
fēnix™ 2 kasutusjuhend
Alustamine

 HOIATUS
Seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist
leiad informatsiooni seadme ohutu kasutamise
kohta ja saad lugeda vastava toote kohta 
käivaid hoiatusi ja muud olulist infot.
 Seadme laadimine

MÄRKUS
Korrosiooni tekke vältimiseks kuivata alati enne
laadimist või ar utiga ühendamist põhjalikult

.

1

seadme kontaktid ja neid ümbritsev ala

Seade töötab s
toitel, mida saa
kui arvuti USB 

Sisesta US
arvuti USB

2 Ühenda se

3 Sobita laad
seadme va
v

isseehitatud liitium-ioon aku 
b laadida nii seinakontaktist 
liidesega.
B otsik seinaadapterisse või
 liidesesse.
inaadapter vooluvõrguga.
imisdoki vasak äär 
sakul küljel oleva süvendiga.



4 Sobita laadija hingedega külg 
seadme tagaküljel asuvate kontaktidega.
Kui ühendad seadme vooluallikaga,
lülitub seade sisse.

5 Lae seade täielikult täis.

Nupud

 LIGHT Vajuta, et lülitada taustavalgust
sisse ja välja.
Hoia all, et lülitada seadet sisse 
ja välja ning lukustada nuppe.
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 START
STOP

Vajuta, et alustada või lõpetada
tegevust.
Vajuta, et kinnitada oma valik
menüüs.

 BACK
LAP

Vajuta, et naasta eelmisele 
lehele.
Vajuta, et salvestada ring või
puhata tegevuse ajal.

 DOWN Vajuta, et sirvida andmeid,
valikuid, sõnumeid ja seadeid.
Vajuta, et lugeda pikka sõnumit
või meeldetuletust.
Hoia all, et lisada
kohamarker.

 UP
MENU

Vajuta, et sirvida andmeid,
valikuid, sõnumeid ja seadeid.
Vajuta, et tühistada lühike 
sõnum või meeldetuletus.
Hoia alla, et kuvada peamenüü.

Andmelehtede vaatamine
Kohandatavad andmelehed võimaldavad Sul
reaalajas kiirelt ligi pääseda nii sisemistelt kui 
lisaanduritelt tulevatele andmedele. Kui alustad
uue tegevusega, ilmuvad ka uued andmelehed.

Kellaaja lehel või mõnel andmelehel olles
vali UP või DOWN, et sirvida läbi
andmelehtedel olev info.

Nuppude lukustamine
Tahtmatute nupuvajutuste vältimiseks on
Sul võimalik nupud lukustada.
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1 Vali andmeleht, mida soovid kuvada kuni
nupud on lukustatud.

2 Hoia kahe sekundi jooksul all LIGHT nuppu
ja vali Lock, lukustamaks nupud.

3 Hoia kahe sekundi jooksul all LIGHT nuppu,
et võtta maha nupulukk.

Tegevused
Sinu seadet saab kasutada paljude erinevate
väli-, spordi- ja tervisetegevuste jaoks. Kui alustad
tegevust, kuvab ja salvestab seade andurite 
andmeid antud tegevuse kohta. Saad oma
tegevusi salvestada ja jagada Garmin Connect™ 
kommuunis.
Olenevalt sooritatavast tegevusest käitub seade
erinevalt. Näiteks võivad andmelehed, salvestatud
andmed ja menüüde valikud erineda vastavalt
sooritatavale tegevusele.
Tegevuse alustamine
Kui alustad tegevust, mis vajab GPSi, lülitub see
automaatselt sisse. Kui oled tegevuse lõpetanud
lülitub GPS välja ning seade lülitub taas ümber
aku säästurežiimile.
1 Vajuta START.
2 Vali tegevus.
3 Vajadusel järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid,

sisestamaks lisainformatsiooni.
4 Kui vaja, oota kuni seade ühendub Sinu

ANT+™ anduritega.
5 Kui tegevuseks on vajalik GPS, mine õue ja

oota kuni seade tuvastab vajalikud satelliidid.
6 Taimeri käivitamiseks, vajuta START.
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MÄRKUS: Seade ei salvesta tegevuse
andmeid enne taimeri käivitamist.

Tegevuse lõpetamine
MÄRKUS: Mõned valikud ei ole osade tegevuste 
puhul saadaval.
1 Vajuta STOP.
2 Tee valik:

• Tegevuse taasalustamiseks, vali Reset.
See paneb taimeri nulli ja kustutab kõik
tegevuse algusest kogutud andmed.

• Ringi salvestamiseks, vali Lap.
• Minemaks mööda tuldud rada tagasi

antud tegevuse alguspunkti, vali
TracBack.

• Naasmaks tagasi tegevuse juurde, vali
Resume.

• Tegevuse salvestamiseks ja säästurežiimi 
naasmiseks, vali Save.

• Tegevusest loobumiseks ja säästurežiimi
naasmiseks, vali Discard.

• Tegevuse peatamiseks ja hiljem selle juurde
naasmiseks, vali Resume Later.

Sihtkohta navigeerimine
Saad navigeerida kohamarkerite, radade, marsruutide,
geocache'ide, vaatamisväärsuste ja GPS koordinaatide
juurde. Samuti saad navigeerida kasutades TracBack® 
või Sight 'N'Go valikuid.
1 Vali START > Navigate.
2 Vali sihtkoha tüüp.
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3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ning vali
sihtkoht.

Seade kuvab järgmist sihtkohta puudutavat
informatsiooni.

4 Vajuta UP või DOWN, et näha navigeerimise
 lisa andmelehti (lk 3).

Minnes jooksma
Enne jooksma minemist, peaksid seadme täiesti 
täis laadima (lk 1). Enne kui saad jooksu ajal
kasutada mõnda oma ANT+ anduritest, tuleb 
need seadmega paaristada (lk 11).
1 Kinnita endale oma ANT+ andurid nagu näiteks

sammulugeja või südametöö monitor (lisaseade).
2 Vali START > Run.
3 Tee valik:

• Kasutamaks eelnevalt paaristatud ANT+ 
andureid, oota kuni seade need leiab.

• Jätmaks vahele ANT+ andurite otsimise,
vali Skip.

4 Mine õue ja oota kuni seade tuvastab satelliidid.
Ekraanile kuvatakse taimer.
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5 Taimeri käivitamiseks vali START.
6 Mine jooksma.
7 Ringide salvestamiseks vali LAP (valikuline).
8 Erinevate andmelehtede kuvamiseks vali 

UP ja DOWN (valikuline).
9 Peale jooksmise lõppu, vali STOP

> Save, et salvestaada jooksul kogutud andmed.
Ekraanil kuvatakse jooksu kokkuvõte.

Rajad
Rada on läbitud teekonna salvestus. Salvestuses
on informatsioon teekonnal läbitud punktide kohta,
sealhulgas iga läbitud punkti kellaaeg, asukoht ja
kõrgus merepinnast.
Seade salvestab raja automaatselt iga tegevuse
ajal, mis kasutab GPS'i. Kui salvestad tegevuse, 
mis kasutab GPS'i, salvestab seade läbitud raja
tegevuse ühe osana. Saad salvestatud tegevusest
luua eraldi rajafaili, et hiljem seda uuesti navigeerida.
Radasid saad vaadata, kasutades BaseCamp™
ja BaseCamp Mobile programme.
Matkama minnes
Enne matkale minemist, peaksid seadme täiesti
täis laadima (lk 1).
1 Vali START > Hike.
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2 Oota kuni seade tuvastab satelliidid.
3 Alusta matkamist.

Seade salvestab Su poolt läbitud teekonna.
4 Kui soovid teha pausi või peatada seadme

teekonda salvestamast, vali STOP >
Resume Later.
Seade salvestab Su matka oleku ja
läheb säästurežiimile.

5 Vali START > Resume, jätkamaks
teekonna jälgimist ja salvestamist.

6 Peale matkamise lõpetamist, vali STOP
> Save, et salvestada kogutud andmed.

Kohamarkerid
Kohamarkerid on asukohad, mis oled oma 
seadmesse salvestanud.
Kohamarkeri loomine
Saad oma praeguse asukoha kohamarkerina
salvestada.
1 Hoia all nuppu DOWN.
2 Tee valik:

• Salvestamaks kohamarker ilma
muudatusteta, vali Save.

• Muutmaks kohamarkerit, vali
Edit, tee soovitud muudatused 
ja vali Save.

Bluetooth® võimalused
fēnix 2 seadmel on mitmeid erinevaid
Bluetooth võimalusi, et ühenduda ühilduva 
nutitelefoniga. Mõned võimalused nõuavad
Garmin Connect Mobile'i või BaseCamp   
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Mobile'i olemasolu. Lisainfo saamiseks mine 
lehele www.garmin.com/apps.
Telefoni teated: Kuvab telefoni teated

ja sõnumid Su fēnix 2 seadmele.
LiveTrack: Lubab Su sõpradel ja pereliikmetel

jälgida Su võistlusi ja treeninguid reaalajas.
Saad kutsuda jälgijaid meili teel või siis 
sotsiaalmeedia abiga, lubades neil jälgida
vahetult oma andmeid Garmin Connect'i 
jälgimislehel.

Tegevuse laadimine Garmin Connect'i:
Saadab automaatselt kohe peale tegevuse 
salvestamise lõppu kõik andmed Garmin
Connect'i lehele.

Tegevuse ülevaade BaseCamp Mobile'is:
Lubab Sul saata tegevusi oma nutitelefoni, kus
jookseb BaseCamp Mobile rakendus. Saad
rakenduse abiga jälgida oma tegevusi ning ka
raja ja andurite andmeid.

Pilve salvestamine BaseCamp Mobile'is: 
Lubab Sul salvestatud tegevusi laadida üles
Garmin® Cloud kontole, kasutades rakendust
BaseCamp Mobile.

Seikluste allalaadimine: Lubab Sul sirvida
seiklusi rakenduses BaseCamp Mobile ning
saata need oma seadmesse.

Nutitelefoni paaristamine
fēnix 2 seadmega
MÄRKUS: Seade ei suuda ühenduda ANT+
anduritega samal ajal kui Bluetooth on sisse
lülitatud.
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1 Too oma nutitelefon 10 m raadiusesse
oma fēnix 2 seadmest.

2    fēnix 2 seadmel hoia all nuppu MENU.
3 Vali Settings > Bluetooth.
4 Tee ühte järgnevast:

• Kui see on esimene kord, kui paaristad
mõnda telefoni antud seadmega, vali OK.

• Kui oled juba mõne telefoni antud 
seadmega paaristanud, vali Pair
Mobile Device.

5 Oma nutitelefonil, mine Bluetooth seadete
menüüsse ja otsi lähedalasuvaid seadmeid.
Lisainfo saamiseks tutvu oma nutitelefoni
kasutusjuhendiga.

6 Vali fēnix 2 seade lähedalasuvate seadmete
nimekirjast.
fēnix 2 ekraanile ilmub salasõna.

7 Sisesta salasõna oma nutitelefoni.
8 Oma fēnix 2 seadmel, vali Always On,

In Activity või Not in Activity ning siis
OK.
Seade lülitab edaspidi automaatselt 
Bluetooth'i sisse ja välja, vastavalt 
tehtud valikule.

9 Vali Show või Hide vastavalt sellele, kas
soovid oma nutitelefoni teateid kuvada
fēnix 2 ekraanil või mitte.

10 Mine lehele www.garmin.com/apps ja lae
alla rakendused Garmin Connect Mobile 
ja/või BaseCamp Mobile (valikuline).
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Garmin Connect
Garmin Connect'i abiga saad ühenduda oma
sõpradega. Garmin Connect annab sulle võimaluse
oma andmeid jälgida, analüüsida ja jagada. Saad
salvestada olulisi hetki oma aktiivsest elust nagu
golfimängusid, matkasid, jooksusid, seiklusi ja
palju muud. Tasuta konto loomiseks, mine lehele
www.garminconnect.com/.
Garmin Connect'i kasutamine
Võid kõik oma tegevusandmed üles laadida Garmin
Connect lehele ja seal neid põhjalikult analüüsida.
Garmin Connect'i abiga saad oma tegevusi kaardile
kanda ja neid oma sõpradega jagada.
1 Ühenda seade USB kaabli abil oma arvutiga.

2 Mine lehele www.garminconnect.com/start.
3 Järgi kuvatavaid juhiseid.

ANT+ andurid
Su seadet saab kasutada juhtmeta ANT+
anduritega. Lisainfot sobivuse ja lisaandurite
ostmise kohta leiad lehelt http://buy.garmin.com.
ANT+ andurite paaristamine
Enne kui saad paaristada ANT+ andureid, 
tuleb Bluetooth välja lülitada (lk 9).
Anduri esmakordsel ühendamisel seadmega
läbi ANT+ tehnoloogia, tuleb seade ja andur
paaristada. Peale paaristamist ühendub seade 
anduriga automaatselt, kui alustad tegevust ja 
andur on aktiivne ning toimeraadiuses.  

 

                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                     11



MÄRKUS: Kui Su seadmega oli kaasas südame
rütmisageduse monitor, siis on see juba Sinu
seadmega eelnevalt paaristatud.
1 Kui paaristad südametöö monitori, aseta

see kõigepealt omale kohale enda külge.
Südametöö monitor ei saada ega võta vastu 
andmeid enne seda.

2 Veendu, et seade ei ole südametöö monitorist
rohkem kui 3 m kaugusel.
MÄRKUS: Püsi paaristamise ajal teistest ANT+
anduritest rohkem kui 10 m kaugusel.

3 Hoia all nuppu MENU.
4 Vali Settings > Sensors.
5 Vali oma andur.
6 Vali New Search.

Kui andur on Su seadmega paaris, muutub
anduri olek seadmes:
Searching => Connected. Anduri andmed
ilmuvad peamisele andmelehele ning anduri
jaoks eraldi loodud andmeväljale.

Seadme info
Tehnilised näitajad
Aku tüüp                 500 mAh liitium-ioon

aku
Aku kestvus            Kuni 5 nädalat
Veekindlus              Veekindel (50 m)

MÄRKUS: Kell on
mõeldud vaid pindmiseks
ujumiseks.
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Töötemperatuur
 
 

Vahemikus -20º kuni 50ºC

Raadiosagedus/
protokoll

2.4 GHz ANT+ juhtmeta
tehnoloogia
Bluetooth Smart seade

Akuinfo
Tegelik aku kasutusaeg sõltub sellest, kui palju
kasutad GPS'i, seadme andureid, lisaandureid
ja taustvalgustust.

Aku kestvus Režiim
16 tundi Tavaline GPS režiim
50 tundi            UltraTrac GPS režiim koos

minutilise uuendusintervalliga
Kuni 5 nädalat Kellarežiim

Seadme eest hoolitsemine
OLULINE

Ära kasuta seadme puhastamiseks terariistu
Väldi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja
putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja
viimistlust kahjustada.
Loputa seadet kokkupuutel kloori, soolvee, 
päikesekaitsetoodete, kosmeetika, alkoholi 
või muude tugevatoimeliste kemikaalidega
rohke puhta veega. Pikaajaline kokkupuude 
nende ainetega võib kahjustada toote kesta.
Väldi vee all nuppude vajutamist.
Väldi äärmuslikke põrutusi ja karmi kohtlemist,
sest see võib lühendada toote eluiga.
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Ära hoia seadet kohas, kus võib tekkida pikaajaline 
kokkupuude äärmuslike temperatuuridega, sest see
võib põhjustada püsivaid kahjustusi.

Lisainfo saamine
Lisainfot antud toote kohta leiad Garmini kodulehelt.
• Külasta www.garmin.com/outdoor.
• Külasta www.garmin.com/learningcenter.
• Külasta http://buy.garmin.com või kontakteeru

Garmini esinduse või edasimüüjaga, saamaks
informatsiooni valikuliste lisaseadmete ja varuosade
kohta.

Kasutusjuhendi saamine
Kõige värskema kasutusjuhendi saad Internetist.
1 Mine lehele www.garmin.com/support.
2 Vali Manuals.
3 Järgi kuvatavaid juhiseid ning vali vastav

toode.
Tugi ja uuendused
Garmin Express ™ pakub lihtsat juurdepääsu 
allpool nimetetavatele Garmin seadmete teenustele. 
Mõned teenused ei ole Sinu seadmele saadaval.
• Tootetugi
• Toote kasutusjuhend
• Tarkvarauuendused
• Kaardiuuendused
• Sõidukite, häälte jms täiendused
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Garmin Express'i seadistamine
1 Ühenda seade USB kaabli abil arvutiga.

2 Mine lehele www.garmin.com/express.
3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
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Garmin® ja Garmin’i logo on ettevõtte Garmin Ltd või selle 
tütarettevõtete poolt USAs ja teistes riikides registreeritud
kaubamärgid.ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin
Connect™ ja TracBack® on Garmin Ltd või selle tütarettevõtete
poolt registreeritud kaubamärgid. Neid ei tohi kasutada ilma 
Garmini kirjaliku loata.
Bluetooth® märk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. omand ning
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