
JAZDA GRUPOWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Montaż anteny
UWAGA: Zamontowana antena musi znajdować się 
w odległości co najmniej 4 cm (1,57 cala) od najbliższej rury lub 
metalowej powierzchni, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
Zestaw do zmiany uchwytu anteny zewnętrznej umożliwia 
zamontowanie anteny w dogodniejszym miejscu w pojeździe, 
np. na rurze z tyłu pojazdu, w celu uzyskania lepszego odbioru 
sygnału radiowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy 
korzystać z tej metody w przypadku pojazdów wyposażonych 
w klatkę bezpieczeństwa.
1 Przykręć i dokręć przewód anteny  do uchwytu jazdy 

grupowej .

2 Znajdź odpowiednie miejsce dla anteny.
3 Za pomocą płaskiego śrubokręta lub klucza imbusowego 8 

mm (5/16 cala) poluzuj śrubę  na uchwycie anteny 
zewnętrznej, aż pierścień się rozdzieli.

4 Umieść uchwyt wokół rury klatki bezpieczeństwa.
5 Dokręć śrubę na uchwycie, aż pierścień będzie pewnie 

przymocowany.
6 Przykręć i dokręć antenę  do płytki anteny zewnętrznej.
7 Poprowadź przewód anteny wzdłuż odpowiedniej ścieżki 

w pojeździe i przymocuj go dołączonymi opaskami 
zaciskowymi.

Instalowanie anteny na uchwycie jazdy 
grupowej
UWAGA: Zamontowana antena musi znajdować się 
w odległości co najmniej 4 cm (1,57 cala) od najbliższej rury lub 
metalowej powierzchni, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
Aby uzyskać najlepszy zasięg, należy użyć uchwytu anteny 
zewnętrznej. Antenę można zamontować bezpośrednio na 
uchwycie jazdy grupowej, gdy nie można użyć uchwytu anteny 
zewnętrznej.

Przykręć i dokręć antenę do uchwytu jazdy grupowej.

Instalowanie mikrofonu i uchwytu
Przed rozpoczęciem montażu uchwytu mikrofonu na desce 
rozdzielczej należy wybrać odpowiednie miejsce na montaż.

 OSTRZEŻENIE
Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że miejsce 
montażu jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 
i rozporządzeniami oraz że urządzenie nie zasłania widoku na 
drogę podczas bezpiecznego korzystania z pojazdu.

NOTYFIKACJA
Podczas wiercenia otworów prowadzących i mocowania 
uchwytu w pojeździe należy unikać miejsc, w których znajdują 
się przewody, wskaźniki, poduszki powietrzne i ich osłony, 
klimatyzacja i inne elementy.Firma Garmin® nie odpowiada za 
szkody ani konsekwencje wynikające z montażu.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach 
urządzenia.
1 Wyrównaj i włóż złącze mikrofonu do uchwytu jazdy 

grupowej.
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2 Dokręć kołnierz wokół podłączonego przewodu.
3 Umieść uchwyt  w wybranym miejscu.

4 Używając uchwytu jako szablonu, zaznacz położenie trzech 
wkrętów.

5 Wywierć otwory prowadzące (opcjonalne).
W przypadku niektórych materiałów, z których wykonana jest 
powierzchnia montażowa, wywiercenie otworów 
prowadzących może okazać się niezbędne.

6 Zamocuj pewnie uchwyt na powierzchni montażowej, 
korzystając z dołączonych wkrętów .

7 Wsuń mikrofon  do uchwytu.

Jazda grupowa
Aplikacja Jazdy grupowej umożliwia koordynowanie jazdy 
i komunikowanie się z pobliskimi motocyklistami za pomocą 
zapamiętanych wiadomości tekstowych, map na żywo oraz 
komunikacji głosowej.

Rozpoczęcie jazdy grupowej
Utworzenie jazdy grupowej pozwala na korzystanie 
z grupowego kanału radiowego, przeglądanie i usuwanie 
uczestników dołączających do jazdy grupowej oraz ustawienie 
jej nazwy.
UWAGA: W niektórych modelach produktu aplikacja Jazdy 
grupowej jest zlokalizowana w menu aplikacji.
1 W menu głównym wybierz kolejno Jazda grupowa > 

Rozpocznij jazdę grupową.
2 Podaj nazwę uczestnika i wybierz opcję Gotowe.
3 W razie potrzeby wybierz kanał radiowy i naciśnij Dalej.
4 Podaj nazwę jazdy i wybierz Gotowe.

W momencie dołączania kolejnych uczestników do jazdy 
grupowej ich nazwy pojawią się na liście.

5 Wybierz Start.
Jazda grupowa rozpoczyna się po zsynchronizowaniu 
wszystkich uczestników.

Dołączanie do jazdy grupowej
Możesz dołączyć do pobliskiej jazdy grupowej stworzonej przez 
innego motocyklistę.

UWAGA: W niektórych modelach produktu aplikacja Jazdy 
grupowej jest zlokalizowana w menu aplikacji.
1 W menu głównym wybierz kolejno Jazda grupowa > 

Najbliższe jazdy grupowe.
2 Wybierz pobliską jazdę grupową, a następnie Dołącz.

Radio
UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach 
urządzenia.
Za pomocą aplikacji radiowej można zapamiętywać stacje 
radiowe i wybierać kanały radiowe oraz kody redukcji szumów. 
Aby korzystać z tej funkcji, podłącz urządzenie i antenę do 
uchwytu jazdy grupowej. Urządzenie Garmin automatycznie 
konfiguruje ustawienia radia po dołączeniu lub utworzeniu jazdy 
grupowej.

Wybieranie zapamiętanych stacji
UWAGA: W niektórych modelach produktu aplikacja radiowa 
znajduje się w menu aplikacji.
1 W menu głównym wybierz Radio.
2 Wybierz opcję:

• Aby przełączać między dostępnymi ustawieniami 
wstępnymi, użyj przycisków  i .

• Aby wybrać ustawienie wstępne z menu, wybierz opcję 
Zapamiętaj.

Nadawanie komunikatów głosowych
Aby umożliwić nadawanie komunikatów głosowych, należy 
sparować urządzenie Garmin ze zgodnym zestawem 
słuchawkowym Bluetooth® lub podłączyć mikrofon.
Możesz rozpocząć nadawanie komunikatów głosowych 
w ramach komunikacji radiowej za pomocą podłączonego 
mikrofonu lub zgodnego zestawu słuchawkowego Bluetooth.
UWAGA: W niektórych modelach produktu aplikacja radiowa 
znajduje się w menu aplikacji.

Wybierz opcję:
• Przytrzymaj przycisk funkcji „naciśnij, aby mówić” z boku 

podłączonego mikrofonu.
• W menu głównym wybierz kolejno Radio > Naciśnij, aby 

mówić.
• Użyj funkcji wybierania głosowego na podłączonym 

zestawie słuchawkowym Bluetooth.
PORADA: Możesz nacisnąć przycisk wstrzymania lub 
zatrzymania, aby ręcznie wyłączyć radio.
UWAGA: Aby użyć tej funkcji, należy włączyć ustawienie 
Naciśnij, aby mówić przez zest. słuchawk..

Dane techniczne jazdy grupowej
Wodoszczelność IEC 60529 IPX71

Zakres temperatury roboczej Od -20°C do 55°C (od -4°F do 
131°F)

Zakres temperatury ładowania Od 0°C do 45°C (od 32°F do 
113°F)

Moc wejściowa (przewód zasila-
jący z gniazda zapalniczki, 
motocykl lub zewnętrzne źródło 
zasilania)

Od 12 V do 24 V DC

Typ baterii Bateria litowo-jonowa
Zakres napięcia baterii Od 3,5 V do 4,1 V
Częstotliwości bezprzewodowe 
(Stany Zjednoczone)

Od 151,82 do 154,6 MHz przy 
31,7 dBm

1 Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 
1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.garmin.com/waterrating.
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Częstotliwości bezprzewodowe 
(EMEA)

Od 169,4125 do 169,4625 MHz 
przy 29,5 dBm

Częstotliwości bezprzewodowe 
(Nowa Zelandia)

Od 160,175 do 160,5750 MHz przy 
22 dBm

Częstotliwości bezprzewodowe 
(Australia)

Od 151,15 do 152,15 MHz przy 
17,3 dBm
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