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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Garmin GPSMAP 60CSx. 
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Употреба на Клавиатурата на GPSMAP 60CSx 

Бутон POWER 

Натиснете и задръжте за 
да вкл./изкл. уреда. 

Натиснете и отпуснете за 
да настроите задното 
осветление 

Бутони IN/OUT 

• Натиснете за промяна на 
мащаба в Стр. Карта. 

• Натиснете за 
прелистване на списъци 
на всяка друга 

Бутон FIND/MOB 

• Натиснете и пуснете за 
видите менюто Find. 

• Натиснете и задръжте за 
MOB* 

Бутон MARK     -----------------------  

•   Натиснете и пуснете по всяко 

време за отбелязване на текущата 
Ви позиция. 

Бутон QUIT     --------------------------- 

• Натиснете и пуснете, за да спрете 
въвеждане на данни или да излезете от 
страница и се върнете в по-горно меню.

КЛАВИАТУРА 

•   Натиснете стрелките нагоре, надолу, 
наляво или надясно за да маркирате 
опции и да въвеждате данни, или да 
движите 

Клавиш РАGЕ/СОМРАSS 

Натиснете и пуснете за превъртане през 
основните страници 

Натиснете и задръжте за да вкл./изкл. 
компаса. 

Бутон MENU 

Натиснете и пуснете за да видите опции за 
съответната страница. 

Натиснете два пъти за да изведете 
Основното Меню. 

Бутон ENTER 

Натиснете и пуснете за да въведждате 
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Инициализация на GPS Приемника 

Първият път (или след като уреда не е работил дълго време) когато включите Вашия GPSMAP 

60CSx, GPS приемника трябва да събере сателитни данни и да установи текущото си местоположение. За 

да се осигури правилна инициализация, GPSMAP 60CSx фабрично е настроен в режим AutoLocate, което 

позволява на приемника да “се намери” където и да е на Земята. За да получавате сателитни сигнали, Вие 

трябва да сте на открито и да имате ясен изглед към небето, който да не бъде препятстван от сгради, 

дървета и други обекти. 

За да инициализирате Вашия GPSMAP 60CSx: 

Натиснете и задръжте бутона РОWER за да включите GPSМАР 60СSх. Дръжте уреда пред Вас с 

горната част наклонена напред. Докато GPS-приемника търси за сателитни сигнали, се показва 

съобщението “Приемане...”. Когато приемника има сигнали от поне три сателита, екрана най-горе на 

страницата се сменя за да посочи точността на позицията и координатите на 

местоположението.Натискайте и пускайте бутона PAGE докато не се появи Страницата Карта. Вече сте 

готови да започнете навигация с помощта на ГПС устройството. Можете още да следите сателитите по 

небето над вас. Точката в средата представлява вашето място и правата над вас. Външния кръг 

изобразява хоризонта, а вътрешния - позицията на 45° над хоризонта. Показаните числа посочват 

“името” на сателита. Графата с ленти най-долу на страницата показва силата на сигналът от всеки 

сателит. 

Външния кръг 
обозначава 
хоризонта. 

Вътрешния 

кръг е мястото 
на 45 градуса 
над хоризонта. 

 

 

 

Ако уреда не може да се позиционира, появява се списък с разрешения на проблема. Изберете 

подходящото решение и натиснете ENTER.Избиране на Опции и Въвеждане на Данни. За да въвеждате 

данни и да избирате опции, ползвайте СТРЕЛКИТЕ за да маркирате, посочвате, или избирате параграф от 

списък или поле от екрана. За да изберете и активирате опция: 

1. От всяка страница, натиснете MENU. Появяват се допълнителни опции за тази страница 

(Options). 

2. Ползвайте СТРЕЛКИТЕ нагоре, надолу, надясно или наляво за да посочите опция с маркера и 

натиснете ENTER за да изберете тази опция. За да излезете от меню или за да се върнете до предишна 

настройка Натиснете QUIT. Бутона QUIT придвижва назад през Вашите стъпки. Натиснете QUIT няколко 

 

Тази точка обозначава 
посоката на Вашето 
движение 

Силата на 
сигнала от 
всеки сателит 
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пъти за да се върнете до началната страница. Най-горе на всяка страница, полето за статус осигурява за 

няколко минути данни за работата на уреда. 

 

Поле за Статус  

 

● Захранването на уреда се осигурява чрез батерии или от допълнителен източник (AC, 

DC, или USB Адаптер). Иконата за Нивото на Батерията показва оставащия заряд. 

● Иконата за Допълнително Захранване се появява когато уреда се зарежда от външен 

източник като например USB Кабела за Данни (осигурен с уреда) или Сериен Порт за 

Данни/Захранване или 12V адапторен кабел. 

● Статусът за сателитен сигнал се показва когато търсите или прихващате сателити ,когато се постигне 2D 

локализация и когато имате 3D - (4 или повече сателита). 

● Иконата за задно осветление се появява когато задното осветление се включи. 

То е изключено когато включите уреда. Задното осветление използва значително количество 

енергия. 

● Иконата за връзка с USB-кабела се появява когато уреда е във връзка с PC USB. 

● Иконата за електронния компас се появява се появява когато електронния компас е включен. 

 

Основни Страници 

 
GPSMAP 60CSx има шест основни страници: Страница Satellite (сателити), Стр, Trip Computer (изчисления 

за пътуването), Map (карта), Compass (компас), Altimeter (висотомер), и Main Menu-то. Можете 

да“прелиствате” през тези страници натискайки бутона PAGE за прелистване напред, или с бутона QUIT за 

прелистване назад. Допълнителни страници могат да се добавят ползвайки опцията Page Sequence от Main 

Menu-то. Страницата Active Route се появява само когато е налична активна навигация. Всяка страница 

има Меню с Опции, където се съдържат опции за настройките и функциите които се прилагат в страницата. 

За да видите Менюто с Опции за дадена страница, натиснете бутонът MENU. 

 

 
 
Стр. Satellite Стр.Trip Computer Стр. Map (карта) Стр. Compass Стр. Altimeter MainMenu 
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1.Включване на GPSMAP 60CSx 

 

 - Натиснете и задръжте бутона POWER (намира се в горната част вдясно от антената).  

 - Проверете състоянието на батериите (при батерии с пълен капацитет на заряд иконата за 

нивото на батериите е изпълнена с четири клетки и показва оставащия заряд. Намира се горе вляво на 

дисплея на GPS).  

 - Когато уреда се включи, се чува звук и се появява „Уводната” страница, последвана от 

страницата Satellite (Спътници).  

 - При първо включване уреда се държи обърнат с дисплея отгоре с горната част наклонена 

напред.  

 - Когато приемника има сигнали от поне три сателита, екрана най-горе на страницата се сменя 

за да посочи точността на позицията и координатите на местоположението. 

 - При първо включване е трябва да се  изчака GPSMAP 60CSx да се инициализира. 

Понякога процеса отнема до 15 минути и приключва с изписване на координатите на 

местоположението и точността на измерването (появяват се на страницата Satellite) 
 

2. Когато се ползва за първи път GPSMAP 60CSx или след като се монтират нови батерии е 

необходимо да се калибрира електронният компас навън. 

 

Калибрация на Електронния Компас 

 
Точността на електронния компас се понижава ако уреда не се държи хоризонтално или ако 

сте близо до обекти които генерират магнитни полета, например автомобили или сгради. 

За да калибрирате електронния компас: 

1. Натиснете MENU за да отворите опциите за Страницата Compass. 

2. Маркирайте Calibrate Compass, и натиснете ENTER за да отворите Страницата Calibration. 

3. С маркиран бутон Start, натиснете ENTER, и следвайте указанията на екрана за държане и 

въртене на уреда. Съобщения “Just Right”, “Too Fast”, или “Too Slow” се появяват известявайки Ви да 

коригирате скоростта на завъртане. Дръжте уреда хоризонтално докато се въртите. Когато процесът 

свърши се появява съобщение 

“Calibration Successful”. Ако се появи съобщение “Calibration Failed”, повторете процеса. 

4. Натиснете ENTER за да се върнете до Страницата Compass. 

 

 
 

Heading Setup Дръжте уреда хоризонтално и се завъртете бавно. 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО: Първоначална настройка на точността и честотота на отчетите с 

ГПС приемника: 
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- С последователно натискане на бутона PAGE (или 2-но натискане на бутона МЕНЮ) се 

стига до Главно Меню, натиска се бутона ENTR 

 

    
 

В същото подменю се намират и други полета за настройка като Режим на GPS, Тип Батерии, 

Език и т.н.  

 

- с натискане на бутона QUIT се излиза от това подменю и се връщаме в по-горното подменю 

Настройки. 

- с натискане на бутона QUIT се излиза от това подменю и се връщаме в Главно Меню, 

- със стрелките избираме подменю Следи (Tracks), натиска се бутона ENTR. 

 

 

        
 

 

- със стрелките се избира полето Настройки (Setup). 

- натиска се бутона ENTR. 

- в полето Метод на запис се избира Time. 

- а в полето Интервал се въвежда 1 sec! 

 

 

3. Обхождане на контур 
 - Ако GPS е не е бил ползвал дълго време е необходимо преди да се ползва за измерване да се 

остави включен с видимост към чисто небе около 30 мин за да си обнови данните от спътниците. 

Преди измерването да се провери точността на страницата Satellite. Максималната точност на 

Garmin GPSMAP 60CSx е 2м и е препоръчително да се изчака да се постигне преди измерването. 

- със стрелките се избира икона 

Настройки (Setup) и се натиска 

бутона ENTR, 

- избира се икона Система и се 

натиска бутона ENTR, за да се 

влезе в подменю Системни 

Настройки, 

- със стрелките се избира полето 

WAAS/EGNOS и с бутона ENTR 

и стрелките се избира да е 

Включен! 
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 - Преди измерването да се изключат картите за да не се получи прилепване на следата към 

пътищата от картата. Стр. Map (карта), MENU, Setup Map, икона I и да се изключат картите една по 

една. 
 - Натиска се бутон PAGE, докато се появи Главното Меню. 

 - Със стрелките се избира иконка (подменю) Следи (Tracks). 

 - Потвърждава се с бутон ENTER. 

 - От радиобутоните се избира Запис следа да е Вкл. (ВАЖНО: Преди да се започне 

обхождането на контура Запис следа трябва да е Изключен)!!! 
 - Натиска се бутон QUIT. 

 - ВЕДНАГА се започва обхождане на контура и докато не се стигне до началната точка 

/да се затвори контура/ не трябва да се спира и стои на едно място! 
 При обхождане на контура и връщане до точката на стартиране на измерването се От 

радиобутоните се избира Запис следа да е Изк. 

Със стрелките се избира полето Запиши, за да се запази следата! 
 - Уреда е готов за обхождане и измерване на следващ контур. 

 - Могат да бъдат записани в паметта на GPS-а не повече от 20 бр. следи /отделни измервания 

на затворени контури/. 

 - При достигане на 20бр. контури те трябва да се импортират в CadIS, след което 

задължително да бъдат изтрити от паметта на GPS, за да се освободи място за нови следи. 

 - По подразбиране името на следата е датата, но то може да бъде променено. Препоръчително 

е за външния контур да е името на БЗЗ, а за изключените допълнение от знака минус и преден номер 

на изключения полигон. Името на следата е с максимална дължина 13 символа. 

 

 4. Четене на записани следи и измервания директно от Garmin GPSMAP 60CSx. 

 

 ВАЖНО! За да работи системата с GPS данни, в системата трябва да има зареден цифров 

модел, както и на компютъра да има инсталиран USB драйвер за Garmin GPSMAP 60CSx, 

който може да се свали от http://www.garmin.bg/?s=5&i=74   

 
 - Включва се Garmin GPSMAP 60CSx към компютъра с USB кабел за данни 

 - Стартира се CadIS 

 - от падащо меню GPS се избира 

 

 

 
 

 Tрябва да се извършат последователно 4-те операции от менюто вдясно по ред отгоре-

надолу: 

 

 - избира се Четене на данни от GPS 
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 - появява се прозорец в който се избира Порт (USB), избира се файл, където се записват 

всички точки и/или следи от GPS за последващо ползване. След изчитането от GPS и запазването им 

в GPS файла точките и/или следите могат да се изтрият от паметта на GPS-устройството за да се  

освободи паметта му. 

 - избираме само следи и се натиска ОК 

 - появява се прозорец с наличните следи, от които можем да изберем 1, няколко (в примера 

отдолу са избрани 3) или всички следи с бутоните Ctrl и Shift, стандартно за Windows 

  
 - натиска се ОК 

 

 Управление на изображението на GPS следите може да се промени от Менюто Маски > GPS > 

Следа 
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- избира се Конфигурация (на примера отдолу е избран Светло Червен цвят на контура на GPS 

следа) 

 

 
 

 

 

 - от падащо меню Операции от Панела Земеползване се избира Прехвърляне на GPS следи в 

БЗЗ 
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 - появява се прозорец за настройка на параметрите 

 

 
 

- Управление на изображението на контурите може да се промени от Менюто Маски > 

Земеползване >БЗЗ  
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5. Четене на записани GPS следи от предварително подготвен файл 

 

ВАЖНО! За да работи системата с GPS данни, в системата трябва да има зареден 

конфигурационен файл с коректно посочена координатна система 

 

В по-новите модели на Garmin единствената възможност за сваляне на данни е 

прочитане да GPX файловете директно от устройството, което се вижда в Windows като 

външен диск, примерно с буква I:. В този случай данните са записани в GPX файлове в папката 

I:\Garmi\GPX. 

Тази операция се избира при четене на записани GPS следи и измервания не директно от 

Garmin GPS устройство, а от предварително създаден файл с GPS данни или при необходимост 

да се прегледат повторно предишни данни, затова всички файлове с данни трябва да се 

запазват при необходимост от справка в бъдеще! 

 

 - от падащо меню GPS се избира Четене на GPS данни от файл 

 

 
 

 

 
- избира се Четене на GPS данни от файл 

- появява се прозорец Изберете GPS файл за четене 
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- Избира се папка, име и тип на файла (възможно е да се избере GPS, TXT, GPX, Magellan 

точки, Magellan следи и XML файл от Magellan) и се натиска ОК 

 

Следващите 3 стъпки са аналогични на тези при работа директно с GPS устройство! 
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  - появява се прозорец с наличните следи, от които можем да изберем 1, няколко (в примера 

отдолу са избрани 3) или всички следи с бутоните Ctrl и Shift, стандартно за Windows

  
 -  натиска се ОК 

 Управление на изображението на GPS следите може да се промени от Менюто Маски > GPS > 

Следа 
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- избира се Конфигурация (на примера отдолу е избран Светло Червен цвят на контура на GPS 

следа) 

 

 
  

 - от падащо меню Операции от Панела Земеползване се избира Прехвърляне на GPS следи в БЗЗ 

 

 
 

 - появява се прозорец за настройка на параметрите 
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- Управление на изображението на контурите може да се промени от Менюто Маски > 

Земеползване >БЗЗ  

 

 
 

 
 


