
 epix™ 
Teave aku kohta  
Aku eluiga sõltub sellest, millised rakenduseed on sisse lülitatud 
näiteks tegevuse jälgimine, nutitelefoni teated, GPS, seadme 
sensorid ja ühendatud ANT+ sensorid. 
 
Terviklik kasutusjuhend 
 Käesoleva seadme terviklik juhend on kättesaadav internetist: 
garmin.com/manuals/epix 
 
Rohkem informatsiooni toote kohta eesti keeles saate GPS Eesti 
OÜ kodulehelt: http://www.garmineesti.ee/multisport/epix 

 

Seadme laadimine 
Tähelepanu! Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne 
laadimist või arvutiga ühendamist hoolikalt kontaktid 
ja neid ümbritsev piirkond. 
Seade kasutab sisseehitatud liitium-ioon patareid, mida on 
võimalik laadida kasutades tavalist seinakontakti või arvuti 
USB-pesa. 
1. Ühendage USB kaabel AC adapteriga või arvuti USB 
pordiga; 
2. Ühendage AC adapter seinakontaktiga; 
3. Joondage laadija otsad seadme tagaosas olevate 
kontaktidega; 
4. Vajutage laadija seadme külge. Seade lülitub sisse, kui 
laadija on seadmega ühendatud; 
Seadme ekraanil saate jälgida patarei laetuse taset; 
5.Laadige seade täielikult. 

 

Nupud 

 

(1) LIGHT/POWER – Valgus/Sisse-ja väljalülitamine.  
Vajutage, et taustavalgus sisse-ja välja lülitada. Hoidke nuppp all, et seade sisse-ja 
välja lülitada. 
(2) START/STOP – Vajutage tegevuse alustamiseks või lõpetamiseks. Vajutage, et 
valida menüüst sobiv valik. 
(3) BACK/LAP – Tagasi/ring 
Vajutage, et minna eelmisele leheküljele. Vajutage, et salvestada ring või paus 
tegevuse ajal. 
(4) DOWN/TIME OF DAY  – Alla/Kellaaeg 
Vajutage, et sirvida vidinaid, menüüd ja sõnumeid. Hoidke all, et näha kellaaega 
sõltumata millisel lehel hetkel asute. 
(5) UP/MENU – Üles/Menüü 
Vajutage, et sirvida vidinaid, menüüd ja sõnumeid. Vajutage, et tühistada 
lühisõnumi või teate kuvamine ekraanil. Hoidke nuppu all, et minna peamenüüsse. 

Asukoha salvestamine 
Saate salvestada hetke asukoha, et samasse kohta hiljem tagasi 
navigeerida. 
1. Hoidke all nuppu UP (Üles); 
2. Valige Save Location; 
3. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 

Tegevused 
Seadet saab kasutada sporditegevusteks nii siseruumides 
kui väljas asudes. Uue tegevuse alustamisel kuvab ja 
salvestab seade sensorite poolt hangitava info. Tegevusi on 
võimalik salvestada ja Garmin Connect vahendusel oma 
tutvusringkonnaga jagada. 

Asukohta navigeerimine 
Seadet saab kasutada, et liikuda teie poolt valitud asukohta või 
järgida teekonda rajal. Navigeerimise alustamisel saate valida 
millist liikumisviisi kasutate näiteks matkamine, jooksmine või 
jalgrattasõit. Juhul kui navigeerimise alustamise hetkel kasutate 
tegevuse järgimise funktsiooni, siis jätkab seade valitud 
tegevuse salvestamist navigeerimise ajal. 
1. Hoidke all UP (Üles); 
2. Valige Navigation; 
3. Valige kategooria; 
4. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et valida sobiv 
sihtpunkt ja seejärel vajutage Go To (mine asukohta); 
5. Valige sobiv tegevus. 
Ilmub informatsioon navigeerimise kohta; 
6. Navigeerimise alustamiseks valige START; 
7. Valikulise lisainfo saamiseks andmelehekülgede kohta valige 
UP (Üles) või DOWN (Alla). 
Kaardi vaatamine 
Minge kellaaja funktsiooni juurde ja vajutage DOWN (Alla). 
Kaardi sirvimine 
Kaarti on võimalik sirvida kasutades puutetundlikku ekraani või 
nuppe. 
1. Puudutage kaarti või hoidke all START nuppu. Ilmuvad 
tööriistad ja sihikujoonestik, et kaardiga edasi toimetada. 
2. Valikud: 
* Kaardipildi suurendamiseks või vähendamiseks liigutage 
puutetundlikul ekraanil kahte sõrme kokku või lahku; 
* Kaardipildi liigutamiseks lohistage kaarti; 
* Ekraanil asuvate tööriistade kasutamiseks valige sobib tööriist 
või vajutage nuppu tööriistade kõrval; 
* Vajutades START saate lihtsalt liikuda kaardipildi lohistamise 
ja suurendamiseks või vähendamise funktsiooni vahel; 
* sihikujoonestiku poolt näidatud punkti valimiseks vajutage 
sihikujoonestiku sümbolil või hoidke all START nuppu. 

Tegevuse alustamine 
Tegevuse alustamisel lülitub GPS automaatselt sisse. 
Tegevuse peatamisel siirdub seade tagasi kella 
reziimi. 
1. Vajutage START; 
2. Valige tegevus; 
3. Kui soovite sisestada tegevuse kohta lisainfot, siis 
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid; 
4. Vajadusel oodake kuni seade ühildub teie poolt 
valitud ANT+ sensoritega; 
5. Kui tegevus vajab GPS signaali, siis minge välja 
lagedale alale kuni seade leiab satelliitsignaali; 
6. Vajutage START taimeri käivitamiseks. 
NB! Seade ei alusta teie tegevuse andmete 
salvestamist enne kui olete taimeri käivitanud. 
 
Tegevuse peatamine 
NB! Kõik valikud pole teatavate tegevuste jaoks 
saadaval. 
1. Valige STOP; 
2. Valige Save (salvesta). 

garmin.com/manuals/epix
http://www.garmineesti.ee/multisport/epix


Connect IQ atribuutide ühildamine 
Garmin Connect Mobile rakendust kasutades on 
seadmele võimalik lisada Connect IQ atribuute. 
Watch faces (kella välimus): lubab teil muuta kella 
välimust. 
Data Fields (andmeväljad): annab võimaluse alla laadida 
uusi andmevälju, mis muudavad sensorite, tegevuste ja 
ajaloo väljanägemist. Saate lisada Connect IQ 
andmevälju seadmesse sisseehitatud rakendustele ja 
lehekülgedele. 
Widgets: Annab võimaluse vaadelda infot kiirelt, sinna 
alla kuulub info sensori andmete ja teadete kohta. 
Apps (rakendused): saate seadmele lisada 
interaktiivseid uusi rakendusi näiteks uusi välitegevusi ja 
sportimisvõimalusi. 

Seadme ühildamine nutitelefoniga 
Seadme kõikide funktsioonide kasutamiseks tuleks 
teie epix seade ühildada nutitelefoniga. 
1. Minge www.garmin.com/apps ja laadige alla 
Garmin Connect Mobile rakendus; 
2. Asetage nutitelefon seadme lähedusse (lähemal 
kui 10 meetrit); 
3. Hoidke all UP (üles) nuppu, mis asub epix seadmel; 
4. Valige Settings>Bluetooth>Pair Mobile Device 
(Sätted>Bluetooth>ühilda mobiilne seade); 
5. Avage nutitelefoni alla laetud Garmin Connect 
Mobile rakendus; 
6. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 

 

Connect IQ rakenduste allalaadimine 
1.Kasutades Garmin Connect Mobile rakendust, valige 
MENU>Connect IQ Store; 
2. Valige epix seade. 
Widgets vaatlemine 
Teie seade sisaldab algusest peale mitmeid widget-eid, 
kuid valik suureneb seadme nutitelefoniga ühildamisel. 
1 Ükskõik millisel lehel asudes, hoidke all DOWN (alla). 
Ilmub kell; 
2.Valige UP või DOWN (üles või alla). Seade kuvab 
saadaval olevad widget-id; 
3. Kui soovite tegevuse salvestada, vajutage BACK 
(tagasi), et minna tagasi tegevuse andmelehekülgedele.  

ANT+ sensorid 
Teie seadet saab kasutada juhtmeta ANT+ 
sensoritega. Rohkem informatsiooni sobivuse ja 
valikuliste sensorite ostmise kohta aadressil 
http://buy.garmin.com 
 
Pulsivöö 
Kui ostsite sedme ja sellega saite kaasa pulsivöö, siis 
on sedmed juba omavahel ühildatud.  
Enne pulsivööd vajava tegevuse alustamist tuleb see  
keha külge panna, alles siis saab seade pulsivöö poolt 
saadetuid andmeid vastu võtta. 

Pulsivöö keha külge panemine 
Peaksite pulsikella kandma otse oma nahal, täpselt 
rinnaku all. See peaks olema piisavalt ümber, et 
püsida füüsiliste tegevuste ajal paigal. 
1. Klõpsake pulsivööd rihma külge kinni. Garmin® logod 
seadmel ja vööl peaksid jääma näoga ülespoole; 
2. Tehke rihma tagaosas olevad elektroodid niiskeks et 
luua teie rinna ja vastuvõtja vahel tugev ühendus; 
3. Kandke Pulsivööd nii, et Garmini® logo oleks õigetpidi. 
Kinnitusrihm ja haak peaksid jääma teie keha paremale 
küljele;  
4. Tõmmake rihm ümber oma rindkere ja ühendage 
rihma haak aasaga. 
Pulsivöö on peale keha külge ühendamist valmis 
andmeid seadmesse saatma. 
NB! Tehke kindlaks, et hooldusmärgis ei kataks andureid 

Tehnilised andmed 
 

Patarei tüüp Taaslaetav, 
sisseehitatud liitium-
ioon patarei 

Patarei vastupidavus Kuni 24 nädalat 

Veekindlus 5 ATM 

Raadiosagedus/ 
protokoll 

2.4 Ghz ANT+ 
juhtmeta Bluetooth® 
nutiseade 

 

 
 

Patarei 
vastupidavus 

Tööreziim 

Kuni 20 h Sisse on lülitatud GPS ja 
WAAS, EGNOS, või GLONASS  

Kuni 24 h Tavaline GPS tööreziim 

Kuni 50 h UltraTrac GPS tööreziim koos 
kaheminutilise intervalliga 

Kuni 3 nädalat Sisse on lülitatud nutikella 
reziim koos tegevuse 
järgimise, nutikate teadete ja 
Connect IQ 

Kuni 24 nädalat Patarei säästureziim. Kõik 
sensorid, rakendused ja 
tegevuse järgimine on välja 
lülitatud. 

 

 
epix töötemperatuuride vahemik:  
-20o kuni 55oC 
epix laadimis temperatuuride vahemik: 
0o kuni 45oC 
Pulsivöö töötemperatuuride vahemik:  
-20o kuni 60oC 

 

http://www.garmin.com/apps

