Gotowe

NAWIGUJ DO PUNKTU
FIND> Waypointy> wybierz swój punkt docelowy z 
listy> ENTER> Jedź
Aby zakończyć: FIND> Zakończ nawigację

ZAPISZ ŚLAD
PAGE>Manager śladów> Bieżący ślad> Zapisz 
ślad> wprowadź nazwę> Gotowe
Wyczyścić bieżący ślad i powiązane z nim dane 
podróży?> Tak

Regulacja jasności 
wyświetlacza.
Krótko wciśnij klawisz 
zasilania

Wymiana baterii
PAGE> Menu główne> 
Konfiguracja> System> 
Typ baterii AA> wybrać 
odpowiednie

CZYSZCZENIE PRZED PRACĄ
PAGE> Menu główne> Konfiguracja> Zeruj> Zeruj 
dane podróży Stopery itp.> ENTER> (Czy chcesz 
wyzerować wszystkie dane podróży…)> Tak
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