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Kosketusnäyttö on kätevä. Laitteen kaikki  
toiminnot valitaan näyttöruudulta koskettamalla 
sitä paljaalla sormenpäällä. Se on helppoa  
mukavissa olosuhteissa, mutta eräharrasteissa 
olosuhteet eivät aina ole mukavat.

L Kosketusnäytöistä on tullut var-
sinainen villitys elektronisissa lait-
teissa. Muun muassa kännyköitä, 
kameroita ja tietokoneita ohjataan 
tökkimällä laitteen näyttöä sormilla.

Kannettavien GPS-vastaanottimi-
en valmistajatkin ovat siirtyneet kos-
ketusnäytöllisiin malleihin. Perintei-
siä näppäimin varustettuja malleja 
saa vielä, mutta trendi on selvä.

Kosketusnäyttö on nopeampi 
ja käytettävyydeltään paljon jous-
tavampi tapa ohjailla laitetta kuin 
käyttäminen rajatulla määrällä eril-
lisiä näppäimiä.

Kosketusnäyttöä pitää kuiten-
kin yleensä käyttää paljain sormin. 
Laitteen sujuva käyttö edellyttää 
siis mukavia olosuhteita, ainakin 
riittävän lämmintä säätä.

Eräharrasteissa mukavat olosuh-
teet ovat toisinaan vain kaukainen 
haave, koska maamme ilmasto on 
toisen puolen vuodesta kylmä, ja 
ajoittain jopa erittäin kylmä.

Vaikka uuden paikantimen hank-
kisi näin kevään lämmön jo lisään-
tyessä, ennen ostopäätöksen teke-
mistä on hyvä miettiä, tarvitseeko 
laitetta myös vuoden kylmimpään 
aikaan. Pakkaset tulevat takuu-
varmasti jo reilun puolen vuoden 
päästä. Haluatko silloin tökkiä 
GPS:n ruutua paljain sormin?

Kosketusnäytön edut

Kosketusnäyttö on yleensä kooltaan 
suurempi kuin vastaavanlaisen näp-
päimillä varustetun laitteen näyttö. 
Syykin on yksinkertainen. Kun kos-
ketusnäytöllisessä laitteessa ainoa 
tarvittava hallintanäppäin on virta-
painike, samankokoiseen laitekote-
loon mahtuu suurempi näyttöruutu.

Uusimmissa kosketusnäytölli-
sissä gepseissä näytön halkaisi-
ja on kolme tuumaa eli n. 7,5 cm. 
Tällaiselle ruudulle mahtuu jo laa-
ja ja paljon yksityiskohtia sisältävä 
karttanäkymä.

Kosketusnäytön paras puoli on 
nopeus. Kartta rullaa kaikkiin suun-
tiin sormen liikkeitä seuraillen. Kun 
halutaan tarkastella lähiympäris-
töä, muutamalla ruudun poikki 

HEIKKI VIItANEN

Kosketus  
kylmässä
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vedetyllä sormen pyyhkäisyllä sil-
mäilee jo useita neliökilometrejä, 
ja paluu takaisin omaan sijaintiin 
käy koska tahansa yhdellä näytön 
nurkan näpäytyksellä.

Mikäli ympäristöä tutkaillessa 
löytyy vaikkapa hyvältä näyttävä 
selkäpakka tai muu kiinnostava 
kohde, riittää, että tökkää sen koh-
dalle sormella – haluan tuonne!

Pari näytön näpäytystä lisää, ja 
kohde on jo tallennettu reittipis-
teeksi ja navigointi määränpäähän 
on käynnissä. Nopeaa ja helppoa.

Näppäimillä varustetuissa vas-
taanottimissa siirrellään keinu- tai 
nuolinäppäimillä tai ohjainsau-
valla kartalla kulkevaa kohdistin-
nuolta, joka liikkuu vain kahdek-
saan ilmansuuntaan. Nuolta pitää 
kuljettaa tarkasti haluttuun ilman-
suuntaan ja pysäköidä se lopulta 
oikeaan kohtaan. Menetelmä on 

huomattavasti kosketusnäyttöä 
hitaampi ja kömpelömpi.

Kosketusnäytön nopeus on valt-
tia myös liikuttaessa laitteen lukui-
sissa valikoissa.

Jos esimerkiksi seitsemästä allek-
kain sijoitetusta valikosta pitää vali-
ta keskimmäinen, näppäinlaitteella 
saa naksutella ensin nuolinäppäimil-
lä listaa alaspäin. Kun ollaan oikealla 
kohdalla, valinta pitää vielä kuitata 
enter-näppäimellä jne. Kosketus-
näytöllä pääsee sen sijaan suoraan 
asiaan yhdellä näytön näpäytyksellä.

Nopeus korostuu entisestään, 
kun etsitään kohdetta paikanni-
men tai osoitteen perusteella. Kos-
ketusnäytöllä pystyy kirjoittamaan 
samaan tapaan kuin normaalilla 
tietonäppäimistöllä, ja sanat syn-
tyvät pienikokoisella virtuaalinäp-
päimistöllä kohtuullisen nopeasti.

Näppäimillä varustetussa lait-

▲ Pilkillä kädet 
ovat välillä hyvinkin 
kovilla, kun paukku
pakkasessa istutaan  
pitkiä aikoja kynsik
käät kädessä tai  
kokonaan ilman  
käsineitä. Tässä 
säässä (18°) ei tee 
enää mieli puuhailla  
kosketusnäytön 
kanssa.

▼ Kosketusnäytön paras puoli 
on nopeus. Kartan selailu  
laajaltakin alueelta hoituu  
muutamalla sormen pyyhkäisyllä. 
Näyttöä pitää kuitenkin käyttää 
paljain sormin, eikä se talven 
kylmimpään aikaan ole miellyt
tävää.  Kevättalvella taas sää on 
toisinaan niin kirkas, että GPS:n 
näytöstä voi olla vaikea saada 
selvää. Ruutu näkyy parhaiten, 
kun laitteen kääntää viistosti  
auringon suuntaan.

teessa sen sijaan saa naksutel-
la nappuloita ihan tosissaan, kun 
haluaa siirtyä kirjainten valikossa 
edes sanan ensimmäiseltä kirjai-
melta toiselle.

Kosketusnäytön  
huonot puolet

Iso ruutu tarjoaa yhdellä silmäyk-
sellä paljon informaatiota, mutta 
kuluttaa myös paljon virtaa. Siksi 

kosketusnäytöllisten gepsien toi-
minta-aika on yleensä lyhyempi 
kuin hiukan pienemmällä näytöil-
lä varustettujen näppäinmallien.

Näytön kirkkauden säädöllä voi 
vaikuttaa erittäin merkittävästi vir-
rankulutukseen. Paristot saa tyhje-
nemään lyhyessäkin ajassa, jos ilma 
on kylmä ja näytön kirkkaus sää-
detty lähelle maksimia. Suomes-
sa olosuhteet ovat toisinaan niin 
vaativat, että näin saattaa joutua 
tekemään.

Helmikuun aurinkoiset aamut 
ovat hankalia, kun aurinko pais-
taa matalalta. Kaikkialla on lumen 
takia kirkasta, mutta samalla var-
jot piirtyvät pitkinä. GPS:n näytön 
ympärillä ei tarvitse olla kovinkaan 

kummoista reunusta, kun sen aihe-
uttama varjo peittää jo ison osan 
ruudusta. Myös omat sormet luo-
vat varjoja.

Näyttöä on siis pakko pitää mak-
simikirkkaudella tai kääntää se aina 
ruutua luettaessa viistosti auringon 
suuntaan, jolloin siitä saa parem-
min selvää.

Hohtavien hankien ja yhä voi-
mistuvan auringonpaisteen yhdis-
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Itsestään tyhjenevät akut
L Kun GPS-laitetta käyttää paljon, ladattavat NiMH-akut ovat järkivalinta. Nel-
jä akkua maksaa muutaman kympin. Ne maksavat itsensä nopeasti takaisin, 
koska samoja akkuja voi käyttää lukemattomia kertoja uudestaan.

AA-kokoisissa NiMH-akuissa oli jokunen vuosi sitten käynnissä jonkinlai-
nen valmistajien välinen kisa siitä, kuka pystyy valmistamaan kapasiteetiltaan 
suurimman akun. Lähes kaikki tarjosivat lopulta akkuja, joiden kapasiteetti 
on muhkeat 2 700 mAh. Niitä on edelleen myynnissä.

Kapasiteettikisassa tuntuivat olevan käytössä kaikki keinot. Osa valmista-
jista teki jopa akkuja, jotka ovat jokusen kymmenesosamillin paksumpia kuin 
AA-paristo. Liian paksut akut eivät tietenkään mahdu laitteiden paristokote-

loon, joka on tehty standardimitto-
jen mukaan.

Valmistajien kisaillessa pelkäs-
tään huippukapasiteetista unohtui 
käyttäjän kannalta yksi oleellinen 
tekijä. Varauksen pitäisi myös säilyä 
akussa ainakin jonkin aikaa.

Ilmeisesti kapasiteetiltaan tehok-
kaimpien akkujen eristeet alkoivat 
olla jo niin ohuita, että akut pur-
kautuvat melko nopeasti itsestään. 
Myös jatkuva pikalaturien käyttö on 
omiaan heikentämään akun käyttö-
ikää, ja monen akkupaketin mukana 
saa juuri pikalaturin.

Akuille kyllä luvataan jopa tuhat 
latauskertaa, mutta moinen lataus-
määrä on teoreettinen. Jo 30–50 
kertaa pikalaturilla ladattu 2 700 
mAh:n akku saattaa olla täysi susi. 
Se purkaa latauksen itsestään muu-
tamassa viikossa.

Kun reissuun lähtiessä nappaa 
mukaan vain pari viikkoa sitten täy-
teen ladatut akut, saattaa maastossa 
tai vesillä yllättyä ikävästi. Akut ovat-
kin tyhjät.

Onneksi nyt ollaan palaamassa huippukapasiteetin tavoittelusta siihen, 
että myös muut ominaisuudet huomioidaan. Kapasiteetti on uusimmissa AA-
kokoisissa NiMH-akuissa tyypillisesti noin 2 000 mAh, mikä sekin on edelleen 
paljon. Uusimmat akut kuitenkin säilyttävät varauksensa selvästi paremmin 
kuin edellisen sukupolven ”superakut”.

Uusimpien NiMH-akkujen  
kapasiteetti on noin 2 000 mAh. 
Niiden luvataan säilyttävän 
varauksen huomattavasti  
paremmin kuin edellisen  
sukupolven ”superakkujen”.

telmä kiusaa Lapissa jopa touko-
kuulle saakka. Laite, jonka näyttö 
on vaikuttanut myymälässä hyvin-
kin valovoimaiselta ja kirkkaalta, 
saattaakin tuntua kiusallisen hä-
märältä keväisellä rautupilkkireis-
sulla.

Kosketusnäyttöä tökitään jatku-
vasti, joten siihen jää koko ajan sor-
mista rasvaa ja likaa. Sormenjäljet 
heikentävät osaltaan juuri sitä kaik-
kein tärkeintä eli ruudun näkymää.

Kun kalahommat ovat sujuneet 
niin kuin pitää, yleensä myös kala-
miehen kädet ovat yltäpäältä kalan 
limassa, suomuissa ja toisinaan ve-
ressäkin. Siksi kosketusnäytöllistä 
gepsiä käyttävän kalastajan on hyvä 
pitää matkassa pientä käsipyyhettä.

Näytön puhdistamiseen voi 
käyttää vedellä kevyesti kostutet-
tua, pehmeää ja nukkaamatonta 
liinaa. Sellaisia saa mm. tietokone- 
ja kameraliikkeistä. Vahvoja liuotti-
mia puhdistamisessa ei saa käyttää 
lainkaan, koska ne saattavat vauri-
oittaa sekä laitteen muovikoteloa 
että näyttöä.

Paljain sormin pakkasessa

Kylmän kokeminen on yksilöllistä. 
Siinä, missä joku saattaa puuhailla 
paljain käsin läpi talven kaikki ul-
koaskareet verkonnostosta lumi-
töihin, toinen kaipaa käsineitä jo 
alkusyksyn ensimmäisillä viileillä 
keleillä ja pitää kädet visusti suo-
jattuina toukokuulle saakka.

Kylmän sietämiseen voi vaikut-
taa ainakin jonkin verran itse. Tupa-
koitsijoilla on yleensä tupakoimat-
tomia heikompi ääreisverenkierto, 
joten sauhuttelijan sormetkin tup-
paavat paleltumaan nopeammin.

Kylmään voi myös totutella ole-
malla kylmässä. Läpi talven pilk-
kimistä harrastavat ovat varmasti 
huomanneet, että marraskuun en-
simmäisillä jäillä sormet tuntuvat 
jäätyvän jo ensimmäisen puolen 
tunnin aikana, mutta helmi–maa-
liskuussa paljain käsin pystyy puu-
hastelemaan hyvinkin pari tuntia, 
vaikka pakkasta olisi aamulla pit-
källe toistakymmentä astetta.

Juuri pilkkiminen on eräharras-

tuksista se, jossa kädet joutuvat 
ehkä kaikkein kovimmalle. Tuntu-
ma siimaan pitää säilyttää, joten 
jakkaralla istuskellaan pitkiä aikoja 
kynsikkäät kädessä tai kokonaan 
paljain käsin. Nolla-asteisesta ve-
destä nousevien kalojen käsittely 
lisää entisestään kylmää sormen-
päissä.

Seuraaville ottipaikoille siirty-
misen ja reikien kairaamisen ajaksi 
kädet ehtii sentään sujauttaa ruk-
kasten tai paksujen villalapasten 
sisään ja lämmitellä sormia siihen 
saakka, kunnes istahdetaan uudel-
le avannolle.

Satelliittipaikanninta tarvitaan 

kuitenkin pääasiassa juuri näiden 
siirtymien aikana, joten paljain sor-
min käytettävä GPS ei äkkiseltään 
vaikuta kovin toimivalta ratkaisulta 
pilkkijälle, eikä muutenkaan kaik-
kein kovimmissa talvikeleissä liik-
kuvalle.

Siksi painuimme paljain sormin 
pakkaseen ja kylmiin kevättalven 
keleihin ottamaan selvää, kelpaako 
kosketusnäyttö ääriolosuhteisiin.

Kokeilimme kahden kannettavi-
en laitteiden valmistajan, Magella-
nin ja Garminin tuoreimpia kart-
tanäytöllisiä malleja. Magellanilta 
testattavana oli uunituore eXplo-
rist 510 ja Garminilta Oregon 450.

Laitteet eroavat ominaisuuksil-
taan jonkin verran toisistaan, mut-
ta keskeisenä testikohteenamme 
oli ensisijaisesti kosketusnäytön 
toimivuus kylmässä, ei niinkään 
laitteiden muiden ominaisuuksien 
keskinäinen vertailu.

Magellan eXplorist 510:ssä on 
3,2 miljoonan pikselin kamera ja 
äänitallennin. Siinä on kosketus-
näytön lisäksi myös kaksi painiket-
ta, joihin käyttäjä voi määritellä ha-
luamiaan toimintoja.

Garmin Oregon 450:n varustuk-
seen kuuluvat mm. elektroninen 
kompassi ja barometrinen kor-
keusmittari. Laitteessa on vain vir-
tapainike, joten kaikkia toimintoja 
ohjaillaan pelkästään näyttöä kos-
kettelemalla. 

Garminilta oli vertailun vuoksi 
mukana myös näppäimin varustet-
tu malli GPSmap 62s. Tätä näppäin-
tuntumaltaan erinomaista laitetta 
pystyy käyttämään hyvin myös 
hanskat kädessä. Muilta ominai-
suuksiltaan se on lähes vastaava 
kuin Oregon 450.

Käyttölämpötila  
ja toiminta-aika

Valmistajan ilmoittama alin käyt-
tölämpötila Magellan eXplorist 
510:lle on -10 astetta ja Garmin 

▲ Magellan eXplorist 510:ssä 
on kosketusnäytön lisäksi kaksi 
näppäintä, joiden toimintoja 
käyttäjä voi muokata hyvin  
monipuolisesti mieleisikseen. 
Virtakytkin on laitteen päädyssä.

H Magellanin selkäpuolelle on 
sijoitettu 3,2 miljoonan pikse-
lin kamera. Oikealla on kaiutin 
ja keskellä salpa, jolla takakansi 
aukeaa. Kannen alla on paristo-
kotelo ja muistikorttipaikka.
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Oregon 450:lle -20 astetta. Molem-
mat kestävät kylmempääkin. Niitä 
ulkoilutettiin normaaleissa suoma-
laisissa helmikuun keleissä, ja pak-
kasta oli kireimmillään -28 astetta.

Näin kylmässä liikuttaessa mi-
tään elektronista laitetta ei kan-
nata pitää pitkiä aikoja pakkaselle 
alttiina. Testilaitteitakin pidettiin 
kireimmillä pakkasilla päällä vain 
lyhyitä hetkiä kerrallaan sijain-
nin tarkistamiseksi tai seuraavalle 
pilkkipaikalle suunnistamisen ajan, 
minkä jälkeen ne sujautettiin takai-
sin lämpimään vaatteiden suojaan.

Ihan mihin tahansa taskuun 
gepsiä ei paukkupakkasilla parane 
tuikata. Esimerkiksi pilkkihaalarin 
uloimmissa taskuissa lämpötila voi 
olla reippaasti pakkasen puolella, 
ja mahdollisesti suoraan kohti pu-
haltava tuuli kylmentää taskua vie-
lä huomattavasti.

Paras säilytyspaikka on jossain si-

Ohjelmistopäivitystä varten paikannin liitetään tietokoneeseen 
usb-kaapelilla. Tässä tietokoneeseen on kytketty Magellan  
eXplorist 510.

Ohjelmistopäivitys  
GPS-paikantimeen

L Elektroniset laitteet tuodaan 
markkinoille usein aivan liian ko-
valla kiireellä. Muun muassa kän-
nykät, digikamerat ja GPS-vastaan-
ottimet on saatava kauppoihin jo 
ennen kuin niiden ohjelmistoja on 
ehditty testata perusteellisesti.

Lievimmillään pienet ohjelmis-
toviat vain huvittavat, mutta pa-
himmillaan ne aiheuttavat selviä 
toimintahäiriöitä.

Ohjelmistoviat korjataan yleen-
sä nopeasti, kun virhe on havaittu. 
Korjattu versio tulee valmistajan 
nettisivuille, mistä käyttäjä voi la-
data sen omaan laitteeseensa.

Monesti päivityksen tekeminen 
voi kuitenkin olla jopa ahdistava 
kokemus. Käyttäjää saatetaan va-
roitella, että jos usb-kaapelin va-
hingossa irrottaa tai jos paristot 
sattuvat loppumaan kesken päivi-
tyksen, koko laite menee niin pe-
rusteellisesti jumiin, että se pitää 
lähettää maahantuojan huoltoon.

Moni jättää päivitykset sikseen.
Magellan eXplorer 510:ssä ja 

Garmin Oregon 450:ssä ohjelmis-

ton päivittäminen on kuitenkin help-
poa ja suhteellisen huoletonta.

Magellanin Vantage Point -tietoko-
neohjelmassa voi päivittää gepsin oh-
jelmistoversion helppokäyttöisestä päi-
vitysvalikosta. Ilmainen VantagePoint 
löytyy osoitteesta www.magellangps.
com/VantagePoint

Garminin WebUpdater-ohjelma tar-
kistaa ensin vastaanottimen ohjelmis-
ton ajantasaisuuden, ja mikäli uusi ver-

sio on saatavilla, päivitys hoituu 
normaalilla laajakaistayhteydellä 
vikkelästi. WebUpdater löytyy maa-
hantuojan nettisivuilta osoitteesta 
www.garmin.com/fi/support/

Uuden GPS-vastaanotinmallin oh-
jelmiston ajantasaisuus on hyvä tar-
kistaa aluksi muutaman kuukauden 
välein. Vuoden tai kauemmin mark-
kinoilla olleen laitteen ohjelmistoon 
tulee päivityksiä harvemmin.

Kun päivä jäällä on venähtänyt 
auringonlaskuun saakka, gepsin 
paristoissa olisi hyvä olla vielä  
virtaa jäljellä. Paluu autolle 
pimeän tullen saattaa muuten 
mennä hapuiluksi. 
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BOMBER LYÖ KAIKEN!
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(25A)
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(24A)
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(15J)
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Wally Stinger

Myyntiedustaja Suomi (Länsi-Suomi)

Huippu-uutuus Cotton Cordellilta!
Wally Stingerin liike, profiili ja värit 
tekevät siitä täydellisen kuhavieheen.

Bomberin 38:sta mallista ja 108:stä 
Värivaihtoehdosta löytyy sopiva 
Viehe kaikille petokaloille. 
Kestävä rakenne ja herkkä 
Uinti on tehnyt bomberista 
Yhden maailman
Suosituimmista vieheistä.

Legendaarisesta 
Bomber B15A:sta 
saatavana nyt 
108 väriä. 

UUTUUS! 
Herky Jerky 

Junior- 
Testivoittajan 
”pikkuveli.” 

Bomber Herky Jerky on kaksinkertainen 
Erä-Lehden testivoittaja. 52 Ottiväriä.
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sempien vaatekerrosten kätköissä 
lähellä kehon lämpöä.

Valmistaja lupaa Magellan eXp-
lorist 510:lle kahdella AA-paristolla 
15 tunnin käyttöajan. Garmin Ore-
gon 450:n paristonkestoksi luva-
taan 16 tuntia, joten suunnilleen 
samoissa toiminta-ajoissa liikutaan.

Valmistajien ilmoittamat ajat 
ovat teoreettisia, koska olosuhteet 
vaikuttavat huomattavasti siihen, 
kuinka nopeasti paristot loppuvat. 
Kylmimmillä keleillä myös oikea 
paristovalinta vaikuttaa ratkaise-
vasti toiminta-aikaan.

Alkaliparistoilla varustettuna 
Garmin Oregon 450 pamautti -7 
asteen pakkasessa ruutuun jo alle 
puolessa tunnissa varoituksen, että 
näytön kirkkautta on vähennettä-
vä tai äänet otettava pois käytös-
tä, koska muuten virta ei enää riitä. 

Kun alkalien tilalle vaihdettiin 
ladattavat NiMH-akut, varoituksia 
ei enää tullut ja laite pelasi moit-
teettomasti.

Kertakäyttöiset litium-paristot 
ovat erinomainen valinta kovim-
mille pakkasille. Ne tosin maksa-
vat noin 5 euroa/2 kpl, mutta val-
mistajien (mm. Philips ja Energizer) 
mukaan yksi pari litiumparistoja 
vastaa kapasiteetiltaan 5–7 paria 
tavallisia alkaliparistoja.

Kovia lupauksia, mutta koke-
muksemme mukaan litiumit an-
tavat virtaa joka tapauksessa huo-
mattavan pitkään, ja ne kestävät 
myös kovimmillakin pakkasilla.

Kun Magellan ja Garmin varus-
tettiin litium-paristoilla, ne pors-
kuttivat kevyesti koko kahdeksan-
tuntisen pilkkipäivän parin asteen 
pakkasessa, vaikka laitteet olivat 
koko ajan päällä.

Normaalioloissa ei tietenkään 
ole järkevää pitää GPS:ää koko 
ajan päällä, ja erilaisia virransääs-
töominaisuuksia on paras käyttää. 
Näytön voi säätää sammumaan au-
tomaattisesti tietyn ajan kuluttua 
siitä, kun siihen on viimeksi kosket-
tu. Äänetkin voi kytkeä pois päältä.

Garmin Oregon 450:ssä elekt-
ronisen kompassin pois kytkemi-
nenkin säästää paristoja. Magellan 
eXplorer 510:ssä on automaattinen 

virrankatkaisu, joka sammuttaa ko-
ko laitteen säädetyn ajan kuluttua, 
mikäli se on unohtunut päälle.

Suunniteltua  
ja suunnittelematonta

Laadukasta näppäimin varustettua 
gepsiä voi käsitellä käsineet kädes-
sä, mutta kosketusnäytön kanssa 
joutuu touhuamaan ainakin jossa-
kin vaiheessa sormenpäät paljaina. 
Hyvällä etukäteissuunnittelulla tur-
haa sormien tuulettamista voi kui-
tenkin vähentää.

Gepsiä tarvitaan pilkkikäytössä 
pääasiassa siihen, että päästään 
tarkasti haluttuun paikkaan. Mie-

lenkiintoiset ja kokeilemisen ar-
voiset kohteet voi miettiä jo etu-
käteen kotona valmiiksi ja merkitä 
ne reittipisteiksi laitteen muistiin.

Kun kohteet ovat valmiina, ran-
nasta liikkeelle lähtiessä tarvitsee 
vain valita haluttu piste tai kierret-
tävä reitti ja aloittaa navigointi. Lai-
tetta voi pitää kädessä ja seurata 
kompassinuolta tai karttanäytöllä 
olevaa viivaa oikeaan paikkaan.

Tämä kaikki sujuu ihan mainiosti 
vaikka rukkaset kädessä. Kun käyt-
tää vielä kosketusnäytön lukitusta, 
mahdolliset kintaalla tehdyt vahin-
kopainalluksetkaan eivät sekoita 

navigointia.
Aina kaikki ei kuitenkaan mene 

niin kuin on suunniteltu. Hyväksi 
oletettu paikka voi olla jopa niin 
hyvä, että se on viritelty aivan täy-
teen verkkoja. Silloin on keksittävä 
uusia kohteita, joten kosketusnäy-
töllistä gepsiä joutuu ennemmin 
tai myöhemmin kaikesta ennakko-
suunnittelusta huolimatta käsitte-
lemään paljain sormin.

Kun osuu poikkeuksellisen hy-
vään paikkaan, johon haluaa palata 
uudemman kerran, joutuu ainakin 
reittipisteen muistiin merkitsemi-
sen ajaksi riisumaan käsineet kä-
destä.

Garmin Oregoin 450:ssä reittipis-
teen talteen saamiseksi tarvitaan 
2–3 painallusta. 

Magellan eXplorer 510:ssä tois-
ta laitteen reunassa olevista näp-
päimistä voi käyttää reittipisteen 
merkkaamiseen. Se onnistuu käsi-
neet kädessäkin, mutta pisteen tal-
lentaminen edellyttää yhtä näytön 
näpäytystä paljaalla sormella.

Reittipiste kävelemällä

Reittipisteen voi tallentaa myös kä-
velemällä, kunhan GPS on päällä ja 
se tallentaa kuljettua jälkeä.

Uusimmat GPS-vastaanottimet 
ovat niin herkkiä, että ne pitävät 
yhteyden satelliitteihin, vaikka lai-
te olisi taskussa tai repussa. Pai-
kannustarkkuus tosin ei ole tällöin 
aivan yhtä hyvä kuin jos laitetta pi-
detään kädessä. Joka tapauksessa 
kuljetun reitin saa talteen riittävällä 
tarkkuudella.

Halutun paikan kohdalla pitää 
vain tehdä aikaisempaan kulku-
suuntaan nähden riittävän jyrkkä 
ja selkeä, mieluusti noin 90 asteen 

Garmin Oregon 450:n ainoa  
painike on oikeassa kyljessä  
oleva virtanäppäin. Laite on  
niin symmetrisesti muotoiltu, 
että tottumaton käyttäjä voi 
pilkkopimeässä joutua hetken 
hapuilemaan löytääkseen  
virtapainikkeen.

▼ Avarilla tunturiylängöillä 
GPS-vastaanottimen herkkyys 
ei ole ongelma, mutta pientä  
paristonkulutusta osaa arvostaa, 
kun reissu näillä seuduilla kestää 
viikon verran tai kauemmin.

▲ Garmin Oregonin microSD-
muistikortti on hyvässä suojassa  
paristokotelon pohjassa.  
Kotelon kiertävä musta nauha  
on kumitiiviste, joka pitää  
kosteuden loitolla laitteen  
arimmista paikoista.
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käännös. Kun on kävellyt viitisen 
metriä eri suuntaan, voi palata ta-
kaisin alkuperäiselle kulku-uralle. 
Jos haluaa pelata varman päälle, 10 
metrin poikkeama riittää takuulla.

GPS tallentaa jäljen niin tarkas-
ti, että tuo pieni koukkaus löytyy 
myöhemmin joko laitteen omalta 
ruudulta tai karttaohjelmalla, kun 
reitti on siirretty tietokoneelle. 

Siihen kohtaan, missä jälki poik-
keaa terävästi pääkulkusuunnasta, 
tehdään reittipiste. Tarkkuus hyvän 
kalapaikan merkitsemiseen on ai-
van riittävä.

Kävelemällä merkityt paikat on 
paras merkata varsinaisiksi reit-
tipisteiksi kotona niin pian kuin 
mahdollista. Mikäli hommaan ryh-
tyy vasta muutamia päiviä reissun 
jälkeen, saattaa kaikkien polulta 
poukkoilujen ja kulkukoukeroiden 
muistaminen olla jo vaikeaa.

Systeemi toimii erinomaisesti, 
kun liikutaan avoimessa maastos-
sa ja gps:n yhteys satelliitteihin on 
esteetön. Peitteisessä ympäristössä 
menetelmä ei ole niin varma. Pa-
himmissa pusikoissa tai tunturien 
välisissä syvissä jokikanjoneissa 
kulkujälki saattaa ajoittain heitel-
lä ihan itsestään jonkin verran, kun 
satelliittiyhteyden tarkkuus vaihte-
lee.

Kävelemällä merkattu piste on 
kätevä pilkkireissulla, kun käsis-
sä on jo riittävästi muutakin kan-
nettavaa kuin paikannin. Laite 
saa olla pilkkihaalarin povitaskun 
lämmössä. Näin säästyvät sekä lait-
teen paristot että pilkkijän sormet. 
Jalatkaan eivät muutamasta lisäas-
keleesta ylettömästi rasitu.

Myös vaellusreissulla mielen-
kiintoisia paikkoja voi merkitä ot-
tamalla halutussa kohdassa joku-
sen askeleen pois polulta. Gepsi 

Myös GPS voi erehtyä
L GPS-vastaanottimia 1990-luvun lopulla käyttäneet muistavat varmasti 
paikantamisen epätarkkuuden, joka johtui järjestelmää ylläpitävän USA:n 
puolustushallinnon tahallisesta häirinnästä.

Siviilikäyttöön ei haluttu antaa liian tarkkaa paikannustietoa, joten GPS-
satelliitteihin aiheutettiin kellovirhe. Se sai kaikkien muiden paitsi amerik-
kalaisten sotilaiden vastaanottimet näyttämään sijainnin välillä jopa useita 
satoja metrejä satunnaisesti pieleen.

Häirinnästä luovuttiin vappuna 2000, minkä jälkeen paikannus on ollut 
pääosin erittäin tarkkaa. Moni nykykäyttäjä on tottunut siihen, että GPS ker-
too sijainnin hyvissä olosuhteissa 3–5 metrin tarkkuudella. Laitteita saatetaan 
pitää jopa erehtymättöminä.

Tarkkuuteen vaikuttavat kuitenkin toisinaan myös ihmisestä riippumatto-
mat tekijät. Välillä ilmakehässä on häiriötekijöitä, jotka saavat sijaintitiedot 
sekaisin.

Testilaitteitamme pidettiin helmikuun puolivälissä päällä välillä hyvinkin 
pitkiä yhtäjaksoisia aikoja. Eräänä iltana aiemmin täysin moitteetta toiminut 
vertailumalli Garmin GPSmap 62s tuntui sekoavan täysin. Se näytti Tampe-
reen keskustassa sijainnin noin 300–500 metriä pieleen. Sijainnin osoittava 
nuoli oli kartalla aivan väärän korttelin kohdalla, ja myös korkeustieto me-
renpinnasta oli yli 500 metriä pielessä.

Kun Garmin Oregon 450 ja Magellan eXplorist 510 oli saatu päälle, tulos 
oli samansuuntainen. Kaikki laitteet näyttivät väärän sijainnin. Häiriö hävisi 
lopulta muutaman tunnin kuluttua itsestään.

Ilmeisesti kyseessä oli jokin ilmakehän häiriö, joka muutti satelliiteista tu-
levien radiosignaalien kulkua.

Tuolloin oli ollut jo pitkään poikkeuksellisen kova korkeapaine ja lähes 
tyyni pakkasjakso, jonka seurauksena ilmanlaatu kaupungin keskustassa oli 
huono. Ilmakehän alaosissa oli runsaasti epäpuhtauksia.

Samanaikaisesti sattui myös hyvin voimakas purkaus auringossa, mikä 
vaikutti olosuhteisiin ionosfäärissä. Magneettisen myrskyn seurauksena re-
vontulet olivat poikkeuksellisen komeita.

Ehkä nuo tekijät yhdessä saivat paikantimet hetkeksi sekaisin. Olkoon vir-
heen syy mikä tahansa, häiriö oli joka tapauksessa hyvä muistutus siitä, että 
GPS ei ole erehtymätön.

Muutaman sadan metrin virhe patikkareissulla autiotupaa etsittäessä ai-
heuttaa vain jonkin verran lisää käveltävää, mutta samanlainen virhe vesillä 
liikuttaessa voi johtaa todellisen vaaratilanteeseen.

Jos omat silmät ja terve järki kertovat, että nyt ollaan ihan jossain muualla 
kuin mitä laite väittää, on paras suhtautua paikantimen kertomaan tietoon 
terveellä tavalla epäilevästi.

saa tehdä omaa työtään rinkan 
sivutaskussa, eikä kulkijan tarvit-
se laskea kantamusta selästään ja 
kaivaa laitetta esille.

Joku saattaa ihmetellä, miksi 
koko pitkän vaellusreissun kuljet-
tu reitti pitäisi ottaa talteen. Koke-
mus on osoittanut, että aina silloin 
tällöin joku porukasta on kiinnit-
tänyt varusteet huonosti rinkkaan 
ja jotain putoaa matkasta, tai joku 
tärkeä pikkuesine on unohtunut 
edelliselle taukopaikalle jne.

Kadonneen esineen löytää huo-
mattavasti helpommin, kun kul-
jettu reitti on tarkasti tallessa. Kun 

gepsistä valitsee paluujälki-toi-
minnon ja lähettää varusteita ka-
dottaneen kaverin omia jälkiään 
takaisinpäin, hukkuneet esineet 
löytyvät yleensä melko helposti.

Kosketusnäyttö  
vai näppäimet?

Testaamamme kosketusnäytöl-
liset paikantimet Magellan eXp-
lorist 510 ja Garmin Oregon 450 
ovat nautittavan helppokäyttöisiä 
ja monipuolisia.

Kummankin valikoita ja näky-
miä voi muokata mieleisikseen, ja 
useimmin tarvittavat ominaisuu-
det saa molemmissa näkösälle niin, 
että niihin pääsee heti käsiksi.

Molempiin on saatavana hyvä 
valikoima maasto- ja vesistökart-
toja. Iso karttaruutu tarjoaa yhdel-
lä silmäyksellä paljon informaatio-
ta lähiympäristöstä, ja karttaa voi 
liikutella vaivattomasti ja nopeasti 
joka suuntaan sormella pyyhkäise-
mällä.

Perusnavigointiominaisuudet 
ovat molemmissa laitteissa kohdal-
laan, ja aloittelijakin pääsee alkuun 
jopa ilman käyttöohjeita.

Vastaanottimen herkkyys riittää 
sekä Magellanissa että Garminissa 
vallan mainiosti kaikkeen luonnos-
sa liikkumiseen. Jos satelliittiyhte-
ys jostain syystä katkeaa, se tapah-
tuu todennäköisemmin ihmisen 
rakentamassa ympäristössä kuin 
luonnossa.

Näillä kosketusnäytöllisillä pai-
kantimilla pärjää erilaisissa erähar-
rasteissa ilman ongelmia keväästä 
syksyyn. Kosketusnäytön käyttöön 
normaaleilla talvikeleilläkään ei ole 
mitään estettä, mikäli omat sormet 
kestävät kylmää.

Satunnaisen harrastajan pilkki-
käytössä pikkupakkasilla kosketus-
näyttö toimii ongelmitta. 

Kosketusnäyttö häviää kuitenkin 
käyttömukavuudessa näppäimillä 
varustetuille laitteille, kun liiku-
taan pitkiä aikoja hyvin kylmässä 
ja paikanninta joutuu näpelöimään 
usein.

Kaikkein kovimmilla keleillä osaa 
arvostaa laitetta, jossa on mahdol-
lisimman pieni virrankulutus ja jo-
ta voi käyttää käsineet kädessä. Ai-
ka harva kuitenkaan enää liikkuu 
paukkupakkasissa.

Magellan eXplorist 510 ja Garmin Oregon 450 ovat vesitiiviitä IPX7-
standardin mukaan, joten ne kestävät sateen ja roiskeveden ja jopa 
hetkellisen upottamisen.

Reittipisteen voi tehdä myös  
koskematta lainkaan GPS-
vastaan ottimeen. Kulkija on  
ottanut hyvän kalapaikan  
kohdalla kävellessään muuta-
man askeleen sivusuuntaan.  
Se näkyy muistijäljessä terävänä 
mutkana, jonka kohdalle merka-
taan myöhemmin reittipiste.
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Laitteen ainoa näppäin on virta-
painike, joten kaikkia muita toimin-
toja ohjaillaan kosketusnäytöltä. Se 
reagoi erinomaisesti kosketukseen 

L Garmin Oregon 450 tuntuu kä-
dessä jopa sirolta, mutta kotelo 
kätkee sisälleen paljon toimintoja 
ja ominaisuuksia. Herkällä vastaan-
ottimella varustetussa gepsissä on 
kolmen tuuman (7,5 cm) kosketus-
näyttö 240 x 400 pikselin resoluu-
tiolla.

Garmin Oregon 450
Ottipaikat langattomasti kavereille

Garmin GPSmap 62s on hyvällä 
näppäimistöllä ja erinomaisen 
selkeällä näytöllä varustettu  
paikannin, jossa on lähes kaikki 
samat toiminnot kuin Oregon 
450:ssä. 

Garmin GPSmap 62s 
L Kokeilimme kosketusnäytölli-
sen Garmin Oregon 450:n rinnal-
la näppäimin varustettua Garmin 
GPSmap 62s -vastaanotinta (419 €), 
joka on näppäimistöä lukuun otta-
matta muilta ominaisuuksiltaan lä-
hes samanlainen.

GPSmap 62s:ssä on erittäin sel-
keä 160 x 240 pikselin näyttö, jonka 
lävistäjä on 6,6 cm. Näytössä on to-
della hyvä kontrasti ja kirkkauden-
säädössä riittää pelivaraa myös ke-
vättalven hankalimmilla keleillä.

Näppäimet ovat tuntumaltaan 
hyvät ja laitetta pystyy käyttämään 
hanskat kädessä. Vastaanotin on 
herkkyydeltään samaa luokkaa 
kuin Oregon 450. Molempien herk-
kyys riittää mainiosti kaikenlaiseen 
maastossa liikkumiseen, mutta 

GPSmap 62s:ään voi asentaa vielä tar-
vittaessa lisäantennin. Sitä varten lait-
teessa on MCX-liitin.

Oregon 450:n kosketusnäyttö hak-
kaa käytön nopeudessa GPSmap 62s:n 
näppäimistön. GPSmap 62s vie kuiten-
kin vähemmän virtaa, ja sen käyttämi-
nen lämpimät käsineet kädessä on tal-
ven kovimmilla keleillä huomattavasti 
miellyttävämpää kuin kosketusnäytöl-
listen laitteiden näpelöiminen paljain 
sormenpäin. 

Kaikkiaan Garmin GPSmap 62s on 
erinomainen valinta paikantimeksi ko-
viin olosuhteisiin.

Garmin Oregon 450:n näyttö  
reagoi sormen liikkeisiin esimerkil
lisesti ja kartan selailu on vaiva
tonta. Näytön kirkkaudensäätö 
jättää kuitenkin kevättalven 
hankalimmilla keleillä toivomi
sen varaa. Tässä karttana on  
Garmin Suomi Pro.

ja vastaa sormen liikkeisiin niin 
kuin pitääkin. Kartan rullailu ja va-
likoissa liikkuminen on nautittavan 
helppoa, nopeaa ja sujuvaa.

Muuten erinomaisen näytön 
kirkkaudensäätö jätti jonkin ver-
ran toivomisen varaa kevättalven 
kirkkaimmilla keleillä. Hohtavan 
kirkkaassa auringonpaisteessa ruu-
dusta saa parhaiten selvää, kun sen 
kääntää hieman viistosti auringon 
suuntaan.

Oregon 450:ssä on kolmiakseli-
nen elektroninen kompassi ja ba-
rometrinen korkeusmittari. Laitet-
ta voi kallistella hyvinkin vinoon, ja 
kompassi säilyttää edelleen suun-
nan oikeana. Barometristä on iloa 

▲ Garmin käyttää samaa 
lisävarusteiden kiinnityskiskoa 
Oregon, Dakota, GPSmap62 ja 
Colorado sarjojen laitteissa. 
Niihin sopivat kuvan karbiini
hakasen lisäksi mm. samat  
 auto ja venetelineet.

▶Ympäröivää maisemaa ja 
karttaa voi vertailla Garmin  
Oregon 450:n kolmiulotteisessa 
näkymässä. Kartta kääntyy  
ruudulla samaa vauhtia, kun 
laitetta kääntää. Piirtotarkkuus 
tässä näkymässä on melko  
karkea, mutta ajaa asiansa.
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kalavesillä, sillä ilmanpaineen ke-
hitystä voi seurata parin viimeisen 
vuorokauden ajalta.

Elektroniseen kompassiin liittyy 
tähtää ja mene -toiminto, jossa lait-
teen kompassinuoli lukitaan halut-
tuun horisontissa näkyvään kiinto-
pisteeseen ja aloitetaan navigointi. 
Navigointikohteet löytää toki hel-
poimmin kartalta valitsemalla.

Tähtää ja mene -ominaisuus on 
kuitenkin käyttökelpoinen, kun 
liikutaan alueella, josta ei ole käy-
tössä topokarttaa. Toiminnolla voi 
myös tarkistella lähiympäristöä. 

Onko esimerkiksi vastarannalta 
nousevan savukiehkuran kohdal-
la mökki vai onko joku leiriytynyt 
sinne tilapäisesti? Kompassinuo-
li suunnataan kohteeseen, suun-
ta lukitaan ja katsotaan karttanä-
kymästä, kulkeeko navigointilinja 
mahdollisesti mökin kohdalta vai 
onko siellä pelkkää autiota rantaa.

Garminin uusimmissa gepseis-
sä voi siirtää reittipisteitä, reittejä 
ja jälkiä suoraan toiseen vastaan-
ottimeen, kun molemmat laitteet 
tukevat langatonta siirtoa. Ominai-
suus on ainakin malleissa Oregon 
450 ja 550, Dakota 20 sekä GPS-
map62s ja 62st, jotka kaikki voivat 
vaihtaa tietoja keskenään.

Langaton tiedonsiirto on erit-
täin näppärä, kun koordinaatteja 
esimerkiksi hyvästä kalapaikasta 
halutaan vaihtaa kaverien kanssa 
jo vesillä tai venerannassa. Sen si-
jaan, että jostain pitäisi etsiä siirtoa 
varten tietokone tai näpytellä otti-
paikkojen koordinaatit käsin, kaikki 
informaatio kulkee langattomasti 
laitteesta toiseen. 

Garmin Oregon 
450:ssä on barometri
nen korkeusmittari  
ja elektroninen  
kompassi.

L Magellan eXplorist 510 on jä-
mäkkä ja mukavasti kouraan istu-
va laite, jossa on erittäin selkeä ja 
kirkas 7,5 cm kosketusnäyttö. Sen 
resoluutio on 240 x 400 pikseliä, eli 
ruudulle mahtuu laaja ja yksityis-
kohtainen karttanäkymä. Näytön 
säädöt riittävät myös hankalim-
mille kevättalven keleille.

Kosketusnäyttö reagoi sormen 
liikkeisiin nätisti ja tuntuma on 
hyvä. Tosin joissakin laiteasetus-
ten valikoissa eri vaihtoehdot on 
aseteltu aavistuksen liian ahtaas-
ti. Lämpimissä oloissa valikoiden 
käyttö vielä onnistuu, mutta maas-
tossa kohmeisin sormin oikeaan 
valintaan osumisen kanssa saa ol-
la tarkkana.

Magellan eXplorist 510:ssä on 
nopea ja kätevä yhden kosketuk-
sen pikavalikko (OneTouch), johon 
voi tallentaa omia suosikkejaan, 
reittipisteitä ja eri toimintoja. Sa-
masta yhdellä kosketuksella au-
keavasta näkymästä voi valita mm. 
auton, kodin tai leiripaikan sijain-
nin lisäksi vaikkapa parhaiden ka-
lapaikkojen sijainteja sekä useita 
gps-vastaanottimen toimintoja. 
Yhden kosketuksen valikkoa voi 
muokata hyvin monipuolisesti 
mieleisekseen.

Kosketusnäytön lisäksi Magel-

Magellan  
eXplorist 510
Kalamiehen muistikirja

G Magellan eXplorist 510:ssä 
on erinomaisen selkeä ja kirkas 
näyttö. Ruudulla on näkymä 
Magellan TopoXtra maasto
kartasta.

Toinen laite vain valitaan lähet-
täväksi ja toinen vastaanottavaksi 
osapuoleksi, ja tiedot siirtyvät yh-
dessä hujauksessa.

Garminin toinen mielenkiintoi-
nen ominaisuus on mahdollisuus 
tehdä omia karttoja. Pohjaksi käy 
mikä tahansa kartta, kunhan se on 
muunnettu digitaaliseen muotoon 
(mm. paperikartta skannattuna) ja 
tallennettu jpg-kuvaksi. Se voi olla 
vaikkapa koskikalastuskohteen ot-
tipaikkakartta.

Kuva asetellaan Google Earth 
ohjelmassa oikeaan kohtaan ja 
tallennetaan karttatiedostoksi, jo-
ka siirretään gepsiin. Tarkat ohjeet 
omien karttojen tekemiseen löy-
tyvät netistä osoitteesta www.gar-
min.com/garmin/cms/us/onthet-
rail/custommaps

Garmin Oregon 450 maksaa 409 
euroa. Mukana tulee pikaopas, 
usb-kaapeli ja karbiinihaka, jolla 
laitteen voi kiinnittää roikkumaan 
vaatteisiin tai reppuun.

Suomenkielinen käyttöopas löy-
tyy laitteen muistiin tallennettuna 
pdf-tiedostona. sen saa luettavak-
si, kun kytkee paikantimen tietoko-
neeseen.

Erän suositus: Garmin Oregon 
450 on varmatoiminen ja monipuo-
linen gps-paikannin, jonka kaikkia 
toimintoja ohjaillaan kosketusnäy-
töltä. Näytön painelu käy auttavasti 
jopa hanskat kädessä, mutta kaikki 
tarkkuutta vaativat painallukset on 
tehtävä paljain sormin. 

Muuten erinomaisen laitteen 
näytön kirkkaudensäätö jättää aa-
vistuksen toivomisen varaa kevät-
talven kirkkaimmilla keleillä.

H OneTouchnäyttö on nopea 
oikotie omiin suosikkipaikkoihin  
tai haluttuihin toimintoihin.  
Näkymää voi muokata melko  
vapaasti mieleisekseen.

H Magellanin erikoisuus on 
suurennuslasi, joka ilmestyy, 
kun sormea pitää näytöllä  
hetken paikallaan. Suurennus
lasia voi liu’utella ruudulla, ja 
sen avulla mm. kartan pienellä 
painetuista syvyystiedoista saa 
paremmin selvää.



lanissa on kaksi painiketta, joiden 
toimintoja voi vaihtaa. Oletuksena 
painikkeissa on reittipisteen teke-
minen ja kameran laukaisu, mutta 
niiden tilalle voi vaihtaa esimerkiksi 
ruudun zoomauksen (lähennä- ja 
loitonna). Näin laitetta voi käyttää 
mukavasti käsineet kädessä siihen 
saakka, kunnes pitää tehdä muu-
takin kuin vaihtaa karttanäkymän 
mittakaavaa.

Magellan 510:ssä on 3,2 miljoo-
nan pikselin kamera, joka on laa-
dultaan suunnilleen samanlainen 
kuin vastaavat kännykkäkamerat. 
Kuva tallentuu jpg-muodossa, ja 
se on voimakkaasti pakattu. Kirk-
kaassa auringonpaisteessa saa on-
nistuneita otoksia, mutta hämärän 
talvipäivän kuvissa lopputulos on 
melkoista tuhrua.

Tuskin kukaan kuitenkaan hank-
kii paikanninta ensisijaisesti kame-
raksi. Magellanissakin kamera on 
lähinnä muistiinpanoväline ja ka-
lamiehelle erinomaisen näppärä 
ominaisuus.

Kun pilkkireissulla kokeilee pit-
kän päivän aikana kymmeniä reikiä 
ja useimmista niistä nousee ainakin 
jonkin verran kalaa, voi illalla olla 
vaikeuksia muistaa päivän tarkkaa 
kulkua. GPS:n muistiin on saattanut 
tallentua monta reittipistettä, jois-
sa on maininta hyvästä ottipaikasta, 
mutta mikä niistä olikaan se paras?

Magellanin kameran ansiosta 
riittää, että nappaa heti jäällä saa-
liista kuvan. Ottipaikan sijainnista 
ei tarvitse tehdä välttämättä edes 
reittipistettä.

Kotona kuvia selatessa voi het-
kessä palata kaikille huippupai-
koille, kun vain näpäyttää gepsin 

ruudulla haluttua kuvaa ja valitsee 
näytä kartalla -toiminnon.

Kameralle on käyttöä muissakin 
harrasteissa. Vaikkapa jos löytää 
sieniä, joita ei tunne, niistä voi ot-
taa valokuvan ja varmistaa kotona 
kirjojen avulla lajin tunnistus. Tar-
kalleen saman paikkaan voi palata 
GPS:n opastamana.

Kamera tallentaa myös videoku-
vaa, mutta pitkien otosten kuvaa-
minen kylmässä syö paristot nope-
asti loppuun.

Myös Magellanin äänitallennin 
on mukava lisä paikkatietojen ke-
räilyssä. Pelkkä reittipiste ei kerro 
vielä muuta kuin tarkan sijainnin. 
Paikkatiedon mukaan saa puhu-
malla nopeasti paljon lisäinfor-
maatiota, jonka kirjoittamiseen 
tuhrautuisi veneessä tai jäällä kal-
lista kalastusaikaa.

Vaikkapa varoitus poikkeuksel-
lisen runsaasta kasvillisuudesta, 
pohjaan juuttuneesta vanhasta 
verkosta tai pahasta louhikosta 
muuten hyvällä jigailu- tai pilkki-
paikalla.

Magellan eXplorist 510 maksaa 
498 euroa. Myyntipakkauksessa 
on GPS-vastaanottimen lisäksi 2 
kpl litium-paristoja, usb-kaapeli ja 
pikaoppaat.

Erän suositus: Magellan eXplo-
rist 510 on helppokäyttöinen pai-
kannin, jossa on erittäin selkeä ja 
kirkas kosketusnäyttö. Sen säädöt 
riittävät myös kevättalven hanka-
limmille keleille. Omat suosikit tal-
lentava yhden kosketuksen näyttö 
ja kaksi ohjelmoitavaa painiketta 
antavat käyttäjälle laajat mahdol-
lisuudet muokata laitetta mielei-
sekseen.

Magellanin 3,2 miljoonan pikselin kamera tallentaa kuvat jpg-muo-
dossa. Hämärässä tai muuten huonoissa olosuhteissa voimakkaasti 
pakatuista kuvista tulee suttuisia.

1 
  ERÄN VUOSIKERTA DVD 

 2010/2011 ja JARIN KANSSA   
 KALASSA-VIDEO, helmikuussa, 
 arvo 29,00 €

2  
ERÄN VUOSIVIEHE 2011

 huhtikuussa, arvo 12,00 € 

3  
ERÄN VUOSIKIRJA 2011

 syyskuussa, arvo 19,00 € 

4  
  ERÄN SEINÄKALENTERI 2012, 

 joulukuussa, arvo 19,00 €

5  
ERÄN NETTISIVUJEN 

 TÄYSI KÄYTTÖOIKEUS 

6  
Valinnan mukaan LAHJALEHTI   

 (2-6 numeroa) VELOITUKSETTA   
 Otavamedian valikoimasta, arvo jopa 
 26,00 € (etu koskee vain kotimaan tilauksia)

7  
HINTAETU 12 kk:n määräaikais-  

 tilaukseen verrattuna, arvo 9,60 € 

8  
TUNTUVIA ALENNUKSIA Erä 

 Shopin ja Verkkokaupan tuotteista

9 
  SUPER RISTIKOT & SUDOKUT  

 -lehden (6 nroa) kestotilaushinnas-
 ta 40 % ALENNUS, arvo 14,60 €

  VOIT VOITTAA Lomarahan 
 8.000,00 € (arvonta 19.12.2011)

ETUASIAKKAANA  
SAAT UPEITA ETUJA 
VUONNA 2011

Vetele 
etuja 
kuin 
vonkaleita!

8.000,00 € (arvonta 19.12.2011)

= SAAT JOPA

129,20 €
EDUT!

10

ETUASIAKKAANA  

ETU-
asiakas

LISÄKSI 
VOIT VOITTAA 
100.000,00 € (arvonta 14.12.2011) 
tai 1.500,00 € (arvonta kerran kuukaudessa).
Arvontojen säännöt: 
www.otavamedia.� /arvonnat

www.eralehti.� 

Jos et vielä ole Etuasiakas eli kestotilaaja, 
soita puh. (09) 1566 850  
tai tee kestotilaus netissä (12 kk 97,20 €):  
www.otavamedia.� /asiakaspalvelu 
Pidätämme oikeudet etuja koskeviin 
muutoksiin.


