
                                     Camper 660 
Prietaiso įjungimas 
Prietaisui įjungti paspauskite prietaiso galinėje dalyje viršutiniame dešiniajame 
kampe esantį maitinimo mygtuką. Prijungus prietaisą prie automobilio maitinimo 
šaltinio, jis įsijungia automatiškai. 
GPS signalo gavimas 

Norint naudotis navigacija, reikia gauti palydovų signalą.  Būsenos juosta 
rodo palydovo signalo stiprumą. Palydovo signalo gavimas gali užtrukti kelias 
minutes. 
1. Įjunkite prietaisą; 
2. Palaukite, kol prietaisas ras palydovus; 
3. Jei reikia, išeikite į lauką, į atvirą vietą atokiau nuo pastatų ir medžių. 

Kai  pradeda šviesti žaliai, prietaisas gavo palydovo signalus ir pasirengęs 
navigacijai. 
Prietaiso atstatymas 
Galite atstatyti prietaisą, jei jis nustoja veikti. 
Palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių. 

Būsenos juostos piktogramos 
Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juosta rodo prietaiso funkcijų 
informaciją. Kai kurias piktogramas galite pasirinkti nustatymams pakeisti ar 
papildomai informacijai peržvelgti. 

 
GPS signalo būsena.  

 

„Bluetooth“ technologijos būsena (rodoma, kai įjungtas 
„Bluetooth“). 

 
Transporto priemonės profilio indikatorius. 

 Dabartinis laikas. 

 Baterijos būsena. 

 
Prijungta prie „Smartphone Link“. 

 
Temperatūra. 

 
Neperskaityti „myGarminTM“ pranešimai 

Ekrano mygtukų naudojimas 

 Spustelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu ekraną. 

 Jei palaikysite nuspaudę , greitai grįšite į pagrindinį meniu. 

 Su  ar  galite slinkti per meniu punktus. 

 Jei laikysite nuspaudę  ar , slinksite greičiau. 

 Spustelėkite , jei norite pamatyti einamojo ekrano kontekstinį meniu. 
Kalbos ir klaviatūros nustatymai 
Kalbos ir klaviatūros nustatymams atidaryti, spustelėkite Settings > Language & 
Keyboard (Nustatymai > Kalba ir klaviatūra). 
Voice Language (Balso komandų kalba): nustatoma balso komandų kalba. 
Text Language (Teksto kalba): nustatoma viso teksto ekrane kalba. 
Keyboards Language (Klaviatūros kalba): nustatomos klaviatūros kalbos. 
Garso reguliavimas 
1. Spustelėkite Volume (Garsas); 
2. Pasirinkite variantą: 

 slankikliu sureguliuokite garsą; 

 spustelėkite  prietaiso garsui išjungti; 

 spustelėkite  papildomoms parinktims. 
Automatinio garso įjungimas 
Jūsų prietaisas gali didinti ar mažinti garsą automatiškai, priklausomai nuo foninio 
triukšmo lygio. 

1. Spustelėkite Volume >  (Garsas > ); 
2. Spustelėkite Automatic Volume (Automatinis garsas). 
Ekrano ryškumo reguliavimas 
1. Pasirinkite Settings > Display > Brightness (Nustatymai > Ekranas > Ryškumas); 
2. Slankikliu sureguliuokite ryškumą; 
Transporto priemonės profilio aktyvavimas 
1. Pasirinkite Settings > Vehicle Profile (Nustatymai > Transporto priemonės profilis) 
ir pasirinkite atitinkamą profilį; 
2. Pasirinkite Select (Pasirinkti). 

Prietaiso prijungimas prie transporto priemonės maitinimo šaltinio 
Perspėjimas: šiame prietaise yra ličio jonų baterija. Didelio karščio veikiama 
baterija gali sužaloti žmones ir sugadinti prietaisą, todėl saugokite prietaisą nuo 
tiesioginės saulės šviesos. 
1. Transporto priemonės maitinimo kabelį ① įkiškite į prietaiso USB lizdą; 

 
2. Užspauskite tvirtinimo lizdą ② ant siurbtuko kojelės ③ taip, kad užsifiksuotų; 
3. Prispauskite siurbtuką prie priekinio stiklo ir svirtelę ④ nulenkite link stiklo; 
4. Ąselę ant tvirtinimo lizdo įstatykite į išpjovą prietaiso užpakalinėje dalyje; 
5. Apatinę tvirtinimo lizdo dalį įspauskite į prietaisą, kol išgirsite užsifiksavimo 
garsą; 
6. Įkiškite kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą į savo transporto 
priemonės maitinimo lizdą. 

Maršruto nustatymas 
1. Spustelėkite Where To? (Kur ?) ir raskite vietą; 
2. Spustelėkite Enter Search (Įrašyti paiešką) įrašykite paieškos žodį ir 

spustelėkite ; 
Patarimas: vietovių taip pat galite ieškoti naudodami kategorijas, paieškos 
įrankius ar kitais būdais. 
3. Spustelėkite vietą; 
4. Spustelėkite Go! (Vykti!). 
Prietaisas apskaičiuoja maršrutą iki vietos ir nukreipia balso pranešimais bei 
žemėlapyje rodoma informacija. Jei norite sustoti tarpinėse stotelėse, galite 
pridėti šias vietas į savo maršrutą. Maršrutą taip pat galite pakoreguoti. 
Maršruto nustatymas, naudojant žemėlapį 
Maršruto nustatymą galite pradėti pasirinkdami vietą žemėlapyje. 
1. Spustelėkite View Map (Žiūrėti žemėlapį); 
2. Patempkite ir pakeiskite žemėlapio mastelį taip, kad pasirodytų jūsų ieškoma 
vieta; 

3. Jei reikia, spustelėkite lankytinų vietų sąrašui pagal kategorija atidaryti. 

Žemėlapyje pasirodo vietų žymekliai (  ar mėlynas taškas); 
4. Pasirinkite variantą: 

 spustelėkite ant vietos žymeklio; 

 spustelėkite ant dominančios vietos, pvz., gatvės, sankryžos ar adreso; 
5. Spustelėkite Go! (Vykti!). 
Vykti namo  
Pirmą kartą nustatinėjant maršrutą namo, prietaisas užklaus, kad nurodytumėte 
savo namų vietą. 
1. Pasirinkite Where To?  > Go Home (Kur? > Vykti namo). 
Namų buvimo vietos pakeitimas 
1. Pasirinkite Where To?  > Saved > Home (Kur? > Išsaugota > Namo); 

2. Spustelėkite ;  

3. Pasirinkite  > Edit (  > Redaguoti); 
4. Įrašykite savo pakeitimus; 
5. Paspauskite Done (atlikta). 

Jūsų maršrutas žemėlapyje 
Pastaba: greičio ribojimas yra nurodomas tik informacijai ir jis nepanaikina jūsų 
atsakomybės laikytis greičio ribojimo ženklų ir pasirinkti saugų greitį. „Garmin“ 
neatsako už jūsų gautas baudas ar šaukimus į teismą dėl eismo taisyklių pažeidimo. 
Kelionės metu prietaisas nukreipia jus į paskirties vietas balso pranešimais ir 
žemėlapyje pateikiama informacija. Žemėlapio viršuje rodomi nurodymai dėl 
ateinančio posūkio, nuvažiavimo, ar kito veiksmo. 
Keliaujant pagrindiniais keliais gali būti rodomas ribojamas greitis. Ši funkcija veikia 
ne visur. 

 
 

Žemėlapio viršuje rodomi nurodymai dėl ateinančio posūkio, nuvažiavimo, ar kito 
veiksmo. ① simbolis rodo veiksmo tipą ir juostą ar juostas, kuriuose turėtumėte 
važiuoti, jei tokios yra. Prietaisas taip pat rodo atstumą iki kito veiksmo ② ir su šiuo 
veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimą ③.  
Spalvota linija ④ rodo maršrutą žemėlapyje. Rodyklės žemėlapyje ⑤ rodo kitus 
posūkius. Tikslas žymimas vėliavėle.  
Žemėlapio apačioje rodomas automobilio greitis ⑥, kelias, kuriuo važiuojate ⑦ ir 
numatomas atvykimo laikas ⑧. Galite pakeisti rodomą informaciją atvykimo laiko 
laukelyje. 



Vietos radimas, naudojantis paieškos juosta 
Naudodami paieškos juostą galite rasti vietoves, įrašydami kategoriją, firminį 
ženklą, adresą ar miesto pavadinimą. 
1. Pasirinkite Where To? (Kur?); 
2. Spustelėkite Enter Search (Įrašyti paiešką) paieškos juostoje; 
3. Įrašykite visą ar dalinį ieškomos vietos pavadinimą. Siūlomi paieškos rezultatai 
pasirodo po paieškos juosta; 
4. Pasirinkite variantą: 

 įmonei surasti, įrašykite kategorijos pavadinimą; 

 įmonės pavadinimui surasti, įrašykite visą ar dalinį pavadinimą; 

 adresui šalia jūsų surasti, įrašykite namo numerį ir gatvės pavadinimą; 

 adresui kitame mieste surasti, įrašykite namo numerį, gatvės pavadinimą, 
miestą ir valstybę; 

 miestui surasti, įrašykite miestą ir valstybę; 

 koordinatėms surasti, įrašykite ilgumos ir platumos koordinates; 
5. Pasirinkite variantą: 

 jei norite ieškoti siūlomo paieškos dalyko, pasirinkite dalyką; 

 jei norite, kad paieška būtų atlikta pagal jūsų įrašytą tekstą, spustelėkite ; 
6. Jei reikia, pasirinkite vietą. 
Žemėlapio naudojimas 
Žemėlapį galite naudoti maršrutui, ar aplinkai be aktyvaus maršruto peržvelgti. 
1. Spustelėkite View Map (Žiūrėti žemėlapį);  
2. Palieskite bet kur ant žemėlapio; 
3. Pasirinkite variantą: 

 slinkite žemėlapį kairėn, dešinėn, viršun ar žemyn; 

 masteliui pakeisti, spustelėkite  ar ; 

 jei norite perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir trimačių vaizdų, spustelėkite ; 

 lankytinoms vietoms pagal kategoriją nufiltruoti, spustelėkite ; 
maršrutui pradėti, pasirinkite vietą žemėlapyje ir spustelėkite Go! (Vykti!). 
Maršruto skaičiavimo režimo pakeitimas 
1. Pasirinkite Settings > Navigation > Calculation Mode (Nustatymai > Navigacija 
> Skaičiavimo režimas); 
2. Pasirinkite variantą: 

 Faster Time (Greitesnis laikas) maršrutams, kurie yra tolesni, bet greičiau 
įveikiami, apskaičiuoti; 

 Off Road (Bekelė) maršrutams nuo taško iki taško (be kelių) apskaičiuoti; 

 Less Fuel (Mažiau degalų) ekonomiškesniems maršrutams apskaičiuoti; 
Pastaba: ši funkcija veikia tik naudojant automobilį („car“) kaip transporto 
priemonės profilį. 

 Shorter Distance (Trumpesnis atstumas) maršrutams, kurie yra 
trumpesni, bet lėčiau įveikiami, apskaičiuoti;  

Aktyvios eismo juostos nurodymas 
Artėjant prie posūkio navigacijos metu, šalia žemėlapio atsidaro detalus kelio 
vaizdas, jei yra. Spalvota linija ① rodo tinkamą juostą pasukimui. 

 
Posūkių sąrašo apžvalga 
Naudodami navigaciją galite peržiūrėti viso savo kelio posūkius ir manevrus ir 
atstumus tarp posūkių. 
1. Naudodami navigaciją, bakstelėkite ant tekstinio laukelio žemėlapio viršuje; 
2. Pasirinkite posūkį. 
Pasirodo posūkio duomenys. Jei yra, parodomas didesnių kelių eismo mazgas. 
Viso maršruto apžvalga žemėlapyje 
1. Naudodami navigaciją, bakstelėkite bet kurią žemėlapio vietą; 

2. Pasirinkite . 
Vietos pridėjimas prie maršruto 
Kad galėtumėte pridėti vietą prie savo maršruto, turite naudoti navigaciją. 
Naudodami navigaciją galite keliauti į papildomas vietas pakeliui į tikslą. 
Pavyzdžiui, į maršrutą galite įtraukti degalinę kaip kitą sustojimą savo maršrute. 
Taip pat galite pridėti vietą savo maršruto pabaigoje. 
Patarimas: norėdami sukurti sudėtingus maršrutus su daug punktų ar suplanuotų 
sustojimų, maršrutui suplanuoti, suredaguoti ir išsaugoti galite pasinaudoti 
kelionės planavimo įrankiu. 
1. Būdami žemėlapyje pasirinkite   > Where To? (   > Kur?); 
2. Atlikite vietos paiešką; 
3. Spustelėkite vietą; 
4. Spustelėkite Go! (Vykti!); 
5. Pasirinkite variantą: 

 Add as Next Stop (Pridėti kaip kitą sustojimą), jei norite vietą pridėti kaip kitą 
sustojimą savo maršrute; 

 Add as Last Stop (Pridėti kaip paskutinį sustojimą), jei norite vietą pridėti 
savo maršruto gale; 

 Add to Active Route (Pridėti aktyvų maršrutą), jei norite pridėti vietą ir 
pakeisti savo maršrutų punktų tvarką. 

Prietaisas perskaičiuos maršrutą pridėdamas pasirinktą vietą ir nukreips jus į 
pasirinktas vietas reikiamu eiliškumu. 

Kelionės planavimas 
Kelionėje gali būti daug tarpinių punktų, turi būti vienas pradžios taškas ir viena 
paskirties vieta. Pradžios vieta yra ta vieta, iš kurios planuojate pradėti savo kelionę. 
Jei kelionę su navigacija pradedate iš kitos vietos, prietaisas pasiūlys pirmiau nuvykti 
į pradžios vietą. Paskirties vieta yra galutinis kelionės punktas. Kelionei ratu, pradžios 
ir paskirties vieta gali būti ta pati. Galite taip pat pridėti ir papildomas vietas ar 
sustojimus tarp savo pradžios ir paskirties vietų. 

1. Pasirinkite Apps > Trip Planner >  > Create Trip (Programėlės > Kelionės 

planuotojas >  > Sukurti kelionę); 
2. Pasirinkite Select Start Location (Pasirinkti pradžios vietą): 
3. Pasirinkite savo pradžios vietą ir spustelėkite Select (Pasirinkti); 
4. Pasirinkite Select Destination (Pasirinkti paskirties vietą). 
5. Pasirinkite savo paskirties vietą ir spustelėkite Select (Pasirinkti); 
6. Jei norite pridėti papildomas vietas, pasirinkite Add Location (Pridėti vietą); 
7. Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite Next > Save (Toliau  > Išsaugoti); 
8. įrašykite pavadinimą ir spustelėkite Done (Atlikta). 

Pagalba ir naujinimai 
„Garmin Express“ suteikia patogų priėjimą prie tokių „Garmin“ prietaisams skirtų 
paslaugų: produkto registracija, instrukcijos, programinės įrangos naujinimai, 
žemėlapių ar maršrutų naujinimai, transporto priemonės, balsai ir kitos papildomos 
priemonės. 
„Garmin Express“ nustatymas 
1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB kabeliu; 
2. Eikite į www.garmin.lt/garmin-express; 
3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą 
Pastaba: nors dauguma telefonų yra palaikomi ir gali būti naudojami, neįmanoma 
garantuoti, kad tiks bet koks telefonas. Jūsų telefonui gali veikti ne visos funkcijos.  
Per „Bluetooth“ belaidę technologiją jūsų prietaisą prijungus prie jūsų mobiliojo 
telefono jis gali būti naudojamas kaip laisvų rankų įranga. Atlikus prijungimą, 
naudojantis prietaisu galima atlikti ar priimti skambučius. 
Telefono susiejimas 
1. Tarp Jūsų telefono ir „Camper 660“ turi būti ne didesnis nei 10 metrų atstumas; 
2. Savo telefone įjunkite „Bluetooth“ belaidę technologiją ir nustatykite, kad 
telefonas būtų randamas; 
3. „Camper 660“ prietaise pasirinkite Settings > Bluetooth (Nustatymai > Bluetooth); 
4. Vykdykite savo telefono ir „Camper 660“ prietaiso ekrane pateikiamas 
instrukcijas. 
„Bluetooth“ belaidės technologijos įjungimas 
1. Pasirinkite Settings > Bluetooth (Nustatymai > Bluetooth); 
2. Spustelėkite Bluetooth. 
Numerio rinkimas 
1. Pasirinkite Apps > Phone > Dial (Programėlės > Telefonas > Numerio rinkimas); 
2. Įrašykite numerį; 
3. Pasirinkite Dial (Rinkti numerį). 
Skambinimas kontaktui iš jūsų telefono knygutės  
Jūsų telefono knygutė iš jūsų telefono į prietaisą įkeliama kas kartą, kai sujungiate 
savo telefoną ir prietaisą. Gali praeiti kelios minutės, kol galėsite naudotis telefono 
knygute. Kai kurie telefonai nepalaiko šios funkcijos. 
1. Pasirinkite Apps > Phone > Phone Book (Programėlės > Telefonas > Tel. knygutė); 
2. Pasirinkite kontaktą; 
3. Pasirinkite Call (Skambinti). 
Skambinimas į vietą 
1. Pasirinkite Apps > Phone > Browse Categories (Programėlės > Telefonas > Naršyti 
kategorijas); 
2. Pasirinkite lankytiną vietą; 
3. Pasirinkite Call (Skambinti). 
Vietos gavimas 
Priimdami skambutį pasirinkite Answer (Atsakyti) ar Ignore (Ignoruoti). 

Specifikacijos 

Darbinė temperatūra Nuo -20oC iki 55oC 

Įkrovimo temperatūra nuo 0oC iki 45oC 

Maitinimas Maitinimas iš transporto priemonės, naudojant 
pridedamą maitinimo kabelį. Kintamos srovės 
maitinimas, naudojant papildomai pasirenkamą 
priedą (tik naudojimui namuose ir biure). 

Baterijos tipas Įkraunama ličio jonų 

Baterijos darbo laikas Iki 1 h, priklausomai nuo naudojimo ir nustatymų 

Prietaiso priežiūra 
Pastaba: nenumeskite savo prietaiso. 
Pastaba: nelaikykite prietaiso ten, kur jį ilgą laiką gali veikti ypač aukšta temperatūra, 
kadangi ji gali nepataisomai sugadinti prietaisą. 
Pastaba: niekada nenaudokite kieto ar aštraus daikto liečiamajam ekranui valdyti, 
kitaip galite sugadinti. 
Pastaba: saugokite prietaisą nuo vandens. 
Pagalbos funkcijos naudojimas 
Pasirinkite Apps > Help (Programėlės > Pagalba) informacijai apie prietaiso 
naudojimą gauti. 
Pagalbos temų paieška 

Pasirinkite Apps > Help >  (Programėlės > Pagalba > ). 
 

http://www.garmin.lt/garmin-express

