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Prietaiso įjungimas 
Prietaisui įjungti paspauskite prietaiso užpakalinėje 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 parengtas 
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. Palaikykite nuspaudę, jei norite pamatyti 
GPS tikslumą ir gaunamo palydovo duomenis. 

 

Bluetooth technologijos būsena. Spustelėkite, jei norite 
peržvelgti Bluetooth nustatymus. 

 
Prijungta prie laisvų rankų skambinimo įrangos. Spustelėkite, 
jei norite skambinti. 

 
Aktyvus transportavimo režimas. Pasirinkite transportavimo 
režimui pakeisti. 

 Dabartinis laikas. Spustelėkite laikui nustatyti. 

 
Baterijos įkrovimo lygis. 

 
Temperatūra. 

Ekrano mygtukų naudojimas 
Ekrano mygtukai leidžia versti puslapius, meniu, meniu punktus. 

 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. Pasirinkite Volume >  (Garsas > ); 
2. Spustelėkite Automatic Volume (Automatinis garsas). 
Ekrano ryškumo reguliavimas 
1. Pasirinkite Settings > Display > Brightness (Nustatymai > Ekranas > Ryškumas); 
2. Slankikliu sureguliuokite ryškumą; 

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 pasigirs spragtelėjimas; 
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 vietą; 
3. Pasirinkite variantą: 

 Jei norite pradėti navigaciją pagal rekomenduojamą maršrutą, spustelėkite Go! 
(Vykti!); 

 Jei norite pasirinkti alternatyvų maršrutą, spustelėkite  ir pasirinkite 
maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje; 

 Maršrutui redaguoti, pasirinkite  > Edit Route (  > Redaguoti maršrutą) ir 
pridėkite maršruto formavimo taškus. 

Prietaisas apskaičiuoja maršrutą iki vietos ir nukreipia balso pranešimais bei 
žemėlapyje rodoma informacija. Kelioms sekundėms žemėlapio krašte pasirodo 
pagrindinių maršruto kelių apžvalga. 
Jei norite sustoti tarpinėse stotelėse, galite pridėti šias vietas į savo maršrutą. 
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. Spustelėkite Where To?  > Go Home (Kur? > Vykti namo); 
2. Jei reikia, įveskit savo namų buvimo vietą. 
Namų buvimo vietos pakeitimas 

1. Spustelėkite Where To? >  > Set Home Location (Kur? >  > Nustatyti namų 
vietą); 
2. Įveskite savo namų vietą 

Jūsų maršrutas žemėlapyje 
Pastaba: greičio ribojimas yra nurodomas tik informacijai ir jis nepanaikina jūsų atsako-
mybės 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 
artėjančio posūkio, nuvažiavimo, ar kito veiksmo. 
Keliaujant pagrindiniais keliais gali būti rodomas ribojamas greitis. Ši funkcija veikia ne 
visur. 

 
 

① Kitas veiksmas maršruto kelyje. Rodo artėjantį posūkį, nuvažiavimą ar 
kitą veiksmą ir rekomenduojamą juostą, kuria turėtumėte važiuoti, jei 
tokia yra. 

② Atstumą iki ateinančio veiksmo. 

③ Gatvės ar nuvažiavimo, susijusio su ateinančiu veiksmu, pavadinimas. 

④ Žemėlapyje pažymėtas maršrutas. 

⑤ Kitas veiksmas maršruto kelyje. Rodyklė žemėlapyje rodo artėjančio 
veiksmo vietą. 

⑥ Transporto priemonės greitis. 

⑦ Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas. 

⑧ Numatomas atvykimo laikas. 
Patarimas: palietę šį laukelį galite pakeisti jame rodomą informaciją. 

 



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 rasti, įrašykite namo nr., gatvę, 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. 
Foursquare 
„Foursquare“ yra vietos nustatymo principu paremtas socialinis tinklas. Jūsų 
prietaise jau įkeltos „Foursquare“ lankytinos vietos, kurios vaizduojamos 
„Foursquare“ logotipu jūsų paieškos rezultatuose. 
„Foursquare“ lankytinų vietų paieška 
Galite peržvelgti visų lankytinų vietų sąrašą prie pasirinktų objektų. 
1. Pasirinkite objektą; 

2. Pasirinkite  > Explore this Venue (  > Ištirti šį objektą). 
Žemėlapio naudojimas 
Galite pasinaudoti žemėlapiu maršrutui peržvelgti, ar aplinkai, kai nėra įvesta 
aktyvaus maršruto. 
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; 

 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. 

 
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. Galite 
pridėti vietas į savo maršruto vidurį ar pabaigą. Pavyzdžiui, į maršrutą galite įtraukti 
degalinę kaip kitą sustojimą savo maršrute.  
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) – kitas sustojimas maršrute; 

 Add as Last Stop (Pridėti kaip paskutinį sustojimą)– maršruto pabaiga; 

 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. 
Vengtinos kelių savybės 
1. Pasirinkite Settings > Navigation > Avoidances (Nustatymai > Navigacija > 
Vengtinos savybės); 
2. Pasirinkite, kokių kelio savybių norite išvengti savo maršrutuose ir spustelėkite 
Save (Išsaugoti). 

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. Kelionei ratu, pradžios ir paskirties vieta gali būti ta pati. 

1. Pasirinkite Apps > Trip Planner >  > Create Trip; 
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, produkto 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. 

Šuns sekimas 
Šuns sekimo funkcija leidžia matyti informaciją, perduodamą iš jūsų rankinio prietaiso 
„Garmin DriveTrack 70“ prietaise. Su navigacija galite nukeliauti iki savo šuns, 
peržvelgti jo esamą būseną ir vietą ir stebėti jo nukeliautą atstumą. 
Duomenų gavimas iš jūsų rankinio prietaiso 
Tam, kad galėtumėte gauti duomenis, savo rankiniame prietaise turite įjungti 
transliaciją. Daugiau informacijos žr. savo rankinio prietaiso naudotojo instrukcijose.  
Padėkite savo rankinį prietaisą 3 m nuo savo „Garmin DriveTrack“ prietaiso. 
Prietaisai susijungia ir sinchronizuojasi automatiškai. Kai Jūsų „Garmin DriveTrack“ 
prietaisas gauna duomenis iš suderinamo rankinio prietaiso, pagrindiniame meniu 
pasirodo .  
Kaip sekti savo šunis 
1. Pasirinkite Dogs (Šunys). Ekrane pasirodo prie jūsų rankinio prietaiso prijungti šunys; 
2. Pasirinkite šunį. Žemėlapyje parodoma šuns vieta ir sekimo žurnalas; 
3. Spustelėkite Go! (Vykti!), norėdami nuvykti iki šuns su navigacija. 
Šuns būsenos piktogramos 
Piktogramos rodo Jūsų šunų būseną ir vietą. 

 Sėdi 

 
Bėga 

 Stovi 

 
Atsirėmęs 

 Nežinoma* 

 Apykaklės baterija beveik išsikrovusi 

 
Dingo ryšys su apykakle 

 
Dingo apykaklės GPS signalas 

* Būsena „Nežinoma“ rodo, kad apykaklė negauna palydovo signalo ir rankinis 
prietaisas negali nustatyti šuns vietos. 
Šuns peržiūra žemėlapyje 
1. Atidarę žemėlapį bakstelėkite bet kurią žemėlapio vietą; 

2. Pasirinkite . 
Prietaisas nustato mastelį taip, kad ekrane matytųsi visi šunys. 
Topografinio žemėlapio peržiūra 

Žemėlapyje pasirinkite  > Topo Map (  > Topografinis žemėlapis). 
Patarimas: jei topografinio žemėlapio įrankio nėra žemėlapio įrankių meniu, galite jį 

pridėti. 
Specifikacijos 

Darbinės temperatūros 
intervalas 

Nuo -20oC iki 55oC 

Įkrovimo temperatūros 
intervalas 

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 failų peržiūra 
Pasirinkite Apps > Help (Programėlės > Pagalba) visoms naudotojo instrukcijoms atidaryti. 
Pagalbos temų paieška 

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

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

