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Pradžia  

ĮSPĖJIMAS 

Žr. lapą Svarbūs saugumo nurodymai ir informacija apie gaminį, esantį 

gaminio pakuotėje. Perskaitykite įspėjimus bei kitą svarbią informaciją. 

1 Sumontuokite prietaisą (žr. 5 psl.). 
2 Užregistruokite prietaisą (žr. 6 psl.). 

3 Patikrinkite, ar yra atnaujinimų 

 Programinės įrangos atnaujinimų (žr. 6 psl.). 

 Nemokamų žemėlapio atnaujinimų (žr. 6 psl.). 
 

Prietaiso prijungimas prie automobilio elektros sistemos 

ĮSPĖJIMAS 

Šiame gaminyje yra ličio jonų baterija. Siekiant išvengti sužeidimo pavojaus 

arba prietaiso gedimo dėl aukštos temperatūros poveikio baterijai, išimkite 

nenaudojamą  prietaisą iš automobilio ir nelaikykite tiesioginių saulės 

spindulių apšviečiamoje vietoje. 

 

Prieš baterija maitinamo prietaiso naudojimą reikia įkrauti bateriją. 

1 Įkiškite maitinimo iš automobilio elektros sistemos kabelio  kištuką į 

prietaiso tvirtinimo įtaiso USB prievado lizdą. 
2 Įtvirtinkite tvirtinimo įtaisą prisiurbimo būdu tvirtinamoje detalėje . 

3 Prispauskite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę prie automobilio priekinio 

stiklo. 

4 Prispausdami šią detalę, perverskite svirtelę  atgal link automobilio 

priekinio stiklo. 

5 Įtvirtinkite apatinę prietaiso dalį tvirtinimo įtaise. 

6 Palenkite prietaisą atgal, kol jis užsifiksuos įtvirtintoje padėtyje. 

 

 
 

7 Įkiškite maitinimo kabelio kitame gale esantį kištuką į automobilio 

elektros sistemos lizdą. 

8 Jeigu reikia, prijunkite prie eismo informacijos imtuvo išorinę anteną ir 

pritvirtinkite ją prie priekinio stiklo, panaudodami prisiurbimo būdu 
tvirtinamas detales. 

 

Mano prietaisų skydelis (myDashboard) 

Naudokite langą myDashboard prietaiso užregistravimui, programinės įrangos 

ir žemėlapių atnaujinimų paieškai, prieigai prie naudojimosi prietaisu 

instrukcijų, pagalbinės informacijos ir t.t. 

 

Nustatyti prietaisų skydelį 

1 Prijunkite USB kabelį  prie prietaiso USB prievado lizdo . 

 

 
 

2 Prijunkite USB kabelį prie jūsų kompiuterio USB prievado lizdo. 



3 Pereikite į tinklapį http://www.garmin.com/dashboard. 

4 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus. 

 

Prietaiso užregistravimas 

1 myDashboard spragtelėkite Užregistruoti dabar. 
2 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus. 

 

Programinės įrangos atnaujinimas 

1 Įjunkite myDashboard (žr. 5 psl.). 

2 Lange Programinės įrangos atnaujinimai spragtelėkite Atnaujinti 

dabar. 

3 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus. 

 

nüMaps Guarantee 
Jeigu norite nuskaityti tinklalapyje nemokamą žemėlapį (jeigu yra), tai 

užregistruokite jūsų prietaisą tinklapyje http://my.garmin.com per 90 dienų 

nuo palydovų signalo priėmimo važiuojant automobiliu. Jūs negalėsite 

nemokamai atnaujinti žemėlapio, jeigu užregistravote prietaisą telefonu arba 
praėjo daugiau kaip 90 dienų nuo palydovų signalo priėmimo važiuojant 

automobiliu. Žr. išsamesnę informaciją tinklapyje 

http://www.garmin.com/numaps. 

 

Žemėlapių atnaujinimas 
1 Įjunkite myDashboard (žr. 5 psl.). 

2 Užregistruokite prietaisą (žr. 6 psl.). 

3 Lange Žemėlapio atnaujinimai spragtelėkite Atnaujinti dabar. 

 Jeigu nemokamo žemėlapio atnaujinimo nėra, tai spragtelėkite Pirkti 

dabar. 

4 Atlikite ekrane nurodytus veiksmus. 

 

Ekrano ryškumo reguliavimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Ryškumas. 

2 Naudodamiesi šliaužiklio juostele, sureguliuokite ekrano ryškumą. 

 

Garso stiprumo reguliavimas 

1 Pasirinkite Garso stiprumas. 

2 Pasirinkite pageidaujamą pasirinktį: 

 Naudodamiesi slankikliu, nustatykite pageidaujamą garso stiprumą. 

 Pasirinkite , jeigu norite išjungti prietaiso garsą. 

 Pasirinkite  > Garso maišytuvas ir naudodamiesi slankikliu 
nustatykite navigacijos nurodymų, telefono ir įvairialypės terpės 

atkūrimo garso stiprumą. 

 

Piktogramos būsenos juostoje 

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostoje rodomos 

piktogramos informuoja apie prietaiso būseną ir funkcijas. Naudodamiesi kai 

kuriomis piktogramomis, jūs galite pakeisti nustatymus arba peržiūrėti 

papildomą informaciją. 

 

 
GPS signalo būsena. 

 

Bluetooth technologijos prietaiso būsena (rodoma, kai 
prisijungta prie suderinamo prietaiso). 

 
Judėjimo režimo indikatorius. 

 
Dabartinis laikas. 

 
Baterijos būklė. 

 

Palydovų signalai 

Po įjungimo prietaisas pradeda palydovų signalų paiešką. Palydovų signalų 

priėmimui prietaisui gali prireikti atviro dangaus. Jeigu rodomas ne mažiau 

kaip vienas žalias brūkšnelis , tai prietaisas priima palydovų signalus. 



GPS palydovų signalų peržvalga 

Išsamesnę informaciją apie GPS sistemą rasite tinklalapyje 

http://www.garmin.com/aboutGPS. 

Laikykite  nuspaustą 10 sekundžių. 
 

Judėjimo režimas 

 
Automobilio režimas. 

 

Pėsčiojo režimas. 

 

Maršruto valdymas ir navigacija apskaičiuojama skirtingai, priklausomai nuo 

jūsų judėjimo režimo. 
Pvz.: automobilio režime prognozuojamas atvykimo laikas apskaičiuojamas 

pagal maršruto keliuose leidžiamą maksimalų greitį. Pėsčiojo režime atvykimo 

laikas apskaičiuojamas pagal ėjimo greitį. 

PASTABA: pėsčiųjų maršrutuose nėra autostradų. Jeigu jūsų prietaise įrašyti 

cityXplorer žemėlapiai, tai pėsčiųjų maršrutuose gali būti viešo naudojimo 
keliai (žr. 20 psl.). 

 

Judėjimo režimo pasirinkimas 

Pasirinkite . 
 

Informacija apie baterijos būklę 

Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, pradedamas baterijos įkrovimas. 

Piktograma  būsenos juostoje parodo vidinės baterijos būklę. Jeigu 

norite pagerinti baterijos būklės indikatoriaus tikslumą, tai visiškai iškraukite 

bateriją ir po to visiškai įkraukite. Neatjunkite prietaiso nuo maitinimo 

šaltinio, kol baterija ne visiškai įkrauta. 

 

Ekrano mygtukų naudojimas 

 Naudokite  sugrįžimui į pagrindinį meniu. 

 Laikykite  nuspaustą, jeigu norite greitai sugrįžti į pagrindinį meniu. 

 Naudokite  arba  , jeigu norite peržiūrėti daugiau pasirinkčių. 

 Laikykite  arba  nuspaustą, jeigu norite greičiau perslinkti vaizdą. 

 Naudokite  dabartinio lango pasirinkčių meniu peržvalgai. 

 

Ekrano klaviatūros naudojimas 

Žr. „Kalbos ir klaviatūros nustatymai“ (38 psl.), jeigu norite pakeisti 

klaviatūros išdėstymą. Raidės arba skaičiaus įvedimui pasirinkite atitinkamą 
klaviatūros simbolį. 

 Paspauskite  tarpelio įvedimui. 

 Paspauskite  simbolio ištrynimui. 

 Paspauskite  viso įvesto teksto ištrynimui. 

 Paspauskite  klaviatūros kalbos režimo pakeitimui. 

 Paspauskite  specialių simbolių, pvz., skyrybos ženklų, įvedimui.  

 Paspauskite  didžiosios / mažosios raidės pakeitimui į didžiąją / 
mažąją raidę. 

 

Apie šaukinius 

Jūs galite papildyti šaukiniais meniu Kur vykti?. Toks šaukinys gali nukreipti 

į vietą, kategoriją arba paieškos įrankį. 



Papildymas šaukinio piktograma 
Meniu Kur vykti? Gali būti iki 36 šaukinių piktogramų. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Pridėti šaukinį. 

2 Pasirinkite punktą. 

 

Šaukinio pašalinimas 

1 Pasirinkite Kur vykti? >  > Pašalinti šaukinį (šaukinius). 

2 Pasirinkite šaukinį, kurį norite pašalinti. 

3 Vėl pasirinkite šaukinį, patvirtindami pašalinimą. 

 

Vietų suradimas 

Prietaise yra daug metodų, naudojamų vietų suradimui. 

 Pagal kategoriją (žr. 8 psl.). 

 Netoliese kitos vietos (žr. 9 psl.). 

 Pagal ištartą pavadinimą (žr. 10 psl.). 

 Pagal adresą (žr. 10 psl.). 

 Naudojantis pastaruoju metu rastomis vietomis (žr. 12 psl.). 

 Naudojantis koordinatėmis (žr. 10 psl.). 

 Naudojantis žemėlapiu (žr. 11 psl.). 

 Naudojantis išsaugotomis vietomis (žr. 12 psl.). 
 

Apie vietas 
Išsamiuose žemėlapiuose, įrašytuose jūsų prietaise, yra vietų, pvz., restoranų, 

viešbučių ir automobilių techninės priežiūros įmonių, vietos duomenys. 

Naršymui netoliese esančių verslo arba pramogų vietų duomenyse galite 

naudoti kategorijas. 
 

Vietos suradimas pagal kategoriją 

1 Pasirinkite Kur vykti?. 

2 Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite Kategorijos. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite subkategoriją. 

4 Pasirinkite vietą. 

 

Paieška kategorijoje 
Jeigu norite susiaurinti paieškos rezultatus, tai galite ieškoti kai kuriose 

kategorijose. 

1 Pasirinkite Kur vykti?. 

2 Pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite Kategorijos. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite subkategoriją. 

4 Jeigu reikia, įveskite visą pavadinimą arba pavadinimo dalį paieškos 

juostoje (žr. 8 psl.). 

 

Vietos suradimas, naudojantis paieškos juosta 

Jūs galite naudoti paieškos juostą vietos ieškojimui pagal kategoriją, prekinį 

gaminio pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą. 

1 Pasirinkite Kur vykti?. 
2 Pasirinkite paieškos juostą . 

 

 
 
3 Įveskite paieškos sąlygos tekstą. 

 Teksto įvedimo metu žemiau paieškos juostos atsiranda numanomas 

tekstas. 

4 Pasirinkite pasirinktį: 

 Verslo įmonės tipo pasirinkimui įveskite kategorijos pavadinimą, 
pvz., „kinoteatras“. 



 Verslo įmonės paieškai pagal pavadinimą įveskite visą pavadinimą 
arba pavadinimo dalį. 

 Netoli jūsų esančio adreso paieškai įveskite numerį gatvėje ir gatvės 
pavadinimą.  

 Adreso paieškai kitame mieste įveskite numerį gatvėje, gatvės 
pavadinimą, miestą ir rajoną. 

 Miesto paieškai įveskite miesto pavadinimą ir rajoną. 

 Paieškai pagal koordinates įveskite platumos ir ilgumos koordinates. 

3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Paieškai pagal numanomą paieškos sąlygą pasirinkite šią sąlygą. 

 Paieškai pagal įvestą tekstą pasirinkite  . 

3 Jeigu reikia, pasirinkite vietą. 

 

Paieškos regiono pakeitimas 

Pagal numatytąjį nustatymą prietaisas suranda arčiausiai prie jūsų esančias 

vietas. Jūs galite surasti vietą prie kito miesto arba prie kitos vietos. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Paieška arti. 

2 Pasirinkite pasirinktį. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite vietą. 
 

Pranešimas apie neveikiančią arba nesamą vietą 

Jeigu paieškos rezultatuose yra pasenę arba nesamos vietos duomenys, tai jūs 

galite pranešti apie šią klaidą kompanijai Garmin, kad ši vietą būtų pašalinta iš 

būsimų paieškų. 

1 Ieškokite vietos (žr. 8 psl.). 

2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite  . 

4 Pasirinkite  > Redaguoti. 
5 Pasirinkite Pranešti apie pasenusią arba Pranešti apie nesamą vietą. 

 

Ši informacija bus perduota Kompanijai Garmin, kai jūs prijungsite prietaisą 

prie myGarmin, naudodamiesi kompiuteriu. 

 

Vietos informacijos redagavimas 

Jūs galite pakeisti adresą arba telefono numerį vietai, rodomai paieškos 

rezultatuose. 
1 Ieškokite vietos. 

2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite  . 

4 Pasirinkite  > Redaguoti (redaguoti). 

5 Pasirinkite Adresas arba Telefono numeris ir įveskite naują informaciją. 

 

Įdomumo lygio įvertinimas 

Jūs galite įvertinti vietos įdomumo lygį žvaigždutėmis. 

1 Ieškokite vietos. 

2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite  . 

4 Pasirinkite žvaigždutes vietos įdomumo lygio įvertinimui. 

Įvertinimas žvaigždutėmis atnaujina vietos duomenis jūsų prietaise. 



Apie paieškos įrankius 

Jūs galite ieškoti vietų, naudodamiesi ekrane rodoma klaviatūra, arba įvesdami 

vietos adresą arba koordinates. 

 

Adreso suradimas 
Prieš adreso suradimą jūs turite papildyti adreso paieškos įrankį šaukiniu (žr. 8 

psl.). 

PASTABA: nurodytų veiksmų seka gali keistis, priklausomai nuo jūsų 

prietaise įrašyto žemėlapio. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Adresas. 

2 Įveskite adreso numerį ir paspauskite Atlikta. 

3 Įveskite gatvės pavadinimą ir paspauskite Toliau. 

4 Jeigu reikia, pasirinkite Ieškoti vietovėje, jeigu norite pakeisti miestą, 

rajoną arba apygardą. 

5 Jeigu reikia, pasirinkite miestą, rajoną arba apygardą. 

6 Jeigu reikia, pasirinkite adresą. 

 

Miesto suradimas 
Prieš miesto suradimą jūs turite papildyti miesto paieškos įrankiu meniu Kur 

vykti? (žr. 8 psl.). 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Kategorijos > Miestai. 

2 Pasirinkite Įvesti paiešką. 

3 Įveskite miesto pavadinimą ir paspauskite . 
4 Pasirinkite miestą. 

 

Sankryžos suradimas 

Prieš sankryžos suradimą jūs turite papildyti sankryžos paieškos įrankį  

šaukiniu (žr. 8 psl.). 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Kategorijos > Sankryžos. 

2 Pasirinkite rajoną arba apygardą. 

 PASTABA: jeigu reikia, pasirinkite Apskritis arba rajonas apskrities, 
rajono arba apygardos pakeitimui. 

3 Įveskite pirmąjį gatvės pavadinimo žodį ir paspauskite Toliau. 

4 Jeigu reikia, pasirinkite gatvę. 

5 Įveskite antrąjį gatvės pavadinimo žodį ir paspauskite Toliau. 

6 Jeigu reikia, pasirinkite gatvę. 

7 Jeigu reikia, pasirinkite sankryžą. 

 

Vietos suradimas naudojantis koordinatėmis 

Prieš vietos suradimą naudojantis koordinatėmis, jūs turite papildyti 

koordinačių paieškos įrankį  šaukiniu (žr. 8 psl.). 

Jūs galite surasti vietą, naudodamiesi platumos ir ilgumos koordinatėmis. Tai 

naudinga funkcija, kai naudojantis palydovinės navigacijos prietaisais 
žaidžiamas slėptuvių ieškojimo žaidimas. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Kategorijos > Koordinatės. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite  > Formatas, pasirinkite teisingą koordinačių 

formatą ir naudojamo žemėlapio tipą, po to paspauskite Išsaugoti 

(išsaugoti). 
3 Pasirinkite platumos koordinatę. 

4 Įveskite naują koordinatės reikšmę ir paspauskite Atlikta. 

5 Pasirinkite ilgumos koordinatę. 

6 Įveskite naują koordinatės reikšmę ir paspauskite Atlikta. 

7 Pasirinkite Peržvalga žemėlapyje. 



Vietos suradimas naršant žemėlapyje 

Prieš vietų, įtrauktų į žemėlapio duomenis, pvz., restoranų, ligoninių ir 

degalinių, suradimą jūs turite įjungti žemėlapio sluoksnio vietoms šalia kelio 

naudojimą (žr. 17 psl.). 

1 Pasirinkite Peržvalga žemėlapyje.  
2 Patraukite ir padidinkite ieškomos srities vaizdą žemėlapyje. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite  ir pasirinkite kategorijos piktogramą, kad 

peržvelgtumėte tik specialių kategorijų vietas. Žemėlapyje atsiranda vietų 

žymekliai (  arba mėlynas taškas). 
4 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite vietos žymeklį. 

 Pasirinkite vietą, pvz., pvz., gatvę, sankryžą arba adreso vietą. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite vietos aprašymą, jeigu norite peržiūrėti 

papildomą informaciją. 

 

Paieška kategorijoje 
Po to, kai atlikote dominančios vietos paiešką, kai kurios kategorijos gali 

parodyti Greitos paieškos sąrašą, kuriame rodomos keturios paskutinės jūsų 
pasirinktos vietos. 

1 Pasirinkite Kur vykti?. 

2 Pasirinkite kategoriją arba pasirinkite Kategorijos. 

3 Jeigu pritaikoma, pasirinkite vietą sąraše Greita paieška. 

 

 
 

4 Jeigu reikia, pasirinkite tinkamą vietą. 

 

Namų vietos išsaugojimas 

Jūs galite nustatyti namų vietą tai vietai, į kurią dažniausiai sugrįžtate. 

1 Pasirinkite Kur vykti> >  > Nustatyti namų vietą. 

2 Pasirinkite Įvesti mano adresą, Naudoti mano dabartinę vietą arba 

Pastaruoju metu surastos vietos. 

Vieta išsaugojama kaip „Namai“ aplanke Išsaugota (žr. 12 psl.). 

 

Sugrįžimas namo 
Pasirinkite Kur vykti? > Sugrįžti namo. 

 

Namų vietos informacijos redagavimas 
1 Pasirinkite Kur vykti? > Išsaugoti > Namai. 

2 Pasirinkite  > Redaguoti. 

3 Įveskite pakeitimus. 

4 Paspauskite Atlikta. 



Neseniai surastų vietų suradimas 

Jūsų prietaisas išsaugo 50 jūsų surastų paskutinių vietų. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Pastarosios vietos. 

2 Pasirinkite vietą. 

 

Neseniai surastų vietų sąrašo ištrynimas 

Pasirinkite Kur vykti? > Pastarosios vietos >  > Ištrinti > Taip. 

 

Automobilių statymo vietos suradimas 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Kategorijos > Automobilio statymo vieta. 

2 Pasirinkite automobilių statymo vietą. 
 

Imituojamos vietos nustatymas 

Jeigu jūs esate patalpoje arba prietaisas nepriima palydovų signalų, tai jūs 

galite panaudoti GPS imituojamos vietos nustatymui. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

2 Pasirinkite GPS imitatorius. 

3 Pasirinkite Peržvalga žemėlapyje. 

4 Pasirinkite žemėlapio sritį. 

 Šios vietos adresas rodomas ekrano apačioje. 

5 Pasirinkite vietos aprašymą. 

6 Pasirinkite Nustatyti vietą. 
 

Vietų išsaugojimas 

Jūs galite išsaugoti vietas; tokias išsaugotas vietas galima greitai surasti ir 

sukurti maršrutus į šias vietas. 

 

Vietos išsaugojimas 
1 Pasirinkite vietą (žr. 8 psl.). 

2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite  . 

4 Pasirinkite  > Išsaugoti. 
5 Jeigu reikia, įveskite pavadinimą ir paspauskite Atlikta. 

 

Dabartinės vietos išsaugojimas 

1 Žemėlapyje pasirinkite automobilio piktogramą. 

2 Pasirinkite Išsaugoti. 

3 Įveskite pavadinimą ir paspauskite Atlikta. 

4 Pasirinkite Gerai. 

 

Maršruto į išsaugotą vietą pradėjimas 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Išsaugota. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite kategoriją, arba pasirinkite Visos išsaugotos 

vietos. 

3 Pasirinkite vietą. 

4 Pasirinkite Važiuoti!. 

 

Išsaugotos vietos redagavimas 
1 Pasirinkite Kur vykti? > Išsaugota. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite kategoriją. 

3 Pasirinkite vietą. 

4 Pasirinkite  . 

5 Pasirinkite  > Redaguoti. 

6 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite Name. 

 Pasirinkite Telefono numeris. 



 Kategorijų priskyrimui prie parankinių, pasirinkite Kategorijos. 

 Jeigu norite išsaugoti nuotrauką aplanke Parankiniai, tai pasirinkite 
Priskirti nuotrauką (žr. 28 psl.). 

 Jeigu norite pakeisti simbolį, naudojamą parankinių ženklinimui 
žemėlapyje, pasirinkite Pakeisti žemėlapio simbolį. 

7 Redaguokite informaciją. 

8 Paspauskite Atlikta. 

 

Kategorijų priskyrimas išsaugotoms vietoms 

Jūs galite paskirti pasirinktas kategorijas išsaugotų vietų organizavimui. 
PASTABA: išsaugotų vietų meniu kategorijos atsiranda tada, kai išsaugojote 

daugiau kaip 12 vietų. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Išsaugota. 

2 Pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite  . 

4 Pasirinkite  > Redaguoti > Kategorijos. 
5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais. 

6 Jeigu reikia, pasirinkite numanomą kategoriją. 

7 Paspauskite Atlikta. 

 

Išsaugotos vietos paskirstymas 
Jeigu jūs išsaugojote verslo įmonės vietą, kurios nėra žemėlapio duomenyse, 

tai jūs galite paskirstyti šią vietą Garmin, kad šis vieta būtų panaudota 

būsimiems žemėlapio atnaujinimams, kuriais naudosis Garmin bendruomenė. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Išsaugota. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite kategoriją. 
3 Pasirinkite vietą. 

4 Pasirinkite  . 

5 Pasirinkite Perduoti vietą. 

6 Įveskite vieną arba kelias kategorijas, tinkamas šiai vietai, ir paspauskite 

Atlikta. 

7 Pasirinkite Perduoti. 
Ši informacija perduodama Garmin, kai jūs prijungiate prietaisą prie 

myDashboard, naudodamiesi kompiuteriu (žr. 5 psl.). 

 

Išsaugotos vietos pašalinimas 

PASTABA: pašalintos vietos pašalinimo negalima atšaukti, t.y., atkurti 

pašalintą vietą iškart po pašalinimo. 

1 Pasirinkite Kur vykti? > Išsaugota. 

2 Pasirinkite  > Pašalinti išsaugotas vietas. 
3 Paženklinkite laukelį šalia išsaugotų vietų, kurias norite pašalinti, ir 

pasirinkite Pašalinti. 

 

Navigacija 

 

Maršruto pradėjimas 

1 Suraskite vietą (žr. 8 psl.). 

2 Pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite Važiuoti! 
4 Jeigu reikia, pasirinkite reikiamą pasirinktį. 

 Pasirinkite Važiavimas. 

 Pasirinkite Ėjimas pėsčiomis. 



 Pasirinkite Viešasis transportas, jeigu norite apskaičiuoti maršrutą, 
aprėpiantį viešąjį transportą ir pėsčiųjų kelią. 

 PASTABA: jeigu norite naudoti navigacijoje viešąjį transportą, tai 

jums reikia įrašyti į prietaisą cityXplorer žemėlapius (žr. 20 psl.). 
5 Jeigu reikia, pasirinkite maršrutą. 

 

Kelių maršrutų peržvalga 

1 Suraskite vietą (žr. 8 psl.). 
2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 

3 Pasirinkite Maršrutai. 

4 Pasirinkdami maršrutą, naudokitės ekrano mygtukais. 

5 Pasirinkite Važiuoti!. 

 

Automobilių maršrutai 

Maršrutas paženklintas purpurinės spalvos linija. Jūsų tikslo vieta paženklinta 

vėliavos su langeliais ženklu. 

Kelionės metu prietaisas nukreipia jus į tikslą balsu perduodamais 

nurodymais, rodyklėmis žemėlapyje ir žemėlapio viršuje esančiais 

informaciniais užrašais. Jeigu nukrypstate nuo pradinio maršruto, tai prietaisas 

iš naujo apskaičiuoja maršrutą ir perduoda naujus nurodymus. 
 

 
 

Naudojimasis navigacijos žemėlapiu 

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Žemėlapio peržvalga. 

2 Jeigu mastelio keitimo valdymo elementų nėra, tai pasirinkite žemėlapį, 

kad būtų rodomi mastelio keitimo valdymo elementai. 

3 Perjungimui į naršymo režimą pasirinkite žemėlapį. 

 Atsiranda žemėlapio mygtukai. 

3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Vaizdo padidinimui arba sumažinimui naudokite  arba  . 

 Žemėlapio vaizdo sukimui naudokite  . 

 Vaizdų „Šiaurė viršuje“ ir „3-D“ perjungimui naudokite  . 

 Žemėlapio sluoksnių papildymui arba pašalinimui naudokite  . 

 Jeigu norite peržiūrėti tam tikras vietų kategorijas, tai pasirinkite  

ir kategorijos piktogramą. 

 Jeigu norite, kad jūsų dabartinė vietą būtų rodoma žemėlapio centre, 

tai paspauskite  . 

 Jeigu norite peržvelgti žemėlapio šaukinius ir navigacijos savybes, tai 

pasirinkite  . 

 

Maršruto papildymas tašku 
Prieš papildant maršrutą sustojimo tašku, reikia važiuoti maršrutu 

„Automobilio“ režime. 

1 Navigacijos maršrutu metu pasirinkite  sugrįžimui į pagrindinį meniu. 
2 Pasirinkite Kur vykti?. 

3 Ieškokite vietos (žr. 8 psl.). 

4 Pasirinkite Važiuoti!. 

5 Pasirinkite Pridėti prie aktyvaus maršruto. 



Apvažiavimo pasirinkimas 

Važiuodami maršrutu, galite naudotis apvažiavimais, kad išvengtumėte 

kliūčių, pvz., remontuojamo kelio ruožų. 

PASTABA: jeigu maršrutas, kuriuo dabar judate, yra vienintelis galimas 

maršrutas, tai gali būti, kad prietaisas negalės apskaičiuoti apvažiavimo. 

Žemėlapyje pasirinkite  > Apvažiavimas. 

 

Maršruto sustabdymas 

Žemėlapyje pasirinkite  . 
 

Ribojamo greičio duomenų atnaujinimas 

PASTABA 

Ribojamo greičio piktograma rodoma tik informavimo tikslu ir neturi įtakos 

vairuotojo atsakomybei už visų eismo ženklų reikalavimų vykdymą ir saugų 

važiavimą. Garmin neprisiima atsakomybės dėl baudų, paskirtų už eismo 
taisyklių ir ženklų nurodymų pažeidimus. 

Važiuojant pagrindiniais keliais, žemėlapyje gali atsirasti piktograma, 

nurodanti maksimalų leistiną greitį. 

1 Žemėlapyje pasirinkite  > Nustatyti leistiną greitį. 

2 Mygtukais  ir  nustatykite leistiną greitį. 

 

Apie išvažiavimo iš maršruto paslaugas 

Važiuodami maršrutu, jūs galite rasti šalia artėjančių išvažiavimų iš maršruto 

kelio degalines, maitinimo įmones, viešbučius ir tualetus. 

Paslaugos nurodytos kortelėse pagal kategorijas. 

 
Degalinė 

 
Maitinimo įmonė 

 
Viešbutis 

 
Tualetai 

 

Išvažiavimo iš maršruto paslaugų suradimas 

1 Žemėlapyje pasirinkite  > Išvažiavimo paslaugos. 

2 Rodyklėmis pasirinkite artėjantį išvažiavimą. 

3 Pasirinkite išvažiavimo paslaugų kortelę. 
4 Pasirinkite reikalingą tašką. 

 

Navigacija į išvažiavimą 

1 Žemėlapyje pasirinkite  > Išvažiavimo paslaugos >  . 

2 Pasirinkite Važiuoti!. 

 

Kelio savybių išvengimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Išvengimai. 

2 Pasirinkite kelio savybes, kurių norite išvengti maršrute, ir paspauskite 

Išsaugoti. 

 

Viešojo transporto tipų išvengimas 

Viešojo transporto tipai yra tuo atveju, kai prietaise įrašyti cityXplorer 

žemėlapiai (20 psl.). 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas. 

2 Pasirinkite viešojo transporto tipą, kurio norite išvengti maršrute. 

3 Paspauskite Išsaugoti. 



Apie pritaikomus išvengimus  

Pritaikomi išvengimai leidžia jums išvengti tam tikrų sričių ir kelio atkarpų. 

Jūs galite įjungti ir išjungti pritaikomus išvengimus pagal savo poreikius. 

 

Srities išvengimas 
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite Pridėti naują pritaikomą išvengimą. 

3 Pasirinkite Pridėti išvengtiną sritį. 

4 Pasirinkite išvengtinos srities viršutinį kairįjį kampą ir paspauskite 

Toliau. 

5 Pasirinkite išvengtinos srities apatinį dešinįjį kampą ir paspauskite 

Toliau. 

 Pasirinkta sritis paženklinta tamsesne spalva. 

6  Paspauskite Atlikta. 

 

Kelio išvengimas 
1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai. 
2 Pasirinkite Pridėti išvengtiną kelią. 

3 Pasirinkite išvengtinos kelio atkarpos pradžios tašką ir paspauskite 

Toliau. 

4 Pasirinkite išvengtinos kelio atkarpos pabaigos tašką ir paspauskite 

Toliau. 

5 Paspauskite Atlikta. 

 

Pritaikomo išvengimo išjungimas 

Jūs galite išjungti pritaikomą išvengimą, nepašalindami nustatytų parametrų. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai. 

2 Pasirinkite išvengimą. 

3 Pasirinkite  > Išjungti. 
 

Pritaikomų išvengimų pašalinimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Pritaikyti išvengimai. 

2 Pasirinkite pasirinktį: 

 Jeigu norite pašalinti visus pritaikomus išvengimus, tai pasirinkite 

 . 

 Jeigu norite pašalinti vieną pritaikomą išvengimą, tai pasirinkite  

> Pašalinti. 

 

Patobulintų maršruto pakeitimų funkcijos įjungimas 
Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Patobulinti apvažiavimai. 

 

Maršruto pakeitimas nurodytų sričių apvažiavimui 

Jūs galite pakeisti maršrutą nurodytai kelio atkarpai maršrute arba nurodytų 

kelio sričių apvažiavimui. Tai naudinga, kai reikia apvažiuoti kelio remonto 

sritis, uždarytus arba blogos kokybės kelius. 

1 Įjunkite patobulintų maršruto pakeitimų funkciją. 

2 Pasirinkite vietą, po to pasirinkite Važiuoti! (žr. 8 psl.). 

3 Žemėlapyje pasirinkite  > Apvažiavimas. 
4 Pasirinkite Toliau 0,5 km maršrute, Toliau 2 km maršrute, Toliau 5 

km maršrute, arba Apvažiavimas maršruto keliu (keliais). 

5 Jeigu reikia, pasirinkite apvažiavimo kelią. 



Navigacija bekele 

Jeigu jūs važiuojate ne keliais, tai galite naudoti Bekelės režimą. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

2 Pasirinkite Apskaičiavimo režimas > Bekelė > Išsaugoti. 

 Maršrutas apskaičiuojamas kaip tiesi linija į reikiamą vietą. 
 

Žemėlapio puslapiai 

 

Žemėlapio pritaikymas 

 

Žemėlapio sluoksnių pritaikymas 

Jūs galite pritaikyti savo poreikiams žemėlapyje rodomus duomenis, pvz., 

dominančių vietų piktogramas ir kelio sąlygų duomenis. 

1 Žemėlapyje pasirinkite  . 
2 Pasirinkite Žemėlapio sluoksniai. 

3 Pasirinkite sluoksnius, kuriuos norite matyti žemėlapyje, ir paspauskite 

Išsaugoti. 

 

Kelionės duomenų žurnalo peržvalga 

Prietaisas registruoja kelionės duomenis žurnale; šis žurnalas yra jūsų kelionės 

maršruto duomenų įrašai. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Žemėlapio 

sluoksniai. 

2 Paženklinkite laukelį Kelionės žurnalas. 

 

Žemėlapio duomenų laukelio pakeitimas 

1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų laukelį, esantį apatiniame kairiajame 

kampe. 

2 Pasirinkite ekrane rodomų duomenų tipą. 

3 Paspauskite Išsaugoti. 

 

Žemėlapio vaizdo perspektyvos pakeitimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Maršruto 

žemėlapio vaizdas. 
2 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite Kelio kryptis viršuje, jeigu norite, kad būtų rodomas 
dvimatis (2-D) žemėlapio vaizdas, jūsų kelio kryptis ekrano viršuje. 

 Pasirinkite Šiaurė viršuje, jeigu norite, kad būtų rodomas dvimatis 
(2-D) žemėlapio vaizdas, Šiaurė ekrano viršuje. 

 Pasirinkite 3-D, jeigu norite, kad būtų rodomas trimatis žemėlapio 
vaizdas. 

 

Žemėlapio mygtukų pritaikymas 

Jūs galite nustatyti iki trijų piktogramų, rodomų dešinėje pagrindinio 

žemėlapio pusėje. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Žemėlapio 

mygtukai. 

2 Pasirinkite mygtuką ir paspauskite Gerai. 

3 Pasirinkite  . 
4 Pasirinkite skirtingą piktogramą. 

 

Žemėlapio mygtukų pašalinimas 

Jūs galite pašalinti visus mygtukus, rodomus dešinėje žemėlapio pusėje. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Žemėlapio 

mygtukai. 

2 Pasirinkite piktogramą ir paspauskite Gerai. 

3 Paspauskite Išsaugoti. 



Žemėlapio skydelio stiliaus pakeitimas 

Žemėlapio apačioje esančiame skydelyje rodoma kelionės informacija. Jūs 

galite pasirinkti įvairius skydelio stilius, pakeisdami informacijos rodymo ir 

išdėstymo stilių. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > Skydeliai. 
2 Pasirinkite skydelį, naudodamiesi rodyklėmis. 

3 Paspauskite Išsaugoti. 

 

Posūkių peržvalga 

 

Posūkių sąrašo peržvalga 

Važiuodami maršrutu, jūs galite peržvelgti visus posūkius ir manevrus, 

esančius visame maršrute, bei atstumą tarp posūkių. 

1 Pasirinkite teksto juostą žemėlapio viršuje. 

2 Pasirinkite posūkį. 

 
 Rodomi posūkio duomenys. Jeigu yra pagrindinių kelių sankryžų vaizdai, 

tai tie vaizdai parodomi. 

 

Viso maršruto peržvalga žemėlapyje. 

1 Važiuodami automobilio maršrutu, pasirinkite navigacijos juostą, esančią 

žemėlapio viršuje. 

2 Pasirinkite  > Žemėlapis. 

 

Sekančio posūkio peržvalga 

Važiuojant automobilio maršrutu, sekančio posūkio, eismo juostos pakeitimo 

arba kito manevro peržvalga rodoma viršutiniame kairiame ekrano kampe. 

Peržvalgoje rodomas atstumas iki posūkio arba manevro, taip pat rodoma 

juosta, kuria jūs turite važiuoti, jeigu tai galioja rodomiems duomenims. 

Jeigu norite peržvelgti tolesnį posūkį, tai pasirinkite žemėlapyje  . 

 
 

Sankryžų peržvalga 
Važiuodami automobilio maršrutu, galite peržvelgti pagrindinių kelių 

sankryžas. Kai artėjate prie maršrute esančios sankryžos, ekrane trumpai 

parodomas sankryžos vaizdas, jeigu jis turimas. 

Jeigu norite peržvelgti sankryžą, tai pasirinkite žemėlapyje  ; jeigu yra, 

parodomas sankryžos vaizdas. 

 
 

Eismo įspėjimų peržvalga 

Važiuojant automobilio maršrutu, ekrane gali būti parodomi eismo įspėjimai. 



Pasirinkite eismo įspėjimą, jeigu norite peržvelgti išsamesnę informaciją. 

 

Kelionės informacijos peržvalga 
Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų dabartinis greitis ir kelionės 

statistiniai duomenys. 

PATARIMAS: jeigu dažnai sustojate, tai palikite prietaisą įjungtą, kad 

prietaisas tiksliai išmatuotų kelionės trukmę. 

Žemėlapyje pasirinkite  > Kelionės kompiuteris. 

 
 

Kelionės duomenų pradinės būsenos nustatymas 

1 Žemėlapyje pasirinkite  > Kelionės kompiuteris. 
2 Pasirinkite Nustatyti pradinę laukelio / laukelių būseną. 

3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Kai nevažiuojate kelionės maršrutu, pasirinkite Pasirinkti viską visų 
duomenų laukelių, išskyrus spidometrą, pradinės būsenos nustatymui. 

 Pasirinkite Kelionės duomenų pradinės būsenos nustatymas. 

 Pasirinkite Maksimalaus greičio duomenų pradinės būsenos 

nustatymas. 

 Pasirinkite Nuvažiuoto atstumo B rodmenų pradinės būsenos 

nustatymas. 

 

Informacijos apie dabartinę vietą peržvalga 

Jūs galite panaudoti Kur aš esu? informacijos apie dabartinę vietą peržvalgai. 

Tai naudinga funkcija, kai turite pranešti gelbėtojams savo dabartinės vietos 

duomenis. 

 

Žemėlapyje pasirinkite  > Kur aš esu?. 
 

Netoliese esančių tarnybų suradimas 

Jūs galite panaudoti Kur aš esu? Netoliese esančių įstaigų, pvz., ligoninių 

arba policijos nuovadų, suradimui. 

1 Žemėlapyje pasirinkite  > Kur aš esu?. 

2 Pasirinkite kategoriją. 

 

Atvykimo į jūsų dabartinę vietą nurodymų gavimas 
Jeigu jums reikia nurodyti kitam asmeniui, kaip atvykti į jūsų dabartinę vietą, 

tai prietaisas gali parodyti jums nurodymų sąrašą. 

Žemėlapyje pasirinkite  > Kur aš esu? >  > Atvykimo pas mane 

nurodymai. 

 

Pėsčiųjų maršrutai 

Pėsčiojo režime jūsų maršrutas rodomas dvimačiame žemėlapyje. 

Jeigu jūs įdiegėte prietaise cityXplorer žemėlapius, tai prietaisas apskaičiuoja 
maršrutą, kuriame naudojamas važiavimas viešuoju transportu, pvz., 

autobusais arba metro, ir ėjimas pėsčiomis. 



PASTABA: žemėlapiai cityXplorer neperduodami kartu su prietaisu. 

Nusipirkite cityXplorer žemėlapius tinklapyje http://my.garmin.com. 

PASTABA: judėdami pėsčiojo maršrutu, jūs galite pakeisti viešojo transporto 

tipus ir apriboti pėsčiomis nueinamą atstumą (žr. 37 psl.). 

 

Naudojimasis pėsčiojo navigacijos žemėlapiu 

Žr. išsamesnį žemėlapio funkcijų aprašymą 14 psl. 

 
 Paspauskite  maršruto dalių perjungimui. 

 Jeigu norite peržvelgti maršrutą, tai paspauskite . 
 

Apie žemėlapio piktogramas 

 Kai judate pėsčiojo režime, piktograma  nurodo jūsų apytikrę 

poziciją ir judėjimo žemėlapyje kryptį. 

 Apskritimas aplink  nurodo jūsų pozicijos žemėlapyje tikslumą. 
Mažesnio skersmens apkritimas nurodo didesnį rodomos pozicijos 

tikslumą. 

 Geltonos piktogramos rodo judėjimo režimą, naudotą kiekvienoje 

maršruto atkarpoje. Pvz., jeigu rodoma piktograma  , tai šiame 

maršruto taške įlipkite į autobusą. 

 Juodi taškai žemėlapyje nurodo viešojo transporto sustojimo vietas 
jūsų maršrute. 

 

Viešojo transporto tipų naudojimo leidimas 
PASTABA: viešojo transporto tipus galima pasirinkti tuo atveju, jeigu 

prietaise įdiegti  cityXplorer žemėlapiai (žr. 19 psl.). 

1 Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Viešasis transportas. 

2 Pasirinkite viešojo transporto tipą, kurį norite įtraukti į maršrutą, ir 

paspauskite Išsaugoti. 

 

Skambučiai telefonu, naudojantis laisvų rankų įranga 

 

Apie skambučius telefonu, naudojantis laisvų rankų įranga 

Panaudodamas Bluetooth bevielio ryšio įrangą, jūsų prietaisas gali susijungti 
su jūsų mobiliuoju telefonu ir atlikti laisvų rankų prietaiso funkciją. Jeigu 

norite patikrinti, ar jūsų mobilusis telefonas suderinamas su navigacijos 

prietaisu, žr. informaciją tinklapyje www.garmin.com/bluetooth.  
Jūsų telefonas gali nepalaikyti visas laisvų rankų funkcijas, kurias užtikrina 

navigacijos prietaisas. 

 

Bluetooth bevielio ryšio funkcijos įjungimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

2 Pasirinkite Bluetooth. 

 

Telefono suderinimas su prietaisu 

Prieš laisvų rankų įrangos panaudojimą, jūs turite suderinti savo prietaisą su 

suderinamu mobiliuoju telefonu. 

 



Telefono ir  prietaiso suderinimas užtikrina telefono ir  prietaiso tarpusavio 

atpažinimą ir greitą susijungimą. 

1 Padėkite telefoną ir prietaisą ne didesniu kaip 10 m tarpusavio atstumu. 

2 Įjunkite prietaise Bluetooth bevielio ryšio funkciją (žr. 20 psl.). 

3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite Pridėti telefoną. 

 Jeigu jau esate suderinęs kitą telefoną, tai pasirinkite Nustatymai > 

Bluetooth > Telefonas >  . 
4 Įjunkite savo telefone Bluetooth bevielį ryšį. 

5 Prietaise paspauskite Gerai. 

 Parodomas netoliese esančių Bluetooth prietaisų sąrašas. 

6 Pasirinkite sąraše savo prietaisą, po to paspauskite Gerai. 

7 Jeigu reikia, patvirtinkite telefone, kad šiam prietaisui leidžiama 

prisijungti. 

8 Jeigu reikia, įveskite telefone prietaiso Bluetooth PIN kodą (1234). 
 

Telefono atjungimas 
1 Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

2 Pasirinkite Telefonas > Nėra > Išsaugoti. 

 

Patarimai po telefono ir prietaiso suderinimo 

 Po pradinio suderinimo telefonas ir prietaisas gali susijungti automatiškai 
po kiekvieno įjungimo. 

 Kai jūsų prietaisas sujungtas su telefonu, jūs pasiruošęs skambinti 
telefonu. 

 Kai įjungiate prietaisą, po įjungimo prietaisas siekia susijungti su tuo 
telefonu, su kuriuo buvo susijungęs prieš išjungimą. 

 Jums gali prireikti nustatyti telefoną automatiniam susijungimui su 
prietaisu po prietaiso įjungimo. 

 

Suderinimas su Bluetooth garso prietaisu 

Naudodamiesi Bluetooth bevielio ryšio įranga, jūs galite perduoti prietaiso 
garso signalą  į laisvų rankų įrangos arba A2DP Bluetooth garso prietaisą. 

1 Įjunkite Bluetooth garso prietaise suradimo režimą. 

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Bluetooth > Garsas > 

Gerai. 

3 Sąraše pasirinkite savo Bluetooth garso prietaisą. 

4 Kai parodoma Bluetooth įjungimo kodas, paspauskite Gerai. 

5 Jeigu reikia, patvirtinkite suderinimą su Bluetooth garso prietaisu. 

 Žr. išsamesnį aprašymą jūsų Bluetooth garso prietaiso naudojimo 

instrukcijoje. 



Skambinimas 

 

Skambinimas telefono numeriu 

1 Pasirinkite Telefonas > Rinkti numerį. 

2 Įveskite numerį. 

3 Paspauskite Rinkti numerį. 

 

Skambinimas jūsų abonentų sąraše esančiu telefono numeriu 

Jūsų abonentų sąrašas nuskaitomas iš telefono į prietaisą kiekvieną kartą, kai 

jūsų telefonas ir prietaisas susijungia. Gali prireikti kelių minučių, kad 

galėtumėte naudotis abonentų sąrašu. Kai kurie telefonai nepalaiko šios 
funkcijos. 

1 Pasirinkite Telefonas > Telefonų knyga. 

2 Įveskite kontaktą. 

3 Paspauskite Skambinti. 

 

Skambinimas į tam tikrą vietą 
1 Pasirinkite Telefonas > Naršyti kategorijas. 

2 Įveskite jums reikalingą vietą (žr. 8 psl.). 

3 Paspauskite Skambinti. 

 

Atsakymas į skambutį 
Kai jums skambina, pasirinkite Atsiliepti arba Neatsiliepti. 

 

Naudojimasis skambučių archyvo duomenimis 

Jūsų skambučių archyvo duomenys nuskaitomi iš telefono į prietaisą kiekvieną 

kartą, kai jūsų telefonas ir prietaisas susijungia. Gali prireikti kelių minučių, 

kad galėtumėte naudotis skambučių archyvo duomenimis. Kai kurie telefonai 

nepalaiko šios funkcijos. 

1 Pasirinkite Telefonas > Skambinimų istorija. 

2 Pasirinkite kategoriją. 

 Rodomas skambučių sąrašas; paskutiniai skambučiai rodomi sąrašo 

viršuje. 

3 Pasirinkite skambutį. 

 

Naudojimasis pasirinktimis pokalbio metu  

1 Kalbėdami telefonu, paspauskite  . 

2 Pasirinkite pasirinktį: 

 Jeigu norite perduoti garso signalą į telefoną, tai pasirinkite 
Telefonas. 

 PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jeigu norite išjungti prietaisą 

ir tęsti pokalbį, arba jeigu norite kalbėti privačiai. 

 Jeigu norite, kad būtų įjungta klaviatūra, pasirinkite Klaviatūra. 
 PATARIMAS: galite naudoti šią funkciją automatinėms funkcijoms, 

pvz., balso paštui. 

 Jeigu norite išjungti mikrofoną, tai pasirinkite Išjungti mikrofoną. 

 Jeigu norite užbaigti pokalbį, , tai pasirinkite Užbaigti pokalbį. 
 

Namų telefono numerio išsaugojimas 

PATARIMAS: išsaugoję namų telefono numerį, galite redaguoti šį numerį, 

pasirinkę „Namai“ išsaugotų vietų sąraše (žr. 12 psl.). 

Pasirinkite Telefonas >  > Įvesti namų numerį, įveskite namų telefono 
numerį ir paspauskite Atlikta. 



Skambinimas į namus 

Prieš skambinimą į namus, naudojantis mygtuku Skambinti į namus, reikia 

įvesti namų telefono numerį. 

Pasirinkite Telefonas > Skambinti į namus. 

 

Naudojimasis televizoriumi 

ĮSPĖJIMAS 

Nežiūrėkite televizoriaus vairuodami automobilį. Neatidus automobilio 

vairavimas gali sukelti mirtinus arba sunkius susižeidimus ir turto nuostolius. 

Visa naudojimosi šiuo prietaisu atsakomybė tenka jums. 

 

Skaitmeninis televizorius 

Šiuo prietaisu galite žiūrėti skaitmeninės televizijos programas. 

Jeigu norite žiūrėti skaitmeninę mobiliąją televiziją, turite būti skaitmeninės 

antžeminės televizijos signalų priėmimo srityje. Žr. išsamesnę informaciją 

tinklapyje www.dvb.org. 

 

Televizoriaus antenų nustatymas 

PASTABA: prietaiso rinkinyje yra išorinės antenos. Naudojantis išorinėmis 

antenomis, pagerėja TV signalų priėmimo kokybė. 

Kai kurių kanalų priėmimui jums gali prireikti vidinė antenos prailginimo arba 

išorinės antenos prijungimo. 

1 Ištraukite TV anteną . 

 
2 Siekiant geriausio TV signalų priėmimo, pritvirtinkite išorines antenas 

prie montavimo detalės ir išdėstykite išorines antenas tarpusavyje stačiu 

kampu. 

 

Televizijos programų žiūrėjimas 

1 Pasirinkite TV. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite Sutinku. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite  > Kanalų paieška. 
 

Televizijos kanalo perjungimas 

Galima perjungti kanalus tada, kai jie priimami. 

1 Žiūrėdami televizorių, palieskite bet kurią ekrano vietą. 

2 Pasirinkite meniu  . 
3 Įveskite kanalo numerį. 



Televizijos laidos įrašymas 

PASTABA: prieš televizijos laidos įrašymą jūs turite įkišti microSD kortelę 
į prietaiso atminties kortelės lizdą. 

1 Pasirinkite TV. 

2 Pasirinkite pageidaujamą TV kanalą. 

3 Jeigu norite pradėti įrašymą, paspauskite  . 

4 Jeigu norite sustabdyti įrašymą, paspauskite  . 

 

TV laidos vaizdo įrašo peržiūra 

1 Pasirinkite TV. 

2 Pasirinkite ekraną. 

3 Pasirinkite  > Vaizdo atkūrimas. 

4 Pasirinkite pageidaujamą vaizdo įrašą. 
 

Ekrano formato reguliavimas 

Kai TV vaizdo puslapis kelias sekundes yra neaktyvioje būsenoje, meniu 

automatiškai išjungiamas ir vaizdas išplečiamas iki viso ekrano dydžio. Jūs 

galite pasirinkti ekrano formatą. 

1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną. 

2 Pasirinkite  > TV > Ekrano formatas. 
3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Jeigu norite palikti transliuojamą vaizdo formatą, tai pasirinkite 
Palikti formatą. 

 Jeigu norite, kad vaizdas būtų rodomas visame ekrane, pasirinkite 
Visas ekranas. 

 

Subtitrų rodymas 

PASTABA: subtitrų kalba priklauso nuo televizijos programos transliuotojo. 

1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną. 

2 Pasirinkite  > TV nustatymai > Subtitrai. 
 

Regiono pakeitimas 

Pagal numatytąjį nustatymą, jūsų regionas yra dabartinio judėjimo regionas. 

1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną. 

2 Pasirinkite  > TV nustatymai > Regionas. 
3 Pasirinkite regioną. 

 

Mygtuko „Atgal“ funkcijos nustatymo pakeitimas 

Jeigu paspaudžiate TV meniu mygtuką  , ekrane parodomos tolesnio TV 
garso atkūrimo arba TV išjungimo pasirinktys. 

1 Pasirinkite  > TV nustatymai > Funkcija, atliekama paspaudus 

mygtuką „Atgal“. 

2 Pasirinkite pageidaujamą pasirinktį: 

 Jeigu paspaudus TV meniu mygtuką  visada norite matyti 

pasirinktis, tai pasirinkite Visada paklausti manęs, ką atlikti. 

 Jeigu norite, kad naudojantis prietaisu ir toliau būtų atkuriamas TV 
garsas, tai pasirinkite Palikti garsą. 

 Jeigu norite, kad išjungus TV meniu televizorius būtų išjungtas, tai 
pasirinkite Išjungti TV. 



Kalbos pakeitimas  

Priklausomai nuo televizijos programos transliuotojo, jūs galite pakeisti kalbą, 

kuria transliuojama televizijos programa. 

1 Pasirinkite  > TV Nustatymai. 
2 Pasirinkite Garso kalba. 

3 Pasirinkite pageidaujamą kalbą. 

PASTABA: Garmin neprisiima atsakomybės už kalbos pasirinkimo galimybę. 

 

Televizijos signalo išvestis į išorinį prietaisą 

Jūs galite perduoti TV garso ir vaizdo signalą į išorinį prietaisą. 

1 Prijunkite išorinį prietaisą prie prietaiso lizdo „TV OUT“. 
 Į lizdą „TV OUT“ galima įkišti 3,5 mm kištuką tik vaizdo, vaizdo ir vieno 

garso kanalo bei vaizdo ir stereofoninio garso signalui. 

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Ekranas. 

3 Paženklinkite laukelį TV išvestis. 

4 Pasirinkite Kompozitinis ir pasirinkite jūsų regionui tinkamą formatą ir 

jūsų išoriniam prietaisui tinkamą išvestį. 

5 Sugrįžkite į pagrindinį meniu ir pasirinkite TV. 

 

Sugrįžimas į pagrindinį meniu iš televizoriaus režimo 

1 Žiūrėdami televizorių, palieskite ekraną. 

2 Pasirinkite  . 
3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Jeigu norite ir toliau klausyti TV garso, pasirinkite Palikti garsą. 

 Jeigu norite išjungti televizorių, pasirinkite Išjungti TV. 
 

Naudojimasis taikomosiomis programomis 

 

Naudojimasis pagalba 

Jeigu norite peržiūrėti informaciją apie naudojimąsi prietaisu, pasirinkite 

Programos > Pagalba. 
 

Pagalbinės informacijos temų paieška 

Pasirinkite Programos > Pagalba >  . 

 

Apie ecoRoute 

Kai kuriose srityse prieš naudojimąsi funkcija ecoRoute jums reikia nusipirkti 

šią paslaugą ir įvesti kodą. Žr. išsamesnę informaciją tinklapyje 

www.garmin.com/ecoroute. 

 

Funkcija ecoRoute apskaičiuoja degalų sąnaudas ir degalų kainą kelionei bei 
pasiūlo priemones degalų sąnaudų sumažinimui. 

ecoRoute duomenys yra tik prognozuojami duomenys. 

Jeigu norite gauti tikslesnius degalų sąnaudų duomenis, priklausomai nuo jūsų 

automobilio ir važiavimo stiliaus, sukalibruokite degalų sąnaudų funkciją (žr. 

26 psl.). 



Automobilio savybių nustatymas 

Prieš pirmąjį ecoRoute funkcijos panaudojimą jūs turite įvesti automobilio 

duomenis. 

1 Pasirinkite Programos > ecoRoute. 
2 Įveskite degalų ir nuvažiuoto atstumo duomenis. 

 

Degalų kainos duomenų pakeitimas 
1 Pasirinkite Programos > ecoRoute > Degalų kaina. 

2 Įveskite dabartinę degalų kainą ir paspauskite Toliau. 

3 Paspauskite Taip. 

 

Degalų sąnaudų kalibravimas 

Jūs galite sukalibruoti degalų sąnaudų parametrus, kad gautumėte tikslesnius 

duomenis, priklausomai nuo jūsų automobilio ir važiavimo stiliaus. 

Kalibravimas atliekamas užpildant degalų baką. 

1 Pasirinkite Programos > ecoRoute > Degalų kaina. 

2 Įveskite dabartinę degalų kainą. 

3 Įveskite degalų kiekį, kurį automobilis sunaudojo po paskutinio degalų 
bako užpildymo. 

4 Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote po paskutinio degalų bako užpildymo. 

5 Paspauskite Toliau. 

 Prietaisas apskaičiuoja vidutines degalų sąnaudas. 

6 Paspauskite Išsaugoti. 

 

Apie ecoChallenge 

Funkcija ecoChallenge padeda jums sumažinti degalų sąnaudas, įvertindama 

jūsų važiavimo stilių taškais. Kuo daugiau taškų jums skiria ecoChallenge, tuo 

daugiau degalų sutaupėte. ecoChallenge sukaupia duomenis ir apskaičiuoja 

taškus visada, kai jūsų automobilis juda bei įjungtas režimas „Automobilis“. 

 

ecoChallenge įvertinimo taškų peržvalga 

 Peržvelkite dabartinį įvertinimą taškais ecoChallenge piktogramoje , 
esančioje žemėlapyje. 

 Paspauskite , jeigu norite peržiūrėti išsamius įvertinimo taškais 

duomenis. 

 

Apie ecoChallenge įvertinimą taškais 
Dabartinis: rodo jūsų važiavimo dabartinį įvertinimą taškais. 

Vidutinis: rodo vidutinius jūsų važiavimo greičio, greitėjimo ir stabdymo 

įvertinimus taškais. 

Greitis: rodo jūsų važiavimo optimaliu greičiu (daugeliui automobilių 40 – 6 

mylių per valandą), užtikrinančiu degalų taupymą, įvertinimą. 

Greitėjimas: rodo jūsų įvertinimą už tolygų ir laipsnišką greitėjimą. Jeigu 

padidinate greitį labai greitai, tai prarandate įvertinimo taškų. 

Stabdymas: rodo jūsų įvertinimą už tolygų ir laipsnišką stabdymą. Jeigu 

stabdote labai greitai, tai prarandate įvertinimo taškų. 

 

ecoChallenge įvertinimo taškų pradinės būsenos nustatymas 

Pasirinkite  >  > Nustatyti pradinę būseną. 

 

Informacijos apie degalų sąnaudas peržvalga 

Jūs galite peržvelgti degalų sąnaudų, visų išlaidų degalams ir vidutinių degalų 

sąnaudų duomenis. 

1 Pasirinkite Programos > ecoRoute > Degalų sąnaudos. 
2 Pasirinkite padidinamą kreivės dalį. 



Nuvažiuoto atstumo pranešimai 

Nuvažiuoto atstumo pranešimuose rodoma atstumo, trukmės, vidutinių degalų 

sąnaudų ir nuvažiavimui į tikslą sunaudotų degalų kainos duomenis. 

Nuvažiuoto atstumo pranešimas paruošiamas kiekvienam maršrutui, kuriuo 

važiuojate. Jeigu prietaise išjungėte maršrutą, tai pranešimas apskaičiuojamas 
nuvažiuotam atstumui. 

 

Nuvažiuoto atstumo pranešimo peržvalga 

Jūs galite peržvelgti prietaise išsaugotus nuvažiuoto atstumo pranešimus. 

PATARIMAS: jūs galite rasti nuvažiuoto atstumo pranešimus prietaiso 

duomenų kaupiklio aplanke Pranešimai (žr. 35 psl.). 

1 Pasirinkite Programos > ecoRoute > Nuvažiuoto atstumo pranešimas. 

2 Pasirinkite pageidaujamą pranešimą. 

 

ecoRoute informacijos pradinės būsenos nustatymas 

1 Pasirinkite Programos > ecoRoute > Automobilio savybės. 

2 Pasirinkite  > Nustatyti pradinę būseną. 
 

Kelionės planavimas 

Jūs galite naudoti kelionės planavimo funkciją kelionės su keliais tikslais 

maršruto sukūrimui ir išsaugojimui. 

1 Pasirinkite Programos > Kelionės planavimas. 

2 Pasirinkite  . 

3 Pasirinkite Pasirinkti pradžios vietą. 

4 Pasirinkite vietą (žr. 8 psl.). 

5 Pasirinkite Pasirinkti. 

6 Jeigu norite papildyti tolesnėmis vietomis, pasirinkite  . 
7 Paspauskite Toliau. 

8 Įveskite pavadinimą ir paspauskite Atlikta. 

 

Kelionės maršruto duomenų redagavimas 

1 Pasirinkite Programos > Kelionės planavimas. 

2 Pasirinkite išsaugotą kelionės maršrutą. 

3 Pasirinkite pasirinktį: 

 Jeigu norite pakeisti atvykimo arba išvykimo laiką, pasirinkite 

kelionės maršruto vietą. 

 Jeigu norite įrašyti išbuvimo tam tikroje vietoje trukmę, tai pasirinkite 
kelionės maršrute vietą ir po to pasirinkite Trukmė. 

 Jeigu norite pakeisti kelionės maršruto atkarpos judėjimo režimą arba 
maršruto parametrus, tai pasirinkite maršruto atkarpą ir po to 

pasirinkite Judėjimo režimas. 

 Jeigu norite peržvelgti kelionės maršrutą žemėlapyje, pasirinkite 
Žemėlapis. 

 

Važiavimas išsaugotu kelionės maršrutu 

1 Pasirinkite Programos > Kelionės planavimas. 

2 Pasirinkite išsaugotą kelionės maršrutą. 

3 Pasirinkite Važiuoti!. 

4 Jeigu užklausiama, pasirinkite maršrutą (žr. 13 psl.). 

 

Išsaugoto kelionės maršruto redagavimas 
1 Pasirinkite Programos > Kelionės planavimas. 
2 Pasirinkite išsaugotą kelionės maršrutą. 

3 Pasirinkite  . 

4 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite Pakeisti kelionės maršruto pavadinimą. 

 Pasirinkite Redaguoti kelionės tikslus, jeigu norite pridėti arba 
pašalinti vietas, arba pakeisti vietų nuoseklumą. 



 Pasirinkite Pašalinti kelionės maršrutą. 

 Pasirinkite Optimizuoti nuoseklumą, kad sustojimai jūsų kelionės 
vietose būtų atliekami efektyviausiu nuoseklumu. 

 

Vaizdų peržiūra 

ĮSPĖJIMAS 

Nežiūrėkite vaizdų vairuodami automobilį. Neatidus automobilio vairavimas 

gali sukelti mirtinus arba sunkius susižeidimus ir turto nuostolius. Visa 
naudojimosi šiuo prietaisu atsakomybė tenka jums. 

 

Jūs galite peržiūrėti vaizdus, išsaugotus prietaise arba atminties kortelėje. Žr. 

išsamesnį vaizdų nuskaitymo į prietaisą aprašymą 35 psl. 

1 Pasirinkite Programos > Galerija. 

2 Pasirinkite Visi vaizdai, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką. 

3 Pasirinkite vaizdą. 

 

Automatinė skaidrių peržvalga 

1 Pasirinkite Programos > Galerija. 

2 Pasirinkite Visi vaizdai, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką. 

3 Pasirinkite  . 
 

Vaizdų pašalinimas 

1 Pasirinkite Programos > Galerija. 

2 Pasirinkite Visi vaizdai, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką. 

3 Pasirinkite vaizdą. 

4 Pasirinkite  . 

 

Vaizdo įrašų peržiūra  

ĮSPĖJIMAS 

Nežiūrėkite vaizdo įrašų vairuodami automobilį. Neatidus automobilio 

vairavimas gali sukelti mirtinus arba sunkius susižeidimus ir turto nuostolius. 
Visa naudojimosi šiuo prietaisu atsakomybė tenka jums. 

1 Pasirinkite Programos > Galerija. 

2 Pasirinkite Visi vaizdo įrašai, arba pasirinkite pageidaujamą aplanką. 

3 Pasirinkite vaizdo įrašą. 

4 Paleiskite ekraną, kad būtų parodyti atkūrimo valdymo elementai. 

 

Palaikomi formatai 

Palaikomi bet kokie toliau nurodyti vaizdo ir garso formatai. 

PASTABA: kai kurios rinkmenos gali būti nepalaikomos dėl kodavimo 

skirtumo, skaitmeninių laikmenų autorinių teisių valdymo (DRM) arba 

rinkmenos sudėtinio rodinio formato. 

 Vaizdas 

 MPEG1 

 MPEG2 

 H.263 

 AVC (H.264) 

 VC-1 (WMV) 

 XviD 

 Garsas 

 MP1 

 MP2 



 MP3 

 MP4 

 AAC 

 WMA 
 

Įvairialypės terpės grotuvas 

 

Muzikos atkūrimas 

Prieš muzikos atkūrimą, jūs turite nuskaityti į prietaisą muzikos rinkmena (35 

psl.). 

1 Pasirinkite Programos > Įvairialypės terpės grotuvas. 
2 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite Artistai, po to pasirinkite atlikėją ir albumą. 

 Pasirinkite Albumai, po to pasirinkite albumą. 

 Pasirinkite Dainos. 

 Pasirinkite Grojaraščiai, po to pasirinkite grojaraštį. 
3 Pasirinkite muzikos kūrinį. 
Pradedamas pasirinkto muzikos kūrinio atkūrimas; visi sąraše esantys muzikos 

kūriniai įtraukiami į dabartinį grojaraštį. 

 

Grojaraščio sukūrimas 

Jūs galite sukurti grojaraščius, kuriais greitais paruošite atkuriamų muzikos 

kūrinių eiles. 

1 Pasirinkite Programos > Įvairialypės terpės grotuvas. 

2 Pasirinkite  > Naujas grojaraštis. 

3 Įveskite pavadinimą ir paspauskite Išsaugoti. 

4 Papildykite grojaraštį muzikos kūriniais. 

 

Grojaraščio papildymas muzikos kūriniais 

1 Pasirinkite Programos > Įvairialypės terpės grotuvas. 
2 Pasirinkite pasirinktį: 

 Pasirinkite Artistai, po to pasirinkite atlikėją ir albumą. 

 Pasirinkite Albumai, po to pasirinkite albumą. 

 Pasirinkite Dainos. 

 Pasirinkite Grojaraščiai, po to pasirinkite grojaraštį. 
3 Spauskite muzikos kūrinio pavadinimą, kol atsiras kontekstinis meniu. 
4 Pasirinkite pasirinktį: 

 Esamo grojaraščio papildymui muzikos kūriniu, pasirinkite grojaraštį. 

 Naujo grojaraščio papildymui muzikos kūriniu, pasirinkite Naujas, 
po to įveskite pavadinimą. 

 

Palaikomi formatai 

Palaikomi bet kokie toliau nurodyti vaizdo ir garso formatai. 

PASTABA: kai kurios rinkmenos gali būti nepalaikomos dėl kodavimo 

skirtumo, skaitmeninių laikmenų autorinių teisių valdymo (DRM) arba 

rinkmenos sudėtinio rodinio formato. 

 MP3 

 WMA 

 WAV 



Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra 

Prieš šios funkcijos panaudojimą jūs turite įjungti važiavimo duomenų 

kaupimo funkciją (žr. 38 psl.). 

Jūs galite peržiūrėti žemėlapyje ankstesnius maršrutus ir sustojimų vietas. 

Pasirinkite Programos > Vietos, kuriose buvau. 
 

Naudojimasis pasaulinio laiko laikrodžiu 

1 Pasirinkite Programos > Pasaulinis laikrodis. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą, įveskite miesto pavadinimą, po to 

paspauskite Atlikta. 

 

Pasaulinio laiko peržvalga 

Pasirinkite Programos > Pasaulinis laikrodis > . 
Nakties laikas nurodomas tamsesne žemėlapio spalva. 

 

Paskutinės naudotos automobilių statymo vietos suradimas 

Jeigu įjungtą prietaisą išimate iš tvirtinimo automobilyje įtaiso, tai dabartinė 

vieta išsaugojama kaip automobilio statymo vieta. 
Pasirinkite Programos > Paskutinė automobilio statymo vieta. 

 

Automobilio statymo vietos išsaugojimas 

1 Pasirinkite Programos > Paskutinė automobilio statymo vieta. 

2 Pasirinkite  > Išsaugoti. 
3 Jeigu reikia, įveskite automobilio statymo vietos pavadinimą. 

 

Apie važiavimo duomenų įrašymo prietaisą 

PASTABA 

Prieš naudodamiesi automobilyje važiavimo duomenų įrašymo prietaisu, 

sužinokite susijusių vietinių įstatymų ir taisyklių reikalavimus. Garmin 

neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias baudas, nuobaudas arba turto 

nuostolius, susijusius su bet kokių įstatymų ar taisyklių pritaikymu jūsų 

Garmin prietaiso naudojimui. 
 

Važiuodami automobiliu, jūs galite įrašyti vaizdą ir garsą su vaizdo kamera 

Garmin GDR 20. Po to įrašą galite atkurti šiuo prietaisu arba kompiuteriu. Žr. 

išsamesnę informaciją tinklapyje www.garmin.com. 

PASTABA: jeigu norite atkurti įrašą kompiuteriu, tai kompiuteryje reikia 

įdiegti programinę įrangą, perduodamą kartu su vaizdo kamera Garmin GDR 

20. 

 

Važiavimo duomenų įrašymo prietaiso sumontavimas 
1 Įkiškite microSD kortelę, esančią įrašymo prietaiso rinkinyje, į kortelės 

lizdą kameroje. 

2 Kai įrašymo prietaisas sumontuotas, prijunkite vaizdo kameros kabelį prie 
miniatiūrinio USB lizdo, esančio tvirtinimo įtaiso  šoninėje pusėje. 

 

 
 



3 Įtvirtinkite kamerą antroje prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės, esančios 

įrašymo prietaiso rinkinyje, gembėje . 

4 Prispauskite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę prie automobilio priekinio 

stiklo. 

5 Prispausdami šią detalę, perverskite svirtelę atgal link automobilio 
priekinio stiklo. 

 

Vaizdo įrašymas važiuojant, naudojantis įrašymo prietaisu 
1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Važiavimo duomenų 

įrašymo prietaisas. 

2 Jeigu norite pradėti įrašymą, paspauskite . 

3 Jeigu norite sustabdyti įrašymą, paspauskite . 
 

Įrašyto vaizdo atkūrimas 

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Važiavimo duomenų 

įrašymo prietaisas. 

2 Paspauskite  . 

3 Pasirinkite vaizdo įrašą. 

 

Vaizdo įvestis 

Jūs galite žiūrėti vaizdo įrašą, esantį išoriniame prietaise, pvz., kitoje vaizdo 

kameroje arba DVD grotuve. 

1 Pasirinkite pasirinktį: 

 Prijunkite išorinį prietaisą prie tvirtinimo įtaise esančio prievado lizdo 
Video In. 

 Šis prievado lizdas tinkamas tik 3,5 mm skersmens vaizdo signalo 

kištuku; garso signalas nepalaikomas. 

 Prijunkite išorinį prietaisą prie prietaiso lizdo AV IN. 
 Į šį prievado lizdą galima įkišti 3,5 mm kištuką tik vaizdo, vaizdo ir 

vieno garso kanalo bei vaizdo ir stereofoninio garso signalui. 

2 Pagrindiniame meniu pasirinkite Programos > Vaizdo įvestis. 

 

Naudojimasis skaičiuotuvu 

Pasirinkite Programos > skaičiuotuvas. 
 

Matavimo vienetų perskaičiavimas 

1 Pasirinkite Programos > Matavimo vienetų keitiklis. 

2 Jeigu reikia, paspauskite mygtuką, esantį prie Keisti, pasirinkite 

matavimo kategoriją ir paspauskite Išsaugoti. 

3 Jeigu reikia, paspauskite matavimo vienetų mygtuką, pasirinkite 

matavimo vienetus ir paspauskite Išsaugoti. 

4 Paspauskite laukelį, esantį žemiau matavimo vieneto, kurį norite 

perskaičiuoti. 

5 Įveskite skaičių ir paspauskite Atlikta. 

 

Valiutos konvertavimo santykio nustatymas 

Jūs galite atnaujinti valiutos konvertavimo santykius. 

1 Pasirinkite Programos > Matavimo vienetų keitiklis. 

2 Paspauskite mygtuką, esantį prie Keisti. 

3 Pasirinkite Valiuta ir paspauskite Išsaugoti. 

4 Jeigu reikia, pasirinkite valiutos mygtuką, pasirinkite skirtingą valiutą ir 

paspauskite Išsaugoti. 

5 Paspauskite mygtuką ekrano apačioje, rodantį valiutų konvertavimo 

santykius. 

6 Paspauskite šalia valiutos esantį laukelį. 



7 Įveskite reikšmę ir paspauskite Atlikta. 

8 Paspauskite Gerai. 

 

Eismo duomenų funkcijos išjungimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Eismo duomenys. 
2 Pašalinkite ženklinimo laukelio Realaus laiko eismo duomenys ženklą. 

 

Naudojimasis kalbos vedliu 
Naudokite pagal pageidavimą pasirenkamą kalbos vedlį žodžių arba sakinių 

vertimui. 

Pasirinkite Programos > Kalbos vedlys. 

 

Kalbos vedlio kalbų pasirinkimas 

Jūs galite pasirinkti kalbas, naudojamas žodžių ir sakinių vertimui. 

1 Pasirinkite Programos > Kalbos vedlys > Žodžiai ir frazės. 

2 Pasirinkite  > Kalba. 
3 Paspauskite Iš, pasirinkite kalbą, iš kurios versite, ir paspauskite 

Išsaugoti. 

4 Paspauskite Į, pasirinkite kalbą, į kurią versite, ir paspauskite Išsaugoti. 

 

Žodžių ir frazių vertimas 

1 Pasirinkite Programos > Kalbos vedlys > Žodžiai ir frazės. 
2 Pasirinkite kategoriją ir subkategoriją. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite  , įveskite kodą ir paspauskit Atlikta. 

4 Pasirinkite žodį arba frazę. 

5 Jeigu norite išgirsti vertimą, tai paspauskite . 

 

Naudojimasis dvikalbiu žodynu 

1 Pasirinkite Programos > Kalbos vedlys > Dvikalbiai žodynai. 

2 Pasirinkite žodyną. 

3 Jeigu reikia, pasirinkite  , įveskite žodį ir paspauskit Atlikta. 
4 Pasirinkite žodį. 

5 Jeigu norite išgirsti vertimą, tai paspauskite . 
 

Eismo informacija  

PASTABA 

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą ir 

savalaikiškumą. 

 

Gali būti, kad kai kuriose regionuose arba šalyse eismo informacija 

neperduodama. 

Kai kurių prietaiso rinkinių sudėtyje yra eismo informacijos imtuvas. Imtuvas 

sumontuotas maitinimo iš automobilio elektros sistemos kabelyje. Eismo 

informacijos imtuvas ir prietaisas turi būti prijungtas prie maitinimo įtampos 
bei būti regione, kuriame priimami eismo informaciją perduodančios stoties 

signalai. Jums nereikia aktyvuoti paslaugų užsakymo, kurį gavote kartu su 

eismo informacijos imtuvu. 

Išsamesnę informaciją apie eismo informacijos imtuvus ir regionus, kuriuose 

priimama ši informacija, rasite tinklapyje www.garmin.com/traffic. 

 

Eismo informacijos funkcijos įjungimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Eismo informacija. 



2 Paspauskite Eismo informacija. 

 

Eismo informacijos priėmimas 

Kai imtuvas yra eismo informacijos priėmimo srityje, jūsų prietaisas pradeda 

rodyti eismo informaciją. 
Eismo informacijos imtuvas ir prietaisas turi būti srityje, kurioje priimami 

eismo informaciją perduodančios FM radijo stoties signalai. 

1 Prijunkite eismo informacijos imtuvą prie išorinio maitinimo įtampos 

šaltinio. 

2 Prijunkite eismo informacijos imtuvą prie prietaiso. 

PASTABA: šildomi (turintys metalinį tinklelį) automobilio langai gali 

sumažinti eismo informacijos priėmimo kokybę. 

 

Eismo informacijos imtuvas 

 
 Miniatiūrinė USB jungtis 

 Išorinės antenos jungtis 

 Vidinė antena 

 Maitinimo įtampos indikacijos šviesos diodas 

 Adapteris maitinimui iš automobilio elektros sistemos 

 

Apie eismo informacijos piktogramą 

Kai priimate eismo informaciją, žemėlapyje atsiranda eismo informacijos 

piktograma. Eismo informacijos piktogramos spalva keičiasi, priklausomai 

nuo eismo sąlygų sudėtingumo. 

Spalva Eismo sąlygų Prasmė 

sudėtingumas 

Žalia Žemas Laisvas eismo judėjimas. 

Geltona Vidutinis Eismo judėjimas vyksta, bet galimi 

uždelsimai. Yra vidutinio dydžio transporto 

kamščiai. 
Raudona Aukštas Eismo judėjimo nėra arba judėjimas lėtas. 

Yra ilgi uždelsimai. 

 

Eismas jūsų maršrute 

Apskaičiuodamas jūsų maršrutą, prietaisas patikrina dabartinę eismo 

informaciją ir automatiškai optimizuoja maršrutą, kad kelionė užtruktų 

trumpiausiai. Jeigu jūsų kelionės maršrute atsirado ilgų uždelsimų, tai 

prietaisas automatiškai iš naujo perskaičiuoja maršrutą. 

Eismo informacijos piktogramos  spalva keičiasi, priklausomai nuo eismo 
sąlygų sudėtingumo jūsų maršrute arba kelyje, kuriuo dabartiniu metu 

važiuojate. 

Jūsų prietaisas gali nukreipti jus maršrutu su eismo uždelsimais, jeigu nėra 

geresnio alternatyvaus maršruto. Uždelsimo trukmės laikas automatiškai 

pridedamas prie jūsų prognozuojamo atvykimo laiko. 
 

Jūsų maršruto eismo informacijos peržvalga 

1 Važiuodami maršrutu, paspauskite  . 
2 Pasirinkite Eismo informacija maršrute. 

 Rodomas eismo įvykių sąrašas, išdėstytas pagal jų vietą maršrute. 

3 Pasirinkite įvykį. 

 

Tam tikrų eismo sąlygų jūsų maršrute išvengimas rankiniu būdu 

1 Žemėlapyje paspauskite  . 



2 Pasirinkite Eismo informacija maršrute. 

3 Jeigu reikia, pasinaudokite rodyklėmis ir peržiūrėkite kitus eismo 

uždelsimus jūsų maršrute. 

4 Pasirinkite  > Išvengti. 
 

Alternatyvaus maršruto pasirinkimas 

1 Važiuodami automobilių maršrutu, paspauskite  . 
2 Paspauskite Alternatyvus maršrutas. 

3 Pasirinkite maršrutą. 

 

Eismo informacijos peržvalga žemėlapyje 

Eismo žemėlapyje skirtingomis spalvomis rodomi eismo srautai ir uždelsimai 

netolimuose keliuose. 

1 Žemėlapyje paspauskite  . 

2 Paspauskite Eismo sąlygos. 

 

Eismas jūsų srityje 

 

Eismo uždelsimų paieška 

1 Žemėlapyje paspauskite  . 

2 Paspauskite Eismo sąlygos > . 

3 Pasirinkite punktą sąraše. 

4 Jeigu yra daugiau kaip vienas uždelsimas, tai pasinaudokite rodyklėmis ir 

peržvelkite papildomus uždelsimus. 

 

Eismo avarijų peržvelgimas žemėlapyje 

1 Žemėlapyje paspauskite  . 
2 Paspauskite Eismo sąlygos. 

3 Paspauskite eismo informacijos piktogramą. 

 

Eismo informacijos supratimas 

Eismo informacijos simbolių aprašyme paaiškinama eismo informacijos 

žemėlapyje naudojamu simbolių ir spalvų prasmė. 

1 Žemėlapyje paspauskite  . 

2 Paspauskite Eismo informacijos simbolių aprašymas. 

 

Eismo informacijos paslaugų užsakymai 

 

Užsisakymo aktyvavimas 

Jums nereikia aktyvuoti paslaugų užsakymo, kurį gavote kartu su FM eismo 

informacijos imtuvu. Užsakymas aktyvuojamas automatiškai, kai jūsų 

prietaisas priima palydovo signalus tuo pačiu metu, kai priimami apmokamos 

eismo informacijos signalai iš apmokamo paslaugų tiekėjo. 

PASTABA: modeliai, kuriuose modelio numerio pabaigoje yra raidės LT, turi 

eismo informacijos imtuvą ir eismo informacijos paslaugą visam 

eksploatavimo laikotarpiui. 

 

Papildomos eismo informacijos užsisakymas 

Jūs galite įsigyti eismo informacijos paslaugą kitiems regionams arba šalims. 

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai > Eismo informacija. 

2 Paspauskite Užsakymai >  . 

3 Įveskite FM transporto informacijos imtuvo identifikavimo kodą ID. 

4 Tinklapyje www.garmin.com/fmtraffic nusipirkite paslaugą ir gaukite 25 

simbolių kodą. 
 Eismo informacijos paslaugos kodą galima panaudoti tik vieną kartą. Jūs 

turite atnaujinti kodą kiekvieną kartą, kai norite gauti naujas paslaugas. 

Jeigu turite kelis FM eismo informacijos imtuvus, tai turite gauti naują 

kodą kiekvienam imtuvui. 



5 Paspauskite prietaise Toliau. 

6 Įveskite kodą. 

7 Paspauskite Atlikta. 

 

Duomenų valdymas 
Jūs galite išsaugoti rinkmenas, pvz., JPEG vaizdo rinkmenas, prietaise. Šis 

prietaisas turi atminties kortelių, naudojamų papildomų duomenų saugojimui, 

lizdą. 

PASTABA: prietaisas nesuderinamas su Windows 98, 98, Me, Windows 

NT, Mac OS 10.3 ir ankstesnėmis versijomis. 
 

Rinkmenų tipai 

Prietaisas palaiko toliau nurodytus rinkmenų tipus: 

 JPEG ir JPG vaizdo rinkmenos (žr. 28 psl.). 

 Žemėlapius ir GPX kelio taškų rinkmenas iš MapSource (žr. 41 psl.). 

 GPI pritaikytas POI rinkmenas iš Garmin POI Loader programos (žr. 41 
psl.). 

 BaseCamp rinkmenos. 
 

Apie atminties korteles 

Jūs galite nusipirkti atminties korteles elektronikos prekių parduotuvėje, arba 

galite nusipirkti korteles su įrašyta Garmin žemėlapių programine įranga 

(tinklapyje www.garmin.com/trip_planning). Papildomai žemėlapiams ir 

duomenims, kortelėse taip pat galima saugoti įvairias rinkmenas, pvz., 

žemėlapius, vaizdus, slėptuvių ieškojimo žaidimo duomenis, maršrutus, kelio 

taškus ir pritaikytų POI duomenų rinkmenas. 

 

Atminties kortelės įdiegimas 

Šis prietaisas palaiko microSD ir microSDHC atminties korteles. 

1 Įkiškite atminties kortelę į prietaiso atminties kortelės lizdą. 

2 Paspauskite atminties kortelę, kol pasigirs spragtelėjimas ir kortelė bus 
įtvirtinta. 

 

Rinkmenų perdavimas iš kompiuterio 

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio (žr. 5 psl.). 

 Jūsų prietaisas ir atminties kortelė rodomi Windows aplanke „My 

Computer“ kaip keičiamos laikmenos, arba kaip įrengti tomai Mac 

kompiuteriuose. 

 PASTABA:  kai kurie kompiuteriai, naudojantys daug tinklo kaupiklių, 

negali parodyti nüvi prietaisų. Žr. naudojamos operacinės sistemos 

pagalbinę rinkmeną, kurioje aprašytas laikmenų įrengimas. 

2 Įjunkite savo kompiuteryje rinkmenų naršyklę. 

3 Pasirinkite rinkmeną. 
4 Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti. 

5 Atidarykite Garmin arba atminties kortelės laikmeną, arba tomą. 

6 Pasirinkite Redaguoti > Įdėti. 

 Nukopijuota rinkmena atsiranda prietaiso atminties rinkmenų sąraše, arba 

atminties kortelėje. 

 

USB kabelio atjungimas 

1 Atlikite tokį veiksmą: 



 Windows kompiuteryje spragtelėkite dėklo atidarymo piktogramą 

 sistemos juostoje. 

 Mac kompiuteryje vilkite tomo piktogramą į šiukšlinę  . 
2 Atjunkite prietaiso kabelį nuo kompiuterio. 

 

Rinkmenų pašalinimas  

PASTABA 

Jeigu jūs nežinote rinkmenos paskirties, tai nepašalinkite jos. Jūsų prietaiso 

atmintyje yra svarbios sisteminės rinkmenos, kurių negalima pašalinti. 

 

1 Atidarykite Garmin laikmeną arba tomą.  

2 Jeigu reikia, atidarykite aplanką arba tomą. 
3 Pasirinkite rinkmeną. 

4 Paspauskite klaviatūros klavišą Pašalinti. 

 

Prietaiso pritaikymas 

1 Pasirinkite Nustatymai. 

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją. 

3 Pasirinkite pakeičiamą nustatymą. 

 

Žemėlapio ir automobilio nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis. 

Automobilis: galite pakeisti piktogramą, vaizduojančią jūsų automobilį 

žemėlapyje. Jeigu pageidaujate papildomų piktogramų, tai prisijunkite prie 
tinklapio www.garmingarage.com. 

Važiavimo vaizdas žemėlapyje: galite nustatyti vaizdo žemėlapyje 

perspektyvą. 

Pėsčiojo judėjimo vaizdas žemėlapyje: galite nustatyti vaizdo žemėlapyje 

perspektyvą. 

Žemėlapio detalumas: nustato žemėlapio detalumo lygį. Nustačius didesnį 
detalumą, vaizdas žemėlapyje gali keistis lėčiau. 

Žemėlapio tema: pakeičia žemėlapio duomenų spalvą. 

Žemėlapio mygtukai: nustato žemėlapyje naudojamas piktogramas. 

Žemėlapyje gali būti iki trijų piktogramų. 

Žemėlapio sluoksniai: nustatomi žemėlapyje rodomi duomenys (žr. 17 psl.). 

Skydeliai: nustato žemėlapio skydelių išdėstymą. 

myMaps: nustato įdiegtus žemėlapius, kuriuos naudoja prietaisas. 

 

Žemėlapių įjungimas 

PATARIMAS: jeigu norite nusipirkti papildomus žemėlapius, tai prisijunkite 

prie tinklapio www.garmin.com. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir automobilis > myMaps. 
2 Pasirinkite žemėlapį. 

 

Navigacijos nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

Apskaičiavimo režimas: nustato maršruto parinktis. 

Išvengimai: nustato kelio savybes, kurių reikia išvengti maršrute. 

Pritaikyti išvengimai: leidžia jums išvengti tam tikrų kelių arba sričių. 

Patobulinti maršruto pakeitimai: nustato apvažiavimo kelio ilgį. 



Apribotas kelio pėsčiomis ilgis: valdo maksimalų kelio, įtraukto į pėsčiojo 

režimą, ilgį. 

Viešasis transportas: leidžia arba uždraudžia naudoti viešojo transporto tipus. 

Saugus režimas: išjungia visas funkcijas, kurioms reikia didesnio vairuotojo 

dėmesio; tokios funkcijos gali blaškyti vairuojant automobilį. 
GPS imitatorius: išjungia GPS signalų priėmimą ir taupo baterijos energiją. 

 

Maršruto parinktys 

Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > Apskaičiavimo režimas. 

Maršruto apskaičiavimas pagrįstas kelyje leistinu greičiu ir automobilio 

judėjimo pasirinktu maršrutu greičio. 

Greitesnis atvykimas: apskaičiuojami maršrutai, kuriais atvykstama greičiau, 

tačiau maršruto kelias gali būti ilgesnis. 

Trumpesnis atstumas: apskaičiuojami maršrutai, kurių atstumas mažesnis, 

tačiau maršruto trukmė gali būti ilgesnė. 

Mažesnės degalų sąnaudos: apskaičiuojami maršrutai, kuriems degalų 

sąnaudos mažesnės, nei kitiems maršrutams. 
Bekelė: apskaičiuoja tiesų maršrutą nuo jūsų dabartinės vietos į tikslą. 

 

Ekrano nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Ekranas. 

Spalvų režimas: nustato šviesų foną (Diena), tamsų foną (Naktis), arba 

automatiškai perjungia šiuos du fonus, priklausomai nuo saulės patekėjimo ir 

nusileidimo laiko jūsų dabartinėje vietoje (režimas Auto). 

Ryškumas: keičiamas ekrano ryškumas. Sumažinus ryškumą, taupoma 

baterijos energija. 

Momentinė ekrano kopija: galite išsaugoti ekrano vaizdą. Momentinės 

ekrano kopijos saugojamos prietaiso atminties aplanke Momentinės ekrano 

kopijos. 

 

Bluetooth nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

Pridėti telefoną arba Telefonas: valdomi jūsų prietaiso ir mobiliųjų telefonų, 

turinčių Bluetooth bevielio ryšio funkciją, susijungimai. 

Pageidaujamo prietaiso pavadinimas: leidžia jums įvesti pageidaujamo 

prietaiso pavadinimą, identifikuojantį jūsų Bluetooth technologijos prietaisus. 

 

Bluetooth prietaisų sąrašo valdymas 

Jūs galite papildyti, atjungti arba pašalinti iš sąrašo telefonus, kuriuos rado 

jūsų prietaisas po Bluetooth funkcijos įjungimo. 

1 Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth > Telefonas. 

2 Pasirinkite pasirinktį. 

 Pasirinkite telefoną, su kuriuo turi susijungti jūsų prietaisas. 

 Pasirinkite  , jeigu norite papildyti sąrašą telefonu. 

 Pasirinkite  , jeigu norite pašalinti telefoną iš prietaiso atminties. 

 Pasirinkite Nėra, jeigu norite nutraukti dabartinį susijungimą. 
 

Bluetooth išjungimas 

1 Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 



2 Pasirinkite Bluetooth. 

 

Eismo informacijos nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Eismo informacija. 

Eismo informacija: įjungta eismo informacijos funkcija. 

Užsakymai: rodo dabartinį eismo informacijos paslaugų užsakymų sąrašą. 

trafficTrends: žr. 38 psl. 
 

Eismo informacijos funkcijos įjungimas 

Kai kuriuose prietaiso rinkiniuose yra eismo informacijos imtuvas. 

Pasirinkite Nustatymai > Eismo informacija > Eismo informacija. 

 

Apie eismo informacijos paslaugų užsakymus 
Jūs galite užsisakyti papildomas eismo informacijos paslaugas arba atnaujinti 

paslaugas, kurių galiojimas baigėsi. Prisijunkite prie tinklapio 

www.garmin.com/traffic. 

 

Eismo informacijos paslaugų užsakymų peržvalga 
Pasirinkite Nustatymai > Eismo informacija > Užsakymai. 

 

Eismo tendencijos 
Kai įjungta funkcija traffic Trends, jūsų prietaisas kaupia eismo sąlygų 

duomenis ir panaudoja juos efektyvesnių maršrutų apskaičiavimui. 

Kai jūs važiuojate įjungę traffic Trends funkciją, prietaisas kaupia eismo 
duomenis, kurie panaudojami eismo tendencijų informacijos pagerinimui. Ši 

informacija perduodama Garmin, kai jūs prijungiate prietaisą prie myGarmin, 

naudodamiesi kompiuteriu. 

PASTABA: remiantis eismo tendencijomis, skirtingi maršrutai gali būti 

apskaičiuojami skirtingoms savaitėms dienoms arba skirtingam dienos laikui. 

 

Eismo tendencijų funkcijos išjungimas 

Jeigu norite išjungti eismo duomenų įrašymą prietaise arba perdavimą iš 

prietaiso, tai jūs turite išjungti eismo tendencijų funkciją. 

Pasirinkite Nustatymai > Eismo informacija > trafficTrends. 

 

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Matavimo vienetai ir laikas. 

Dabartinis laikas: nustatomas prietaiso laikas. 

Laiko formatas: galite pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC laiko 

formatą. 

Matavimo vienetai: nustatomi atstumo matavimo vienetai. 

 

Kalbos ir klaviatūros nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Balso kalba. 

Balso kalba: nustatoma balsu perduodamų nurodymų kalba. 
Teksto kalba: nustatoma viso ekrane rodomo teksto kalba. 

PASTABA: teksto kalbos pakeitimas nepakeičia naudotojo įvestų arba 

žemėlapyje rodomų duomenų, pvz., gatvių pavadinimų, kalbos. 

Klaviatūros išdėstymas: nustatomas klaviatūros išdėstymas. 

 



Įspėjimų apie artėjimą nustatymai 

Pasirinkite Nustatymai > Artėjimo įspėjimai. 

 Garsas: nustatomas įspėjimo garso signalo, kuris įjungiamas artėjant prie 
tikslo, stilius. 

 Įspėjimai: nustatomas artėjimo taškų, kuriems įjungiami įspėjimo garso 
signalai, tipas. 

 

Prietaiso ir privatumo nustatymai 
Pasirinkite Nustatymai > Prietaisas. 

 Apie: parodo programinės įrangos versijos numerį, prietaiso 
identifikavimo numerį ID bei informaciją apie kitas programinės įrangos 

savybes. 

 EULA: parodo galutinio naudotojo licencijos susitarimus, atitinkančius 
jūsų pasirinkimus. 

 PASTABA: jums ši informacija reikalinga tais atvejais, kai atnaujinate 

programinę įrangą arba perkate naujus žemėlapius (žr. 41 psl.). 

 Kelionės duomenys: prietaisas kaupia informaciją funkcijoms Kur aš 

buvau (žr. 30 psl.) ir Kelionės žurnalas (žr. 17 psl.). 

 Ištrinti kelionės duomenis. 
 

Nustatymų atkūrimas 

Jūs galite atkurti gamyklinius nustatymus tam tikros kategorijos parametrams 

arba visiems parametrams. 

1 Pasirinkite Nustatymai. 

2 Jeigu reikia, pasirinkite parametrų kategoriją. 

3 Pasirinkite  > Atkurti. 
 

Priedas 

 

Maitinimo kabeliai 

Jūsų prietaisą galima maitinti trimis būdais: 

 Prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabeliu. 

 USB kabeliu. 

 Prijungimo prie elektros tinklo adapteriu (papildoma įranga). 
 

Prietaiso priežiūra  

PASTABA 

 

Apsaugokite prietaisą nuo kritimų, nenaudokite prietaisą intensyvių smūginių 
ir vibracijos apkrovų aplinkoje. 

 

Apsaugokite prietaisą nuo vandens poveikio. 

 

Vandens poveikis gali sukelti prietaiso gedimus. 

 

Nelaikykite prietaisą vietose, kuriose galimas ilgas ekstremalių temperatūrų 

poveikis; toks poveikis gali sukelti nepataisomus prietaiso gedimus. 

 

Niekada nenaudokite kietų arba aštrių daiktų jutiklinio ekrano valdymui; tokie 

daiktai gali pažeisti ekraną. 
 

Prietaiso išorinio korpuso valymas  

PASTABA 

 

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, pažeidžiančių plastikines detales. 

 

1 Nuvalykite prietaiso išorinį korpusą (ne ekraną!) audiniu, sudrėkintu 

švelniai veikiančio valiklio tirpalu. 



2 Sausai nušluostykite prietaisą. 

 

Jutiklinio ekrano valymas 
1 Naudokite minkštą, švarų audinį be plaušų. 

2 Jeigu reikia, panaudokite vandenį, izopropilo alkoholį arba akinių stiklų 
valymo skystį. 

3 Sudrėkinkite audinį valymui naudojamu skysčiu. 

4 Švelniai nuvalykite ekraną audiniu. 

 

Prietaiso apsauga nuo vagystės 

 Išmontuokite prietaisą ir tvirtinimo įtaisą; laikykite neapžvelgiamoje 
vietoje. 

 Nuvalykite nuo priekinio stiklo prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės 
paliktą žymę. 

 Nelaikykite prietaiso automobilio pirštinių skyrelyje. 

 Užregistruokite prietaisą tinklapyje http://my.garmin.com. 
 

Baterijos eksploatavimo trukmės prailginimas 

 Saugokite prietaisą nuo ekstremalių temperatūrų poveikio. 

 Sumažinkite ekrano ryškumą (žr. 6 psl.). 

  Nepalikite prietaiso tiesioginiais saulės spinduliais apšviečiamoje vietoje. 

 Sumažinkite garso stiprumą (žr. 6 psl.). 

 Išjunkite Bluetooth (žr. 37 psl.). 
 

Saugiklio pakeitimas prijungimo prie automobilio elektros sistemos 

kabelyje  

PASTABA 

Pakeisdami saugiklį, nepameskite jokių smulkių detalių ir sumontuokite visas 

detales tinkamoje padėtyje. Netinkamai sumontuotas prijungimo prie 
automobilio elektros sistemos kabelis neveikia. 

 

Jeigu prijungus prie jūsų automobilio elektros sistemos prietaisą baterija 

neįkraunama, tai gali būti, kad reikia pakeisti saugiklį, esantį prijungimo prie 

automobilio elektros sistemos adapterio viršuje. 

1 Atsukite galinę detalę. 

 PATARIMAS: galinės detalės nuėmimui galite panaudoti monetą. 

2 Nuimkite galinę detalę, išimkite sidabrinį antgalį ir saugiklį. 

3 Sumontuokite 2 A greitos reakcijos saugiklį. 

4 Įdėkite į galinę detalę sidabrinį antgalį. 

5 Užsukite galinę detalę ant prijungimo prie automobilio elektros sistemos 

kabelio. 
 

Prietaiso, dėklo ir tvirtinimo įtaiso išmontavimas 

 

Prietaiso išmontavimas iš dėklo 

1 Paspauskite plokštelę, esančią dėklo apačioje. 

2 Palenkite prietaisą priekin. 

 

Dėklo išėmimas iš tvirtinimo įtaiso 

1 Pasukite dėklą kairėn arba dešinėn pusėn. 

 



2 Spauskite, kol dėklo mova atsilaisvins nuo tvirtinimo įtaiso rutuliuko. 

 

Prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės nuėmimas nuo priekinio stiklo 
1 Palenkite prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės svirtelę link savęs. 

2 Patraukite prisiurbimo būdu tvirtinamos detalės plokštelę link savęs. 
 

Žemėlapių atnaujinimas 

Jūs galite atnaujinti prietaise įrašytus žemėlapius. 

1 Prisijunkite prie tinklapio www.garmin.com/mapupdates. 

2 Pasirinkite Map Update User Guide. 

 

Papildomų žemėlapių įsigijimas 
1 Garmin tinklapyje (www.garmin.com) pasirinkite savo prietaiso puslapį. 

2 Spragtelėkite kortelę Maps. 

3 Vykdykite ekrane rodomus nurodymus. 

 

Saugaus eismo vaizdo kameros  

ĮSPĖJIMAS 

Garmin neprisiima atsakomybės už POI (pritaikytos dominančios vietos) arba 

saugaus eismo kamerų duomenų bazės naudojimą arba tokio naudojimo 

pasekmes. 

 

Kai kuriose vietovėse galima gauti saugaus eismo vaizdo kamerų informaciją. 

Žr. duomenis apie tokias vietoves tinklapyje http://my.garmin.com. Tokioms 

vietovėms prietaisas turi šimtų saugaus eismo kamerų duomenis. Prietaisas 

įspėja jus, kai artėjate prie saugaus eismo kameros, ir gali įspėti jus, jeigu 

važiuojate per greitai. Informacija apie saugaus eismo kamerų vietas 

atnaujinama ne rečiau, kaip kas savaitę, taigi, jūs visada turite naujausią 
informaciją. 

Jūs galite bet kuriuo metu nusipirkti naujo regiono duomenis arba išplėsti 

dabartinio paslaugų užsakymo apimtį. Paslaugų užsakymas kiekvienam 

regionui yra ribotos trukmės. 

 

Pritaikytos dominančios vietos (POI) 
POI yra pritaikyti žemėlapio taškai. Šiems taškams galima nustatyti įspėjimo 

signalus, įspėjančius jus apie priartėjimą prie šių taškų, arba leistino greičio 

viršijimą. 

 

POI nuskaitymo programos įdiegimas 

Jūs galite sukurti arba nuskaityti pritaikytus POI sąrašus ir įdiegti juos savo 

prietaise, naudodamiesi programine įranga „POI Loader“. 

1 Prisijunkite prie tinklapio www.garmin.com/extras. 

2 Spragtelėkite Services  > Loader. 

3 Įdiekite programą „POI Loader“ savo kompiuteryje. 

 

POI Loader pagalbinės informacijos reikmenų naudojimas 
Išsamesnę informaciją apie „POI Loader“ naudojimą galite rasti pagalbinės 

informacijos rinkmenoje. 

Kai „POI Loader“ įjungta, spragtelėkite Pagalba. 

 

Papildomų dominančių vietų suradimas 

1 Pasirinkite Kur vykti> Pritaikytos POI. 

2 Pasirinkite kategoriją. 

 

Papildomų įtaisų įsigijimas 

Prisijunkite prie tinklapio http://buy.garmin.com. 

 



Techninių sutrikimų pašalinimas 

 

Techninis sutrikimas Pašalinimas 

Mano prietaisas nepriima palydovų signalų.  Patikrinkite, ar išjungtas GPS imitatorius (žr. 36 psl.). 

 Išneškite prietaisą iš garažo, atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių. 

 Keletą minučių išbūkite toje pačioje vietoje. 
Prisiurbimo būdu tvirtinama detalė 

neprisijungia prie stiklo. 

1 Nuvalykite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę ir stiklą valymui skirtu alkoholiu. 

2 Sausai nušluostykite švariu sausu audiniu. 

3 Sumontuokite prisiurbimo būdu tvirtinamą detalę (žr. 5 psl.). 

Prie automobilio elektros sistemos 

prijungto prietaiso baterija  neįkraunama. 
 Patikrinkite saugiklį, esantį prijungimo prie automobilio elektros sistemos kabelyje (žr. 40 psl.). 

 Patikrinkite, ar automobilio elektros sistema įjungta ir prietaiso prijungimo lizde yra įtampa. 

 Prietaiso bateriją galima įkrauti tik temperatūroje nuo 0C iki 45C. Tiesioginių saulės spindulių įkaitinto arba karštoje 
aplinkoje esančio prietaiso baterija neįkraunama. 

Mano prietaiso baterija greitai išsikrauna. Siekiant maksimaliai prailginti laikotarpį tarp įkrovimų, išjunkite foninį apšvietimą (žr. 37 psl.). 

Mano prietaiso baterijos  įkrovimo 

indikatoriaus rodmenys netikslūs. 

Visiškai iškraukite bateriją, o po to visiškai įkraukite (nepertraukdami baterijos įkrovimo ciklo). 

Kaip man atskirti, kad mano prietaisas yra 

USB didelės talpos laikmenos režime? 

Kai jūsų prietaisas dirba USB didelės talpos laikmenos režime, prietaiso ekrane rodomas prie kompiuterio prijungtas prietaisas. 

Be to, tokiame režime jūsų kompiuterio aplanke My Computer yra du nauji išoriniai diskai. 

Prietaisas prijungtas prie kompiuterio, 

tačiau nepersijungia į didelės talpos 
laikmenos režimą. 

1 Atjunkite USB kabelį nuo jūsų kompiuterio. 

2 Išjunkite prietaisą. 
3 Įkiškite USB kabelio kištuką į jūsų kompiuterio USB prievado lizdą. 

4 Patikrinkite, ar jūsų prietaisas prijungtas prie USB prievado lizdo, o ne prie USB šakotuvo. 

Aš nerandu jokių naujų išorinių diskų 

mano diskų sąraše. 

Jeigu prie jūsų kompiuterio prijungti keli tinklo diskai, tai Windows gali turėti problemų priskiriant kaupiklių ženklinimo 

raides jūsų diskams. Žr. jūsų kompiuterio operacinės sistemos pagalbinės informacijos rinkmenoje esantį diskų prijungimą arba 

ženklinimo raidžių priskyrimą diskams. 

Mano telefonas neprisijungia prie prietaiso.  Pagrindiniame meniu pasirinkite Įrankiai > Nustatymai > Bluetooth. Turi būti paženklintas Bluetooth laukelis Enabled 
(leidžiama). 

 Įjunkite telefoną ir atneškite 10 m atstumu iki prietaiso. 

 Jeigu reikia išsamesnės techninės pagalbos, tai žr. tinklapį www.garmin.com/bluetooth. 

 



 
Techninis sutrikimas Pašalinimas 

Prietaisas nepriima skaitmeninės televizijos signalų. Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą regioną (žr. 24 psl.). 

Prietaisas neįrašo televizijos programų. Patikrinkite, ar prietaise yra microSD kortelė (žr. 24 psl.). 

Lizde AV Out  yra garso signalas, bet nėra vaizdo signalo. Patikrinkite, ar prietaiso šoninėje pusėje esančiame lizde AV IN įkištas 3,5 mm skersmens kištukas (žr. 

25 psl.). 
Nuvažiavus kelis kilometrus, nutrūksta televizijos programos 

priėmimas. 

Patikrinkite antenos prijungimą ir dar kartą nustatykite televizorių televizijos programų kanalams (žr. 

23 psl.). 
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