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Pradžia 

 

Prijungti prietaisą prie automobilio 

maitinimo šaltinio 

                                    ĮSPĖJIMAS ĮSPĖJIMAS 

              Su produktu susijusius įspėjimus ir kitą 

svarbią informaciją rasite produkto dėžėje 

esančiuose Saugumo ir Produkto informacijos 

vadovuose.  

           Šio produkto sudėtyje yra ličio jonų baterija. 

Nuo didelio karščio neapsaugota baterija gali sukelti 

pavojų sveikatai arba pakenkti produktui. Jei 

prietaisą išjungiate, nepalikite jo automobilyje arba 

apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.  

 

1. Prijunkite navigaciją prie 

automobilio matinimo šaltinio 

(1 puslapis). 

2. Pritvirtinkite navigaciją (1 puslapis). 

3. Priregistruokite naviaciją (2 

puslapis). 

4. Patikrinkite, ar yra atnaujinimų. 

•    Programinės įrangos atnaujinimų (3 

puslapis). 

•    Nemokamų žemėlapio atnaujinimų (3 

puslapis). 

           Jei naudojate prietaisą, kai energijos 

maitinimas jam tiekiamas tik iš baterijos, prieš tai 

ją įkraukite. 

1. Įjunkite transporto priemonės maitinimo 

laidą į navigacijoje esančią USB jungtį. 

2. Pritvirtinkite navigacijos stovą prie 

vakuuminio siurbtuko. 

3. Prispauskite vakuuminį griebtuką  prie 

priekinio stiklo ir atlenkite svirtelę 

priekinio stiklo link.  

4. Pritvirtinkite apatinę prietaiso dalį prie 

stovo. 

5. Lenkite navigaciją atgal, kol nustatysite 

reikiamą padėtį.  

 



 
 

 

6. Prijunkite maitinimo laidą prie savo 

automobilio maitinimo lizdo. 

7. Jei reikia, prijunkite išorinę anteną prie 

informacijos apie eismą imtuvo ir, 

naudodami vakuuminį siurbtuką, 

pritvirtinkite ją prie priekinio stiklio.  

Mano prietaisų skydelis 

 

         Naudokite prietaisų skydelį savo 

navigacijai įregistruoti, programinės įrangos ir 

žemėlapių atnaujinimams, produkto naudotojo 

vadovams, pagalbai ir t.t. surasti. 

 

Nustatyti prietaisų skydelį 

 

1. Prijunkite USB laidą prie navigacijos 

USB jungties. 

2. Prijunkite USB laidą prie jūsų 

kompiuteryje esančios USB jungties.  

3. Apsilankykite interneto svetainėje 

www.garmin.com/dashboard. 

4. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis 

instrukcijomis. 

 

Navigacijos registravimas 

 

1. Valdymo ekrane paspauskite 

Registruotis. 

2. Vadovaukites ekrane pateikiamomis 

instrukcijomis.  
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Programinės įrangos atnaujinimas 

 

1. Atverkite manoPrietaisų skydelį (2 

puslapis). 

2. Programinės įrangos naujinimų dalyje 

paspauskite Atnaujinti dabar. 

3. Vadovaukites ekrane pateikiamomis 

instrukcijomis.  

 

nüMaps garantija™ 

         Užsiregistravus per manoPrietaisų skydelį 

jūsų navigacija per 90 dienų atsisiųs vieną 

nemokamą žemėlapių atnaujinimą (per 

palydovą, kol vairuojate).  

Apsilankykite interneto svetainėje 

www.garmin.com/numaps.  

 

Žemėlapių atnaujinimas 

1. Atverkite manoPrietaisų skydelį (2 

puslapis). 

2. Priregistruokite prietaisą (2 puslapis). 

3. Žemėlapių naujinimų dalyje paspauskite 

Atnaujinti dabar. 

4. Vadovaukites ekrane pateikiamomis 

instrukcijomis.  

Išjungti navigaciją 

 

Galite visiškai išjungti navigaciją. 

1. Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite 

nuspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką. 

 
 

PASTABA: jei palaikysite nuspaudę įjungimo 

/ išjungimo mygtuką mažiau nei 4 sekundes, 

aktyvuosis pristabdytoji veiksena.  

 

2. Pasirinkite Išjungti. 

 

Paleisti navigaciją iš naujo 

         Jei navigacija nustoja veikusi, galite 

paleisti ją iš naujo. 

           Palaikykite nuspaudę įjungimo / 

išjungimo mygtuką 10 sekundžių. 

http://www.garmin.com/numaps


Pristabdytoji veiksena 

 

         Aktyvuokite pristabdytąją veikseną kai 

navigacija nesinaudojate – išsaugosite baterijoje 

esančią energiją. Kai aktyvuota pristabdytoji 

veiksena, baterija naudoja labai maža energijos, 

o jai įkrauti prireiks net kelių savaičių.  

 

Aktyvuoti pristabdytąją veikseną  

     Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. 

 

Išjungti pristabdytąją veikseną  

     Jei navigacijai aktyvuotas pristabdytosios 

veiksenos režimas, paspauskite įjungimo / 

išjungimo mygtuką ir du kartus spustelėkite 

mygtuką  

 

Sureguliuoti ekrano ryškumą 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Ekranas > 

Ryškumas. 

2. Ryškumui sureguliuoti naudokite 

slankiklį. 

 

Sureguliuoti garsą 

 

1. Pasirinkite Garsas.  

2. Pasirinkite norimą parinktį: 

 garsui nustatyti naudokite 

slankiklį; 

 navigacijos garsui išjungti 

pasirinkite ; 

 pasirinkite > Garso signalų 

maišytuvas. Navigacijos 

nurodymų, telefono ir medijos 

garso signalų garsui nustatyti 

naudokite slankiklį.  

 

Automatinis garsas 

 

       Automatinio garso funkcija leidžia 

nustatyti navigacijos garsumą atsižvelgiant į 

transporto priemonės foninį triukšmą. 

Automatinio garso funkcija sumažina 

navigacijos garsą, kai foninis triukšmas yra 

mažas ir jį padidina, kai foninis triukšmas 

padidėja.  



Aktyvuoti automatinį garsą 

 

         Automatinio garso funkcija leidžia 

automatiškai padidinti arba sumažinti 

navigacijos funkcijų garsus atsižvelgiant į foninį 

garsą.  

 

1. Pasirinkite Garsas >  > 

Automatinis garsas.  

2. Pasirinkite Aktyvuoti > Išsaugoti. 

 

Būsenos juostos piktogramos 

 

       Būsenos juosta yra viršutinėje pagrindinio 

meniu dalyje. Būsenos juostoje rodoma 

informacija apie navigacijos charakteristikas. 

Norėdami pakeisti nustatymus arba matyti 

papildomos informacijos, galite pasirinkti ir 

keletą piktogramų.  

 

 
GPS signalo 

būsena. 

 
„Bluetooth®“ 

statusas (pasirodo 

prijungus 

navigaciją prie 

suderinamo 

prietaiso).  

 
Keliavimo režimo 

indikatorius. 

 Dabartinis laikas.  

 Baterijos būsena.  

 
Išmaniojo telefono 

sąsajos būsena 

(pasirodo 

prijungus 

navigaciją prie 

išmaniojo 

telefono). Žiūrėti 

37 puslapį.   

Palydovo signalai 

     Prietaisą įjungus ieškomas palydovo 

signalas. Navigacijai gali būti reikalinga atvira 

erdvė signalui surasti. Jei bent viena  

padala yra žalia – palydovo signalas aptiktas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matyti GPS palydovo signalą 

 

     Daugiau informacijos apie GPS galite rasti 

interneto svetainėje 

www.garmin.com/aboutGPS.  

Laikykite nuspaudę .  

 

Keliavimo režimai 

 

 
Automobilio režimas 

 
Pėsčiojo režimas 

     Atsižvelgiant į jūsų pasirinktą keliavimo 

režimą maršrutai skaičiuojami skirtingai.  

     Pavyzdžiui, jei aktyvuotas „Automobilio 

režimas“, atvykimo laikas skaičiuojamas pagal 

pasirinktame maršrute esančius greičio 

apribojimus. Pasirinkus „Pėsčiojo režimą“ 

atvykimo laikas skaičiuojamas atsižvelgiant į 

ėjimo greitį.  

PASTABA:  į pėsčiųjų maršrutus neįeina 

greitkeliai. Jei jūsų navigacijoje integruota 

„cityXplorerTM“ žemėlapių programa, į pėsčiųjų 

maršrutus gali būti įtrauktas ir viešasis 

transportas (27 puslapis).  
 

Keliavimo maršruto pasirinkimas 

 

Pasirinkite . 

 

Baterijos informacija 

 

     Prijungus navigaciją prie energijos šaltinio 

baterija pradedama krauti. 

      Simbolis būsenos juostoje ( ) rodo 

navigacijos viduje esančios baterijos įkrovimo 

lygį. Norėdami padidinti baterijos matuoklio 

rodomą tikslumą visiškai ją iškraukite, o 

tuomet įkraukite. Neišjunkite navigacijos iš 

maitinimo lizdo, kol ji nebus visiškai įkrauta.  

 

Naudoti ekrano mygtukus  

 Norėdami sugrįžti į pagrindinį meniu, 

paspauskite . 

 Norėdami greitai sugrįžti į pagrindinį 

meniu palaikykite nuspaudę mygtuką 

. 

 Norėdami pamatyti daugiau parinkčių, 

paspauskite rodykles  ir .  

 Jei norite slinkti greičiau, laikykite 

http://www.garmin.com/aboutGPS


mygtukus  arba . 

 

 

 Norėdami matyti dabartinio ekrano meniu 

parinktis, paspauskite . 

 

Naudoti ekrano klaviatūrą 

      Norėdami pakeisti klaviatūros išdėstymą, 

žiūrėkite Kalbos ir klaviatūros nustatymai (67 

puslapis).  

 Raidei arba skaičiui įvesti pasirinkite 

klaviatūroje esantį simbolį. 

 Norėdami įvesti tarpą spauskite . 

 Simboliui ištrinti palaikykite nuspaudę 

mygtuką . 

 Visam įrašui ištrinti paspauskite . 

 Norėdami pasirinkti klaviatūros kalbos 

režimą paspauskite . 

 Specialiesiems simboliams (pavyzdžiui, 

skyrybos ženklams) įvesti paspauskite 

. 

 

Šaukiniai 

    Šaukinius galite pridėti meniu Kur vykti? 

Šaukinys gali nurodyti vietą, kategoriją arba 

paieškos įrankį.  

 

Pridėti šaukinio piktogramą 

     Meniu Vykti į? gali sudaryti net 36 

šaukinio piktogramos.  

1. Pasirinkite Vykti į? >  > Pridėti 

šaukinį. 

2. Pasirinkite nuorodą. 

 

Pašalinti šaukinio piktogramą 

1. Pasirinkite Vykti į? > Pašalinti 

šaukinį(ius). 

2. Pasirinkti nuorodą, kurią norite pašalinti. 

3. Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad 

pašalinimą patvirtintumėte. 



 Didžiąją raidę galėsite parašyti pasirinkę 

. 

 

Ieškoti atvykimo vietos 

 

     Navigacijoje pateikiama daugybė būdų kaip 

surasti reikiamą atvykimo vietą. 

 Pagal kategoriją (8 puslapis) 

 Pagal netoliese esančią vietovę (10 

puslapis) 

 Pagal pavadinimą (11 puslapis) 

 Pagal adresą (11 puslapis) 

 Naudojant žemėlapį (22 puslapis) 

 Naudojant neseniai rastas atvykimo vietas 

(14 puslapis) 

 Įvedant atvykimo vietos koordinates (12 

puslapis) 

 Naudojant išsaugotas atvykimo vietas (15 

puslapis). 

 

Atvykimo vietos 

 

     Jūsų navigacijoje yra detalūs vietovių, kaip 

antai restoranų, viešbučių ir automobių servisų 

žemėlapiai. Galite naudotis šiomis 

kategorijomis norėdami surasti netoliese 

 

 

Surasti atvykimo vietą pagal kategoriją 

 

1. Pasirinkite Vykti į? > Kategorijos. 

2. Pasirinkite kategoriją, arba Kategorijos. 

3. Jei reikia, pasirinkite subkategoriją. 

4. Pasirinkite atvykimo vietą. 

 

 

Ieškoti kategorijoje 

 

     Norėdami susiaurinti paieškos rezultatus, 

galite ieškoti ir keliose kategorijose. 

1. Pasirinkite Vykti į? 

2. Pasirinkite kategoriją, arba Kategorijos. 

3. Jei reikia, pasirinkite subkategoriją. 

4. Pasirinkite paieškos laukelį. 

5. Įveskite visą pavadinimą arba jo dalį. 

6. Pasirinkite . 



esančius verslo ar pramogų centrus.  

 

 

 

Surasti atvykimo vietą naudojant paieškos 

laukelį 

 

     Norėdami surasti atvykimo vietą galite 

naudoti paieškos laukelį. Į jį galite įvesti 

kategoriją, prekės ženklą, adresą arba miesto 

pavadinimą. 

 

1. Pasirinkite Vykti į? 

2. Pasirinkite paieškos laukelį  

 
3. Įveskite paieškos žodį. 

Jums vedant tekstą žemiau pateikiami 

siūlomi žodžiai. 

 

4. Pasirinkite siūlomą parinktį: 

 norėdami ieškoti konkrečių 

kategorijų, įveskite kategorijos 

pavadinimą, pavyzdžiui „kino 

teatrai“. 

 

 

 Norėdami surasti adresą netoliese, 

įveskite gatvės numerį ir 

pavadinimą. 

 Norėdami surasti adresą kitame 

mieste, įveskite gatvės numerį, jos 

pavadinimą, miestą ir valstybę. 

 Norėdami surasti miestą įveskite 

miestą ir valstybę. 

 Norėdami surasti koordinates 

įveskite ilgumą ir platumą. 

 

5. Pasirinkite siūlomą parinktį: 

 

 Norėdami atlikti paiešką pagal 

siūlomą žodį tiesiog jį pasirinkite. 

 Norėdami ieškoti pagal jūsų įvestą 

tekstą paspauskite  

 

6. Jei reikia, pasirinkite atvykimo vietą. 



 Norėdami surasti konkrečias 

prekybos / pramogų vietas, įveskite 

visą arba dalį jos pavadinimo.  



 

Pakeisti paieškos vietą 

 

     Navigacija suranda arčiausiai jūsų dabartinės 

padėties esančias vietoves (numatyta sistemoje). 

Galite rasti ir kitame mieste esančias atvykimo 

vietas.  

 

1. Pasirinkite Vykti į? > Ieškoti netoliese. 

2. Pasirinkite vieną iš siūlomų variantų.  

3. Jei reikia, pasirinkite atvykimo vietą. 

 

Pranešti apie uždarytą ar nerastą atvykimo 

vietą 

     Jei paieškos rezultatuose yra pasenusi ar 

neteisinga informacija apie atvykimo vietą, 

galite pranešti apie tai „Garmin“ ir pašalinti šią 

atvykimo vietą iš vėlesnių paieškų. 

1. Suraskite atvykimo vietą (8 puslapis). 

2. Pasirinkite atvykimo vietą iš sąrašo. 

3. Paspauskite  

4. Paspauskite > Redaguoti. 

5. Pasirinkite Pranešti apie uždarytą 

atvykimo vietą arba Pranešti apie 

nerastą atvykimo vietą. 

      

    Šią informaciją galite nusiųsti „Garmin“, kai 

prijungiate navigaciją prie išmaniojo telefono 

arba „myGarmin“ programos naudodami savo 

kompiuterį (37 puslapis).  

 

Redaguoti atvykimo vietos informaciją 

 

     Galite pakeisti paieškos rezultatuose 

esančios atvykimo vietos adresą arba telefono 

numerį. 

1. Suraskite aktualią vietą. 

2. Pasirinkite aktualią vietą iš sąrašo. 

3. Paspauskite  

4. Paspauskite > Redaguoti. 

5. Pasirinkite Adresas arba Telefono 

numeris ir įveskite naują informaciją. 

 

Priskirti reitingą lankytinoms vietoms 

 

     Lankytinoms vietoms galite priskirti 

žvaigždutę. 

1. Suraskite aktualią vietą (8 puslapis). 

2. Pasirinkite aktualią vietą iš sąrašo. 



3. Paspauskite   

4. Pasirinkite žvaigždutes lankytinai vietai. 

     Navigacijoje atnaujinamas žvaigždučių 

vertinimas.  

 

Paieškos įrankiai 

     Atvykimo vietų galite ieškoti naudodami 

ekrano klaviatūrą, įvedę vietovės adresą arba 

koordinates. 

 

Surasti degalines ir degalų kainas 

     Tam, kad galėtumėte naudotis šia funkcija, 

turite užsisakyti degalų kainų paslaugą, o jūsų 

navigacija turi būti prijungta prie telefono, kuris 

palaiko išmaniojo telefono sąsają (36 puslapis). 

Šia funkcija galima naudotis ne visose 

vietovėse. 

     Galite rasti netoliese esančias degalines ir 

palyginti jų kainas. 

1. Pasirinkite Vykti į? > Degalų kainos. 

2. Jei reikia, pasirinkite > Degalų tipas, 

pasirinkite degalų tipą ir paspauskite 

Išsaugoti. 

3. Pasirinkite degalinę. 

 

Surasti adresą 

 

     Prieš surasdami adresą jūs visų pirma turite 

pridėti šaukinį į adreso paieškos įrankį (7 

puslapis). 

 

PASTABA: veiksmų tvarka, priklausomai nuo 

žemėlapio duomenų jūsų navigacijoje, gali 

pasikeisti. 

 

1. Pasirinkite Vykti į?  > Adresas. 

2. Pasirinkite adreso numerį, tuomet 

paspauskite Toliau. 

3. Įveskite gatvės pavadinimą, tuomet 

paspauskite Toliau. 

4. Jei reikia, pasirinkite Paieška ir 

pakeiskite miestą, valstybę ar sritį. 

5. Jei reikia, pasirinkite miestą, valstybę ar 

sritį. 

6. Jei reikia, pasirinkite adresą. 

 

 

 

Surasti miestą 

 

    Prieš surasdami miestą jūs visų pirma turite 



Surasti sankryžą 

 

     Prieš surasdami sankryžą jūs visų pirma turite 

pridėti šaukinį į adreso paieškos įrankį (7 

puslapis). 

1. Pasirinkite Vykti į? > Sankryžos. 

2. Pasirinkite ragioną arba valstybę. 

 

PASTABA: jei reikia, pasirinkite Regionas arba 

valstybė ir pakeiskite valstybę, valstiją arba sritį.  

 

3. Įveskite pirmąjį gatvės pavadinimą ir 

paspauskite Toliau. 

4. Jei reikia, pasirinkite gatvę. 

5. Įveskite antrosios gatvės pavadinimą ir 

paspauskite Toliau. 

6. Jei reikia, pasirinkite gatvę. 

7. Jei reikia, pasirinkite sankryžą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pridėti šaukinį į adreso paieškos įrankį (7 

puslapis).  

1. Pasirinkite Vykti į? > Miestai. 

2. Jei reikia, paieškos juostoje įveskite 

miesto pavadinimą ir paspauskite 

. 

3. Jei reikia, pasirinkite miestą iš sąrašo.  

 

Surasti atvykimo vietą pagal koordinates 

      Prieš surasdami atvykimo vietą pagal 

koordinates jūs visų pirma turite pridėti šaukinį 

į koordinačių paieškos įrankį (7 puslapis). 

     Galėsite rasti vietovę įvedę platumos ir 

ilgumos koordinates. Tai gali ypač padeti 

žaidžiant geoslėptuvių paieškos žaidimus. 

1. Pasirinkite Vykti į? > Koordinatės. 

2. Jei reikia, pasirinkite > Formatas, 

pasirinkite jūsų naudojamam žemėlapiui  

tinkamą koordinačių formatą ir 

paspauskite Išaugoti. 

3. Pasirinkite platumos koordinates.  

 Pasirinkite vietovės žymiklį. 

 Pasirinkite tašką, pavyzdžiui gatvę, 

sankryžą arba adresą. 

5. Daugiau informacijos apie vietovę 

pamatysite pasirinkę jos aprašymą (jei 



4. Įveskite naują koordinatę ir paspauskite 

Atlikta. 

5. Pasirinkite ilgumos koordinates. 

6. Įveskite naujas koordinates ir paspauskite 

Atlikta. 

7. Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje. 

 

Surasti atvykimo vietą žemėlapyje 

 

     Prieš galėdami surasti žemėlapio duomenyse 

esančius restoranus, ligonines ar degalines, 

turite aktyvuoti žemėlapio rodymą, kuriame 

būtų pavaizduotos pakeliui esančios vietos (28 

puslapis). 

1. Pasirinkite Žiūrėti žemėlapį. 

2. Vilkite ir didinkite žemėlapį, kol matysite 

ieškomą teritoriją. 

Vietovės žymikliai žemėlapyje parodys 

tik pakeliui esančias vietas.  

3. Jei reikia, pasirinkite  ir pažymėkite 

reikiamą kategorijos piktogramą. Taip 

galėsite matyti tik pasirinktos srities  

vietų kategoriją.  

4. Pasirinkite siūlomą parinktį:  

reikia).   

 

Rasti vietovę naudojant sparčiąją paiešką 

 

     Atlikus dominančių vietų paiešką, tam 

tikros kategorijos gali būtų rodomos 

sparčiosios paieškos sąraše. Jame pateikiamos 

paskutinės keturios jūsų pasirinktos atvykimo 

vietos. 

 

1. Pasirinkite Vykti į? 

2. Pasirinkite kategoriją, arba Kategorijos. 

3. Jei tinka, pasirinkite kelionės tikslą iš 

Sparčiosios paieškos sąrašo  

  

 



 
1. Jei reikia, pasirinkite tinkamą kelionės 

tikslą. 

 

Išsaugoti namų vietą 

     Galite išsaugoti namų vietą kaip kelionės 

tikslą, į kurį grįžtate dažniausiai. 

1. Pasirinkite Vykti į? > > Nustatyti 

namų vietą. 

2. Pasirinkite Įvesti mano adresą, 

Naudoti mano dabartinę buvimo 

vietą arba Neseniai rasta atvykimo 

vieta. 

    Atvykimo vieta Namai išsaugoma 

Išsaugotojų aplanke (15 puslapis). 

 

 

Vykti namo 

     Pasirinkite Vykti į? > Vykti namo. 

 

Redaguoti savo Namų vietos informaciją 

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugotieji  > 

Vykti namo. 

2. Pasirinkite > Redaguoti. 

3. Įveskite pakeitimus. 

4. Pasirinkite Atlikta. 

 

Naujausių rastų atvykimo vietų paieška 

     Jūsų navigacijoje išsaugomos paskutinės 50 

jūsų rastų vietovių. 

1. Pasirinkite Vykti į? > Naujausi. 

2. Pasirinkite atvykimo vietą. 

 

Ištrinti naujausių rastų atvykimo vietų 

sąrašą 

 

      Pasirinkite Vykti į? > Naujausi > > 

Ištrinti > Taip. 

 

 

  



 

 

Rasti automobilių stovėjimo vietą 

     Galite rasti išsamią informaciją apie 

automobilių stovėjimo vietas ir kainas.  

1. Pasirinkite Vykti į? > Kategorijos > 

Automobilių stovėjimo vietos. 

2. Pasirinkite automobilių stovėjimo vietą. 

 

Nustatyti imituotą atvykimo vietą 

     Jei esate patalpoje ir jūsų navigacija negali 

priimti palydovo signalo, galite pasinaudoti 

GPS ir nustatyti savo netikrą buvimo vietą.  

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

2. Pasirinkite GPS simuliatorius. 

3. Pasirinkite Žiūrėti žemėlapį. 

4. Pasirinkite teritoriją žemėlapyje.  

Pasirinktos atvykimo vietos adresas 

parodomas ekrano apačioje. 

5. Pasirinkite adresą. 

6. Pasirinkite Nustatyti atvykimo vietą. 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti atvykimo vietas 

 

     Atvykimo vietas galite išsaugoti, taigi jas 

visada greitai surasite ir galėsite nesunkiai 

sukurti iki jų maršrutus.  

1. Suraskite atvykimo vietą (8 puslapis). 

2. Pasirinkite atvykimo vietą iš pateikto 

sąrašo. 

3. Pasirinkite  

4. Pasirinkite > Išsaugoti. 

5. Jei reikia, įveskite pavadinimą ir 

paspauskite Atlikta.  

 

Išsaugoti buvimo vietą 

 

1. Pasirinkite žemėlapyje esančią 

transporto priemonės piktogramą. 

2. Paspauskite Išsaugoti. 

3. Įveskite pavadinimą ir paspauskite 

Atlikta. 

4. Paspauskite Gerai. 

 

Pradėti maršrutą į išsaugotą atvykimo vietą 



 

 

 

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugoti. 

2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją arba 

Visos kategorijos. 

3. Pasirinkite atvykimo vietą. 

4. Pasirinkite Vykti! 

 

Redaguoti išsaugotas atvykimo vietas 

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugoti. 

2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją. 

3. Pasirinkite atvykimo vietą. 

4. Pasirinkite  

5. Pasirinkite  > Redaguoti. 

6. Pasirinkite iš siūlomų variantų: 

 Pavadinimas. 

 Telefono numeris. 

 Norėdami priskirti kategorijas į 

Pamėgtų vietų  sąrašą, pasirinkite 

Kategorijos. 

 Norėdami prie priskirtosios 

kategorijos pridėti nuotrauką, 

paspauskite Priskirti nuotrauką 

(47 puslapis). 

1. Norėdami pakeisti pamėgtas vietas 

žemėlapyje žymintį simbolį, pasirinkite 

Pakeisti žemėlapio simbolį. 

2. Redaguokite informaciją. 

3. Pasirinkite Atlikta. 

 

Priskirti kategoriją išsaugotajai atvykimo 

vietai 

     Galite priskirti pasirinktas kategorijas savo 

išsaugotoms vietovėms sisteminti. 

PASTABA: kategorijos matomos išsaugotų 

atvykimo vietų meniu po to, kai jų išsaugoma 

daugiau nei 12. 

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugoti. 

2. Pasirinkite atvykimo vietą. 

3. Pasirinkite  

4. Pasirinkite > Redaguoti > 

Kategorijos. 

5. Įveskite vieną arba daugiau kableliais 

atskirtų kategorijų pavadinimų. 

  



 

 

 

 

      Siūlomos kategorijos jums vedant 

tekstą  pateikiamos žemiau esančioje 

teksto juostoje. Jei norite, pasirinkite 

siūlomą žodį. 

6. Pasirinkite Atlikta. 

 

Dalintis informacija apie išsaugotas atvykimo 

vietas 

     Jei išsaugote vietą (kurios nėra žemėlapių 

duomenyse), galite pasidalinti šia informacija su 

„Garmin“ – ji galės būti įtraukta į būsimus 

žemėlapių atnaujinimus ir ja galės naudotis visi 

„Garmin“ vartotojai. Informacija apie šias 

atvykimo vietas išsiunčiama „Garmin“ kai 

prijungiate savo navigaciją prie „myGarmin“ per 

kompiuterį.  

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugoti. 

2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją. 

3. Pasirinkite atvykimo vietą. 

4. Pasirinkite  

5. Pasirinkite Dalintis atvykimo vieta. 

6. Pasirinkite vieną arba daugiau atvykimo 

 

 

 

 

7. Pasirinkite Dalintis. 

 

Ištrinti išsaugotą atvykimo vietą 

 

PASTABA: ištrintų atvykimo vietų atkurti 

neįmanoma. 

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugoti. 

2. Pasirinkite > Ištrinti išsaugotas 

atvykimo vietas. 

3. Pasirinkite šalia išsaugotų atvykimo 

vietų esantį langelį ir pasirinkite Ištrinti. 

 

Balso komandos 

Apie balso komandas 

 

     PASTABA: balso komandos prieinamos ne 

visomis kalbomis, pritaikytos ne visiems 

regionams ir navigacijų modeliams. 

     Naudodami šią funkciją, galite valdyti 

navigaciją tardami žodžius ir komandas. Balso 

komandų meniu pateikia balso kreipinius ir 

galimų  komandų sąrašą. 



vietai tinkančių kategorijų ir paspauskite 

Atlikta. 

 

 

 

Nustatyti aktyvavimo frazę 

 

     Tai žodis arba frazė, kurią ištarę galėsite 

aktyvuoti balso komandų funkciją. Numatytoji 

aktyvavimo frazė – Balso komanda. 

PATARIMAS: pasirinkę sunkesnę aktyvavimo 

frazę sumažinsite atsitiktinio balso komandų 

funkcijos aktyvavimo tikimybę.  

 

1. Pasirinkite Programos > Balso komanda 

> Pritaikyti frazę. 

2. Įrašykite naują aktyvavimo frazę. 

Ją įrašius navigacija nurodo aktyvavimo 

frazės patikimumą. 

3. Pasirinkite Atlikta. 

 

Aktyvuoti balso komandą 

 

     Ištarkite aktyvavimo frazę. 

     Ekrane pasirodo balso komandų meniu. 

Balso komandų įrašymo patarimai 

 

 Kalbėkite įprastu balso tonu atsisukęs į 

navigaciją. 

 

 Sumažinkite fono garsus (pvz., žmonių 

balsai ar radijas) – taip padidės balso 

atpažinimo tikslumas. 

 

 Tarkite komandas tuomet, kai jos 

pasirodo ekrane. 

 

 Pasistenkite sukurti ilgesnę aktyvavimo 

frazę – taip sumažės atsitiktinio balso 

komandos aktyvavimo tikimybė. 

 

 Palaukite, kol išgirsite du garso tonus, 

kurie patvirtins balso komandos režimo 

įjungimą ir išjungimą.  

  



 

 

 

 

 

 

Pradėkite kelionę naudodami balso komandą 

 

     Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų 

pavadinimus. 

1. Ištarkite aktyvavimo frazę (18 

puslapis). 

2. Ištarkite Rasti atvykimo vietą. 

 

 
 

3. Išklausykite balso pranešimą ir 

tuomet ištarkite atvykimo vietos 

pavadinimą. 

Ekrane pasirodys atvykimo vietų 

sąrašas. 

 

 

 

 

 

 

4. Ištarkite eilutės numerį.  

 
5. Ištarkite Rodyti kelią. 

 

Surasti adresą 

1. Ištarkite Balso komanda. 

2. Ištarkite Rasti adresą. 

3. Ištarkite visą adresą. 

 

Garso išjungimo instrukcijos 

     Galite išjungti garso nurodymus nenutildę 

visos navigacijos. 

1. Pasirinkite Programos > „Balso 

komanda > . 

2. Pasirinkite Garso išjungimo 



 

 
 

instrukcijos > Įjungti. 

Išjungti balso komandas 

 

     Galite išjungti balso komandas bei tokiu 

būdu išvengti atsitiktinio jų aktyvavimo 

pokalbio metu. 

1. Pasirinkite Programos > Balso komanda 

> . 

2. Pasirinkite Balso komanda > Išjungti. 

 

Navigacija 

 

Pradėti kelionę 

1. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis). 

2. Pasirinkite vietą. 

3. Paspauskite Vykti! 

4. Jei reikia, pasirinkite siūlomą variantą. 

 Važiuoti. 

 Eiti. 

PASTABA: maršrutai viešuoju transportu 

rodomi tik tuomet, jei jūsų navigacijoje įdiegta 

„CityXplorerTM“ žemėlapių programa (27 

puslapis). 

 

5. Jei reikia, pasirinkite maršrutą. 

 

Pradėti maršrutą į išsaugotą vietą 

1. Pasirinkite Vykti į? > Išsaugoti. 

2. Jei reikia, pasirinkite kategoriją arba Visi 

išsaugoti maršrutai. 

3. Pasirinkite vietą. 

4. Pasirinkite Vykti! 

 

Naudoti kelių maršrutų peržiūros funkciją 

1. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis). 

2. Pasirinkite maršrutus. 

3. Pasirinkite maršrutus naudodami ekrano 

mygtukus. 



 Norėdami apskaičiuoti maršrutą 

sujungiant ėjimą ir važiavimą 

viešuoju transportu, pasirinkite 

Vykti viešuoju transportu.  

 

 

4. Paspauskite Vykti! 

 

 

 

Peržiūrėti maršrutą 

 

1. Atlikite vietos paiešką (9 puslapis). 

2. Pasirinkite maršrutus. 

 

Sekti automobilio maršrutą 

 

     Maršrutas yra pažymėtas rausvos spalvos 

linija. Languota vėliava žymi kelionės tikslą. 

     Jums važiuojant navigacija nurodo kelią 

garso pranešimais, rodyklėmis žemėlapyje ir 

kryptimis virš jo. Jei nukrypstate nuo pradinio 

maršruto, navigacija apskaičiuoja naują 

maršrutą ir pateikia jums naujus važiavimo 

nurodymus. 

 

 

 

Naudoti navigacijos žemėlapį 

 

1. Pasirinkite Žiūrėti žemėlapyje. 

2. Jei vaizdo didinimo valdikliai paslėpti, 

juos įjunkite. 

3. Aktyvuokite naršymo žemėlapyje 

režimą. 

4. Pasirinkite galimą variantą: 

 Vaizdą didinti arba mažinti galite 

naudodami mygtukus arba  

 Pasukti žemėlapio vaizdą galite 

paspausdami mygtuką  

 Norėdami pakeisti į šiaurę orientuotą 

vaizdą arba trimatį, paspauskite 

 
 Pridėti arba pašalinti žemėlapio 

sluoksnius galite paspaudę mygtuką 



 

 
 Norėdami peržiūrėti konkrečios 

vietos kategorijas paspauskite  ir 

pasirinkite kategorijos piktogramą. 

 Norėdami sukoncentruoti žemėlapį į 

jūsų buvimo vietą, paspauskite  

 

 

 Noredami pamatyti žemėlapio 

šaukinius ir navigacijos ypatybes 

spauskite  

 

Naudoti „Multi-touch“ valdiklius 

 

       Naudodami „Multi-touch“ valdiklius galite 

pakeisti žemėlapio vaizdą kol naudojatės 

navigacija (21 puslapis). 

 Slinkite žemėlapį, jei norite pamatyti 

skirtingas žemėlapio dalis. 

 Dukart palieskite žemėlapį, jei norite 

vienu lygiu padidinti vaizdą. 

 Norėdami vaizdą sumažinti, suimkite 

ekraną dviem pirštais ir slinkite.  

 Skleiskite du pirštus ant ekrano, jei norite 

 

 

Pridėti tašką maršrute 

     Norėdami pridėti maršrutui sustojimo tašką, 

privalote važiuoti įjungę Automobilio režimą. 

1. Važiuodami maršrutu pasirinkite , jei 

norite sugrįžti į pagrindinį meniu. 

2. Pasirinkite Vykti į? 

3. Atlikite vietos paiešką (8 puslapis). 

4. Pasirinkite Vykti! 

5. Pasirinkite Įterpti į aktyvų maršrutą.  

 

Važiuoti aplinkkeliu  

 

     Važiuodami nustatytu maršrutu galite 

pasirinkti aplinkkelius ir taip aplenkti jūsų 

maršrute esančias kliūtis, kaip antai statybos 

zonas. 



vaizdą padidinti. 

 Norėdami vaizdą apsukti, vilkite du 

pirštus į kairę arba į dešinę. 

 Slinkite du pirštus ekranu į viršų, jei 

norite aktyvuoti į šiaurę orientuotą 

vaizdą. 

 Slinkite du pirštus ekranu į apačią, jei 

norite pakeisti į 3D (trimatį) vaizdą. 

PASTABA: jei nustatytas pagrindinis 

maršrutas yra vienintelis racionalus 

pasirinkimas, jūsų navigacija aplinkkelio gali ir 

neapskaičiuoti. 

  

Žemėlapyje pasirinkite > Aplinkkelis. 

 

 

 

 

Sustabdyti maršrutą 

Žemėlapyje pasirinkite . 

 

 

Atnaujinti greičio apribojimus 

 

 

 

Naudoti siūlomus maršrutus 

 

     Prieš pradėdami naudotis šia funkcija visų 

pirma turite įvesti bent vieną atvykimo vietą ir 

aktyvuoti važiavimo istorijos funkciją (68 

puslapis). 

      

ĮSPĖJIMAS  

      

     Greičio apribojimų piktograma yra skirta 

informacijai teikti ir neatleidžia vairuotojo nuo 

pareigos stebėti visus greitį ribojančius kelio 

ženklus bei pasirinkti saugų važiavimą. 

„Garmin“ nėra atsakinga už jokias baudas, 

kurias galite gauti, jei važiuodami 

nesivadovausite kelių eismo taisyklėmis ir 

     Naudojant „myTrendsTM“ funkciją 

navigacija galės numatyti jūsų kelionės tikslą 

atsižvelgiant į važiavimo istoriją, savaitės dieną 

ir paros laiką. Po to, kai keletą kartų 

nuvažiuosite į išsaugotą vietą, ji bus pažymėta 

žemėlapio navigacijos juostoje. Kartu bus 

rodomas ir išmatuotas kelionės laikas bei 

eismo informacija.  



ženklais. 

     Jūsų dabartinį greitį rodanti piktograma 

gali būti parodoma tuomet, kai keliaujate 

pagrindiniais keliais.  

1. Žemėlapyje pasirinkite > Nustatyti 

greičio apribojimą. 

2. Greičio apribojimui nustatyti naudokite 

mygtukus  ir . 

 

 

 

      Pasirinkite navigacijos juostą, jei norite 

pamatyti siūlomus maršrutus į atvykimo vietą. 

Išvažiavimuose teikiamos paslaugos 

 

     Važiuodami maršrutu galite rasti netoliese 

esančias degalines, kavines, nakvynės vietas ar 

tualetus.  

    Paslaugos pagal kategoriją išdėstytos žemiau 

pateiktame sąraše. 

 

 

Degalai 

 

Maistas 

 

Nakvynė 

Važiuoti link išvažiavimo 

1. Žemėlapyje pasirinkite  > 

Išvažiavimuose teikiamos paslaugos > 

 
2. Pasirinkite Vykti! 

 

Vengtinų kelių funkcija 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Vengtinos vietos. 

2. Pasirinkite kelio charakteristiką, kurios 

savo maršrute norėtumėte vengti ir 

paspauskite Išsaugoti. 

 

Vengti transporto tipų 

PASTABA: transporto tipus galima pasirinkti 



 

Tualetai 

Surasti paslaugas kelyje 

1. Žemėlapyje pasirinkite > 

Išvažiavimuose teikiamos paslaugos. 

2. Naudodami rodykles pasirinkite 

artimiausią išvažiavimą. 

3. Pasirinkite išvažiavimuose teikiamų 

paslaugų skirtuką. 

4. Pasirinkite lankytiną vietą. 
 

tuomet, kai į programą įdiegta „cityXplorer“ 

žemėlapių programa (27 puslapis). 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Viešasis transportas. 

2. Pasirinkite vengtiną transporto tipą savo 

maršrute. 

3. Pasirinkite Išsaugoti. 

 

Vengtinos vietos 

 

     Vengtinų vietų pasirinkimo funkcija padės 

jums išvengti nepageidaujamų kelio sričių ar jo 

dalių. Prireikus šią funkciją galite įjungti arba 

išjungti. 

 

Išvengti vietos 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Vengtinos vietos.  

2. Jei reikia, pasirinkite Pridėti naują 

vengtiną vietą. 

3. Pasirinkite Pridėti vengtiną vietą. 

4. Noredami išvengti pasirinktos vietos, 

 

Vengti kelių 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Vengtinos vietos.   

2. Pasirinkite Pridėti vengtiną kelią. 

3. Pasirinkite pradinį tašką kelio dalies, 

kurios norite išvengti ir pasirinkite 

Toliau. 

4. Pasirinkite galinį tašką kelio dalies, 

kurios norite išvengti ir pasirinkite 

Toliau. 

5. Pasirinkite Atlikta. 

 

Išjungti vengtiną vietą 

 



paspauskite ekrane jos kairįjį viršutinį 

kampelį ir pasirinkite Toliau. 

5. Noredami išvengti pasirinktos vietos, 

paspauskite jos dešinįjį apatinį kampelį ir 

pasirinkite Toliau. 

Pasirinkta vieta pažymima žemėlapyje.  

6. Pasirinkite Atlikta. 

 

 

 

 

     Galite išjungti vengtiną vietą jos neištrynę. 

1. Pasirinkite Nustatymai  > Navigacija  

> Vengtinos vietos.  

2. Pasirinkite vengtiną vietą. 

3. Pasirinkite > Išjungti. 

Ištrinti vengtinas vietas 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Vengtinos vietos. 

2. Pasirinkite vieną iš variantų: 

 norėdami ištrinti visas vengtinas 

vietas spauskite ; 

 norėdami ištrinti vieną vengtiną 

vietą: ją pasirinkite ir paspauskite 

 > Ištrinti. 

 

Aktyvuoti išplėstinę aplinkkelių funkciją 

      Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Išplėstinė aplinkkelių funkcija.  

3. Pasirinkite aplinkkelį: 

 

 kiti 800 m (0,5 mylios) 

maršruto. 

 Kiti 3 km (2 mylios) maršruto. 

 Kiti 8 km (5 mylios) maršruto. 

 Važiuoti maršrute esančiu 

aplinkiniu keliu(ais).  

 

     Jei reikia, pasirinkite kelią, kuriuo 

apvažiuotumėte aplink savo maršrutą. 

 

Bekelės navigacija 

 

     Jei važiuojate bekele, galite pasirinkti 



 

Aktyvuoti išplėstinę aplinkkelių funkciją  

 

     Pasitelkite šia funkciją norėdami apvažiuoti 

konkrečią savo maršruto dalį.  

1. Pasirinkite kelionės tikslą ir pasirinkite 

Vykti! (8 puslapis). 

2. Pasirinkite žemėlapyje > 

Aplinkkelis. 

 

 

Pėsčiųjų maršrutai 

 

Sekti pėsčiųjų maršrutais 

 

     Kai aktyvuotas pėsčiųjų režimas, maršrutas 

rodomas dvimačiame žemėlapyje. 

    Jei jūsų navigacijoje įdiegta „cityXplorer“ 

žemėlapių sistema, apskaičiuojamas maršrutas, į 

kurį įeina viešasis transportas, pavyzdžiui, 

važiavimas autobusu, metro ar ėjimas 

pėsčiomis. 

PASTABA: „cityXplorer“ žemėlapių sistema 

nėra įdiegta jūsų navigacijoje. Norėdami ją 

įsigyti apsilankykite interneto svetainėje 

http://my.garmin.com.  

bekelės režimą. 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

2. Pasirinkite Skaičiavimo režimas > 

Bekelė > Išsaugoti. 

 

     Maršrutas bus apskaičiuojamas kaip 

tiesiausia linija atvykimo vietos link.  

 

 

 

 

 

Naudoti pėsčiųjų navigacijos žemėlapį 

 

     Daugiau žemėlapio funkcijų rasite 21 

puslapyje.  

 
 

 Norėdami perjungti maršruto atkarpas 

http://my.garmin.com/


 

PASTABA: galite pakeisti viešojo transporto 

tipus ir apriboti ėjimo pėsčiomis laiką (64 

puslapis). 

 

pasirinkite . 

 Norėdami matyti visą maršrutą 

pasirinkite . 

 

Maršruto piktogramos 

 

 Kai keliaujate aktyvavę pėsčiųjų 

maršrutą, parodo jūsų apytikslią 

padėtį ir keliavimo kryptį žemėlapyje.  

 

 

 

 Apskritimas  parodo jūsų vietos 

žemėlapyje tikslumą. Mažesnis 

apskritimas reiškia, jog rodoma padėtis 

yra tikslesnė.  

 Geltona piktograma rodo keliavimo 

metodą kiekvienoje kelio atkarpoje. 

Pavyzdžiui, kai pamatote simbolį , 

tame maršruto taške įlipkite į autobusą.  

 Juodi taškeliai žemėlapyje žymi jūsų 

maršrute esančias viešojo transporto 

stoteles. 

 

Aktyvuoti viešąjį transportą 

 

Žemėlaio nustatymas 

 

Nustatyti žemėlapio sluoksnius 

 

     Galite nustatyti, kokius duomenis norite 

matyti žemėlapyje, pavyzdžiui, lankytinas 

vietas ir kelio sąlygas. 

1. Žemėlapyje pasirinkite  

2. Pasirinkite Žemėlapio sluoksniai. 

3. Pasirinkite sluoksnį, kurį norite matyti 

žemėlapyje ir paspauskite Išsaugoti. 

 

Matyti kelionės žurnalą 

 



PASTABA: viešasis transportas prieianamas 

navigacijoje, kai į ją idiegiama „cityXplorer“ 

žemėlapių programa (27 puslapis). 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Viešasis transportas. 

2. Pasirinkite viešojo transporto tipą, kurį 

norėtumėte įtraukti į savo maršrutus ir 

paspauskite Išsaugoti. 

     Jūsų navigacijoje saugomas kelionės 

žurnalas, kuriame saugomi kelių, kuriais 

vykote, įrašai.  

1. Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir 

transporto priemonė > Žemėlapio 

sluoksniai. 

2. Pasirinkite Kelionės žurnalo patikros 

langelį. 

 

 

 

Pakeisti žemėlapio duomenų lauką 

 

1. Pasirinkite žemėlapyje esančio duomenų 

lauko apatinį kairįjį kampelį.  

2. Pasirinkite rodomų duomenų tipą. 

3. Pasirinkite Išsaugoti. 

 

Pakeisti žemėlapio perspektyvą 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir 

transporto priemonė > Rodyti kelionės 

žemėlapį. 

2. Pasirinkite siūlomą variantą: 

 Pasirinkite Sekti, jei norite matyti 

 

 

 

Nustatyti žemėlapio mygtukus 

 

     Dešinėje pagrindinėje žemėlapio pusėje 

galite nustatyti net tris piktogramas.  

 

1. Pasirinkite Nustatymai  > Žemėlapis ir 

transporto priemonė > „Žemėlapio 

mygtukai. 

2. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite 

Gerai. 

3. Pasirinkite  

4. Pasirinkite kitą piktogramą. 

 

Pašalinti mygtukus nuo žemėlapio 



dvimatį žemėlapio vaizdą (2D). 

Jūsų kelionės kryptis bus rodoma 

viršuje. 

 Pasirinkite „Į šiaurę“ (angl. North 

Up) orientuotą dvimatį (2D) 

žemėlapio rodymą. 

 Pasirinkite trimatį (3D) žemėlapio 

rodymą. 

     Galite pašalinti visus dešinėje žemėlapio 

pusėje esančius mygtukus. 

1. Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir 

transporto priemonė > Žemėlapio 

mygtukai. 

2. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite 

Gerai. 

3. Paspauskite Išsaugoti. 

 

 

 

 

Pakeisti žemėlapio prietaisų skydelį 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir 

transporto priemonė > Prietaisų 

skydeliai. 

2. Pasirinkite prietaisų skydelį naudodami 

rodykles. 

3. Pasirinkite Išsaugoti. 

 

Matyti posūkius 

Matyti posūkių sąrašą 

 

     Kai keliaujate navigacijoje nustatytu 

maršrutu, galite matyti ne tik visos kelionės 

posūkius ir manevrus, bet ir atstumus tarp jų. 

 

 

 

 

     Pamatysite posūkio informaciją. Jei 

įmanoma, navigacijos ekrane bus rodomos ir 

pagrindinių kelių sankryžų paveikslėliai.  

 

Peržiūrėti visą maršrutą žemėlapyje  

 

1. Kai važiuojate nustatytu maršrutu, 

pasirinkite navigacijos juostą žemėlapio 

viršuje. 

2. Pasirinkite > Žemėlapis. 

 

Peržiūrėti kitą posūkį 

 

     Kai važiuojate nustatytu maršrutu, 



 

1. Pasirinkite teksto juostą žemėlapio 

viršuje. 

2. Pasirinkite posūkį. 

 

 

žemėlapio viršuje, kairėje pusėje galite matyti 

kitą posūkį, persirikiavimo informaciją ir kitus 

manevrus.  

     Pateikiamas atstumas iki posūkio arba 

manevro bei eismo juosta, kurioje turėtumėte 

važiuoti (jei įmanoma). 

 

     Norėdami peržiūrėti kitą posūkį žemėlapyje, 

paspauskite . 

 
 

Peržiūrėti sankryžas 

 

     Kai važiuojate nustatytu maršrutu galite 

peržiūrėti pagrindinių kelių sankryžas. Kai 

pasiekiate sankryžą, ekrane trumpai parodomas 

sankryžos vaizdas (jei įmanoma). 

 

Matyti eismo įspėjimus 

 

     Kai važiuojate nustatytu maršrutu 

navigacijoje gali būti rodomi eismo įspėjimai. 

     Jei norite pamatyti išsamesnę įspėjimo 

infomaciją, pasirinkite jį. 

 

Peržiūrėti kelionės informaciją 

 

     Kelionės infomacijoje pateikiamas jūsų 

dabartinis greitis ir statistika apie kelionę. 

 

PATARIMAS: jei dažnai stojate, palikite 

navigaciją įjungtą – taip bus apskaičiuotas 

tikslus praėjęs jūsų kelionės laikas. 



      Norėdami pamatyti sankryžą žemėlapyje, 

paspauskite . 

 
      

 

Pasirinkite žemėlapyje  > Kelionės 

kompiuteris. 

 

 
Atkurti kelionės informaciją 

 

1. Pasirinkite žemėlapyje  > Kelionės 

kompiuteris. 

2. Pasirinkite siūlomą variantą: 

 Jei važiuojate neįjungę navigacijos, 

pasirinkite Atkurti viską. Taip bus 

atkurti visi, išskyrus spidometro, 

duomenų laukai. 

 Pasirinkite Atkurti kelionės 

informaciją, kad būtų informacija 

kelionės kompiuteryje būtų atnaujinta. 

 Pasirinkite Atstatyti didž. greitį, jei 

norite atkurti didžiausią greitį.  

 Norėdami atkurti ridos skaitiklį 

pasirinkite Atkurti B kelionę. 

 

Matyti dabartinės vietovės informaciją 

 

     Norėdami gauti daugiau informacijos apie vietą, 

kurioje esate, galite pasinaudoti funkcija Kur esu? 

Tai ypač pagelbės prireikus nurodyti tikslią savo 

buvimo vietą gelbėjimo tarnybų personalui. 

     Pasirinkite žemėlapyje  > Kur esu? 

 

Rasti netoliese esančias paslaugas 

1. Pasirinkite žemėlapyje  > Kur esu? 

2. Jei norite pamatyti artimiausias vietovėje 

esančias paslaugas, pasirinkite Ligoninės, 

Policijos nuovados arba Degalinės. 

 

Gauti nuorodas į savo dabartinę buvimo vietą 

     Jei jums reikia paaiškinti kitam asmeniui kaip 



jus pasiekti, jūsų navigacija gali pateikti nuorodų 

sąrašą. 

 

     Pasirinkite Programos > Kur esu? > > 

Nurodymai kaip atvažiuoti pas mane. 

 

 

 

 

 

 

Skambučiai naudojant laisvų rankų įrangą 

 

Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą 

 

     Navigacija, naudojant „Bluetooth®“ 

technologiją, gali būti prisijungiama prie jūsų 

mobiliojo telefono ir atlikti laisvų rankų įrangos 

funkciją. Jei norite sužinoti, ar jūsų mobilųjį 

telefoną galima suderinti su navigacija, 

apsilankykite interneto svetainėje 

www.garmin.com/bluetooth.  

     Jūsų telefonas negali palaikyti visų laisvų 

rankų įrangos funkcijų, kurias palaiko 

navigacija. 

 

Aktyvuoti belaidę „Bluetooth“ technologiją 

 

 

 

 

 

 

Suporuoti savo telefoną su navigacija 

 

     Prieš naudodami laisvų rankų įrangą kartu 

su savo navigacija, turite suporuoti ją su 

suderinamu mobiliuoju telefonu. 

     Suporavus savo telefoną su navigacija jie 

vienas kitą atpažins ir greitai prisijungs.  

1. Laikykite savo telefoną 10 m atstumu 

nuo navigacijos. 

2. Aktyvuokite navigacijoje belaidę 

„Bluetooth“ technologiją (33 puslapis). 

3. Pasirinkite galimą variantą: 

 Pasirinkite Pridėti telefoną. 

 Jei jau suporavote su navigacija 

kitą telefoną, pasirinkite 

http://www.garmin.com/bluetooth


 

1. Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

2. Pasirinkite Bluetooth.  

Telefonas >  

4. Aktyvuokite belaidę „Bluetooth“ 

technologiją savo telefone. 

5. Navigacijos ekrane pasirinkite Gerai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pateiktame sąraše pasirinkite savo 

telefoną ir paspauskite Gerai. 

7. Jei reikia, savo telefone patvirtinkite 

navigacijos prisijungimą.  

8. Jei reikia, įveskite telefone „Bluetooth 

PIN“ (1234).  

 

Atjungti telefoną 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

2. Pasirinkite Telefonas > Nėra > 

Išsaugoti. 

Jūsų telefonas bus atjungtas nuo navigacijos, 

tačiau vis dar išliks su ja suporuotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kai įjungiate navigaciją, ji mėgina 

prisijungti prie mobiliojo telefono, prie 

kurio buvo prisijungusi vėliausiai. 

 Gali prireikti nustatyti savo telefoną 

automatiškai prisijungti prie navigacijos 

kai tik ji įjungiama.  

 

Priimti skambutį 

 

     Kai jums skambina, pasirinkite vieną iš 

parinkčių: 

 

 Atsiliepti; 

 Ignoruoti. 



 

Kai įrenginiai suporuoti  

 

 Po to, kai abu įrenginiai pirmąjį kartą 

suporuojami, jie gali automatiškai 

prisijungti vienas prie kito kas kartą kai 

tik juos įjungiate.  

 Kai jūsų telefonas prijungtas prie 

navigacijos – galite skambinti. 

 

  

Skambininmas 

 

Rinkti numerį 

 

1. Pasirinkite Telefonas > Rinkti. 

2. Įveskite numerį. 

3. Pasirinkite Rinkti. 

 

 

 

Skambinti kontaktui iš telefonų knygos 

 

     Kas kartą, kai prijungiate savo telefoną prie 

navigacijos, telefonų knyga automatiškai 

perkeliama į navigaciją. Tam gali prireikti 

keleto minučių. Šią funkciją palaiko ne visi 

telefonai. 

1. Pasirinkite Telefonas > Telefonų knyga 

2. Pasirinkite kontaktą. 

3. Pasirinkite Skambinti. 

 

Naudoti skambučių istoriją 

 

 

 

 

1. Pasirinkite Telefonas > Skambučių 

istorija. 

2. Pasirinkite kategoriją. 

Ekrane pamatysite skambučių sąrašą. 

Vėliausieji skambučiai bus rodomi 

sąrašo viršuje. 

3. Pasirinkite skambutį. 

 

Naudoti skambučio parinktis 

1. Kalbėdami pasirinkite  

2. Pasirinkite vieną iš parinkčių: 

 Norėdami perkelti garsą į savo 

telefoną, pasirinkite Ragelis. 



     Kas kartą, kai prijungiate savo telefoną prie 

navigacijos, telefonų knyga automatiškai 

perkeliama į navigaciją. Tam gali prireikti 

keleto minučių. Šią funkciją palaiko ne visi 

telefonai. 

 

 

PATARIMAS: ši funkciją galite 

naudoti tuomet, kai išjungę 

navigaciją norite tęsti skambutį 

arba kai norite, kad jūsų 

skambučio niekas negirdėtų. 

 Norėdami navigacijos ekrane 

matyti klaviatūrą, pasirinkite 

Klaviatūra.  

PATARIMAS: šią funkciją galite 

naudoti automatinėms sistemoms, 

pavyzdžiui, balso paštui, 

išklausyti. 

 

 

 Norėdami nutildyti mikrofoną, 

pasirinkite Nutildyti. 

 Norėdami padėti ragelį pasirinkite 

Baigti skambutį. 

 

Išsaugoti namų telefono numerį 

 

PATARIMAS: įvedę namų telefono numerį, 

savo išsaugotųjų saraše galėsite jį redaguoti 

(Namai) (15 puslapis). 

Pasirinkite Telefonas > > Įvesti namų 

telefono numerį dalyje įveskite numerį, o 

tuomet pasirinkite Atlikta. 

 

Naudoti programas 

 

Pagalba 

 

     Pasirinkite Programos > Pagalba – jei 

norite pamatyti informacijos apie navigaciją. 

 

Ieškoti pagalbos temų 

 

Pasirinkite Programos > Pagalba >  

 

Išmaniojo telefono sąsaja 



 

Skambinti namo 

 

     Jei norite paskambinti namo naudodami 

mygtuką Skambinti namo, visų pirma turite 

priskirti namų vietai telefono numerį. 

 

Pasirinkite Telefonas > Skambinti namo. 

 

     Išmaniojo telefono sąsaja – tai telefono 

programa, kurią naudodami galėsite atsisiųsti 

naujausius duomenis per telefono duomenų 

sąsają. Juos į savo navigaciją perkelsite per 

išmaniojo telefono sąsają (naudojant bevielę 

„Bluetooth“ technologiją). 

     Išmaniojo telefono sąsaja suteiks jums 

prieigą prie „Garmin Live“ paslaugų. Šios 

paslaugos padės gauti nemokamus ir 

abonentiniu mokesčiu paremtus duomenis, kaip 

antai eismo informacija, orai ir degalų kainos, 

tiesiai į jūsų navigaciją. 

 

     Išsaugotos ar neseniai rastos atvykimo vietos 

sinchronizuojamos su jūsų telefonu kiekvieną 

kartą, kai prijungiate navigaciją prie išmaniojo 

telefono. 

 

Atsisiųsti išmaniojo telefono sąsają 

 

     Išmaniojo telefono sąsaja veikia su 

telefonais, kuriuose įdiegta 2.1 arba naujesnės 

versijos „AndroidTM“ operacinė sistema. 

     Atsisiųskite išmaniojo telefono sąsają iš jūsų 

telefone esančios programų parduotuvės. 

Daugiau informacijos apie šios programos 

 

3. Savo telefone pasirinkite Bluetooth 

nustatymai. 

4. Aktyvuokite bevielę „Bluetooth“ 

technologiją ir įjunkite „Bluetooth“ 

prietaisų paiešką. 

Daugiau informacijos rasite savo 

telefono naudotijo vadove. 

5. Iš pateikto sąrašo pasirinkite savo 

navigaciją. 

6. Norėdami įrenginius suporuoti, 

vykdykite tiek mobiliojo telefono, tiek 

navigacijos ekrane pateiktas instrukcijas. 

Kai išmaniojo telefono sąsaja bus 



atsisiuntimą ir diegimą rasite savo telefono 

naudotojo vadove. 

 

Prisijungti prie išmaniojo telefono sąsajos 

     Jei norite prisijungti prie išmaniojo telefono 

sąsajos, visų pirma turite atsisiųsti ir įdiegti 

„Išmaniojo telefono sąsajos“ programą į savo 

telefoną. 

1. Paleiskite išmaniojo telefono sąsają savo 

telefone. 

2. Navigacijoje pasirinkite Nustatymai > 

Bluetooth ir pažymėkite Bluetooth 

langelį. 

 

1. Paspauskite mygtuką savo telefone kelionei 

į norimą vietą pradėti (žiūrėti telefono 

naudotojo vadovą). 

2. Iš programų meniu pasirinkite išmaniojo 

telefono sąsają. 

 

     Kitą kartą, kai prijungsite navigaciją prie 

savo mobiliojo telefono, atvykimo vieta jūsų 

navigacijoje bus perkeliama į neseniai rastųjų 

vietų sąrašą.  

 

Išjungti laisvų rankų įrangą kol esate 

prisijungęs prie išmaniojo telefono sąsajos 

aktyvuota, navigacijos priemonių 

juostoje pamatysite . 

 

Persiųsti atvykimo vietą iš telefono į 

navigaciją 

 

     Išmaniojo telefono sąsaja jūsų mobiliajame 

telefone pateikiama kaip navigacijos programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 „Garmin Live“ paslaugos 

 

PASTABA: Išmaniojo telefono sąsaja veikia su 

telefonais, kuriuose įdiegta 2.1 arba naujesnės 

versijos „AndroidTM“ operacinė sistema. 

 

     Jei norite naudotis „Garmin Live“ paslaugomis, 

jūsų navigacija turi būti prijungta prie telefono, 

kuris palaiko išmaniojo telefono sąsają (37 

puslapis). 

     Išmaniojo telefono sąsaja suteiks jums prieigą 



 

    Kol navigacija yra prijungta prie telefono ir į 

ją siunčiamos „Garmin Live“ paslaugos, laisvų 

rankų įrangą galite išjungti.  

1. Pasirinkite Programos > Išmaniojo 

telefono sąsaja. 

2. Pasirinkite telefoną. 

3. Išvalykite Laisvų rankų įrangos 

skambinimo žymės langelį. 

prie „Garmin Live“ paslaugų. Šios paslaugos padės 

gauti nemokamus ir abonentiniu mokesčiu paremtus 

duomenis, kaip antai eismo informacija, orai ir 

degalų kainos, tiesiai į jūsų navigaciją. 

 

    Kai kurios „Garmin Live“ paslaugos, pavyzdžiui, 

informacija apie orus, prieinamos ir kaip pavienės 

programos jūsų navigacijoje.  Kitos „Garmin Live“ 

paslaugos, kaip antai realiu laiku gaunama eismo 

informacija pagerina jūsų navigacijos funkcijas. 

Funkcijos, kurioms reikia prieigos prie „Garmin 

Live“ paslaugų yra pažymėtos išmaniojo telefono 

sąsajos simboliu ir rodomos ekrane tik kai 

navigacija yra suporuota su telefonu, kuriam 

aktyvuota išmaniojo telefono sąsaja. 

 

Užsisakyti „Garmin Live“ paslaugas 

 

     Užsisakyti „Garmin Live“ paslaugas galite 

tik naudodami savo telefone esančią išmaniojo 

telefono sąsają. 

1. Paleiskite savo telefone esančią išmaniojo 

telefono sąsają (37 puslapis). 

2. Pasirinkite Garmin Live paslaugas. 

Ekrane pasirodys paslaugų sąrašas ir 

kainos. 

3. Pasirinkite paslaugą. 

naudojimo ekonomiškumą, atsižvelgiant į jūsų 

transporto priemonę ir vairavimo įpročius (40 

puslapis).      

     Kai kuriose srityse „ecoRoute HD“ priedas 

yra būtinas, norint naudoti visas „ecoRoute“ 

funkcijas.  

 

„ecoRoute HD“ priedas 

 

     Kai esate prisijungęs prie „ecoRoute HD“, 

jūsų navigacija gali pateikti realiu laiku 

gaunamą transporto priemonės informaciją, 



4. Pasirinkite kainą. 

5. Pasirinkite Užsisakyti. 

6. Vykdykite ekrane pateikiamas 

instrukcijas. 

 

„ecoRoute“ ekologiškas maršrutas 

 

     „ecoRoute“ apskaičiuoja degalų ekonomiją ir 

degalų kainą važiuojant iki nustatyto kelionės 

tikslo bei siūlo priemones, kurios padėtų 

paderinti degalų sunaudojimo efektyvumą. 

 

„ecoRoute“ pateikia tik apytikrius duomenis. Jie 

nėra tikslūs, nebent naudojate „ecoRoute HD“. 

Šis priedas padės gauti tikslesnius duomenis 

apie degalų  

1. Pasirinkite Programos > ecoRouteTM 

2. Įveskite degalų ir ridos informaciją. 

 

Pakeisti degalų kainą 

1. Pasirinkite Programos > ecoRouteTM > 

Degalinėje. 

2. Įveskite dabartinę degalų kainą ir 

paspauskite Toliau. 

3. Pasirinkite Gerai. 

 

kaip antai pranešimus apie klaidas, 

apsisukimus per minutę ir akumuliatoriaus 

įtampą. Jūsų navigacijoje pateikiami duomenys 

apie transporto priemonę perskaitomi 

„ecoRoute HD“ programa (skaičiuojant 

„ecoRoute“ duomenis).  

 

    Norėdami gauti daugiau informacijos apie 

priedo suderinamumą ir įsigijimą apsilankykite 

interneto svetainėje 

www.garmin.com/ecoroute.  

 

Nustatyti transporto priemonės profilį 

    Naudodami „ecoRoute“ pirmąjį kartą turite 

įvesti informaciją apie transporto priemonę.  

4. Įveskite atstumą,  

 

4. Įveskite atstumą, kurį nuvažiavote nuo 

tada, kai degalų bakas buvo paskutinį 

kartą pripildytas. 

5. Pasirinkite Toliau. 

Navigacija apskaičiuos vidutines degalų 

sąnaudas.  

6. Pasirinkite Saugoti. 

 

„ecoChallenge“ 

 

http://www.garmin.com/ecoroute


Nustatyti degalų ekonomiją 

 

     Galite nustatyti degalų ekonomiją, kad 

gautumėte dar tikslesnius, jūsų transporto 

priemonę ir vairavimo įpročius atspindinčius 

pranešimus apie degalus. Nustatymus patartina 

atlikti tada, kai pripildote degalų baką.  

 

1. Pasirinkite Programos > ecoRouteTM > 

Degalinėje. 

2. Įveskite dabartinę degalų kainą. 

3. Įveskite degalų kiekį, kurį transporto 

priemonė sunaudojo nuo paskutinio bako 

pripildymo.  

 

 

 

 

    „ecoChallenge“ padės jums sumažinti degalų 

sąnaudas vertinant jūsų vairavimo įpročius 

balais. Kuo geresni rezultatai, tuo daugiau 

degalų sutaupėte. „ecoChallenge“ surenka 

duomenis ir apskaičiuoja balus kai jūsų 

automobilis važiuoja arba kai aktyvuotas 

važiavimo automobiliu režimas.  

 

Žiūrėti „ecoChallenge“ rezultatus 

 Matykite savo dabartinius rezultatus 

„ecoChallenge“ piktogramoje 

(navigacijos žemėlapyje).  

 Norėdami pamatyti išsamesnę 

informaciją apie rezultatus pasirinkite 

. 

 

„ecoChallenge“ rezultatas 

 Dabartinis – rodomas jūsų dabartinį 

važiavimą atitinkantis rezultatas. 

 Bendras – rodomas vidutinį greitį, 

akceleraciją ir stabdymą atitinkantis 

rezultatas. 

 Greitis – rodo rezultatus, kurie atspindi 

Žiūrėti informaciją apie degalų ekonomiją 

 

    Galite matyti degalų sąnaudas, bendras 

išlaidas už degalus ir jų ekonomiją. 

1. Pasirinkite Programos > ecoRoute > 

Degalų ekonomija 

2. Pasirinkite diagramos skyrių, kurį norite 

padidinti. 

 



optimalų, taupyti padedantį degalus 

važiavimo greitį (45 – 60 aps beveik 

visiems automobiliams). 

 Akceleracija – rodo rezultatus, kurie 

atspindi kaip tolygiai ir laipsniškai 

greitinate. Taškų prarandate, jei greitinate 

staigiai.  

 Stabdymas – parodo kaip tolygiai ir 

laipsniškai stabdote. Taškų prarandate, jei 

stabdote staigiai.  

 

Pašalinti „ecoChallenge“ iš žemėlapio 

Pasirinkite > > Nustatymai > Slėpti > 

Išsaugoti. 

Atnaujinti „ecoChallenge“ rezultatus 

Pasirinkite > > Atnaujinti. 

Ridos pranešimai  

     Ridos pranešimai rodo atstumą, laiką, 

vidutinę degalų ekonomiją ir išlaidas už 

degalus kol pasieksite atvykimo vietą. 

 

     Ridos pranešimas sukuriamas kiekvienam 

jūsų važiuojamam maršrutui. Jei navigacijoje 

maršrutą sustabdote, ridos pranešimas rodomas 

atstumui, kurį nuvažiavote.  

 

Matyti ridos pranešimą 

 

      Navigacijoje galite matyti išsaugotus ridos 

pranešimus. 

 

PATARIMAS: ridos pranešimai saugomi 

navigacijos pranešimų aplanke (62 puslapis). 

 

1. Pasirinkite Programos > ecoRouteTM > 

Ridos pranešimas. 

2. Pasiriinkite pranešimą.  

 

Atnaujinti „ecoRoute“ informaciją 

 

1. Pasirinkite Programos > ecoRouteTM > 

Transporto priemonės profilis. 

 

 

2. Pasirinkite pranešimo temą. 

Pasirodys visas pranešimas. 

 

Matyti orų prognozes 

          Jei norite matyti pranešimus apie orus, 

jūsų navigacija turi būti prijungta prie 

mobiliojo telefono, kuris palaiko išmaniojo 

telefono sąsają (37 puslapis). Ši funkcija 

prieinama ne visose zonose. 



„myGarmin“ pranešimai 

 

     Jei norite matyti pranešimus, jūsų navigacija 

turi būti prijungta prie mobiliojo telefono, kuris 

palaiko išmaniojo telefono sąsają (37 puslapis). 

Ši funkcija prieinama ne visose zonose. 

 

     Galite matyti „myGardin“ programinės 

įrangos  pranešimus ar žemėlapių atnaujinimus.  

1. Pasirinkite Programos > myGarmin. 

 

     Jei turite neperskaitytų pranešimų, juos 

pamatyti galėsite myGarmin piktogramoje. 

1. Pasirinkite Programos > Orai. 

     Bus parodytos orų prognozės jūsų buvimo 

vietoje.  

2. Pasirinkite dieną. 

Bus parodyta orų prognozė konkrečiai 

dienai. 

 

Matyti orus kitame mieste 

1. Pasirinkite Programos > Orai > 

Dabartinė vieta. 

2. Pasirinkite galima parinktį: 

 Norėdami sužinoti, koks oras jūsų 

mėgiamame mieste, pasirinkite 

miestą iš pateikto sąrašo.  

      

 

 

 Norėdami pridėti mėgiamą miestą, 

pasirinkite Pridėti miestą ir įveskite 

jo pavadinimą.  

 

Žiūrėti orų radarą 

 

     Galite matyti judantį ir spalvotą dabartinių 

oro sąlygų radaro žemėlapį bei orų piktogramą 

žemėlapyje. Orų radaro piktograma kinta ir 

parodo orus netoliese (pavyzdžiui, lietų, sniegą 

 

 

Patikrinti kelio sąlygas 

1. Pasirinkite Programos > Orai. 

2. Jei reikia, pasirinkite miestą. 

3. Pasirinkite > Kelio sąlygos. 

 

Audioknygos 

 

     Navigacija galite klausyti audioknygas iš 

Audible.com, tačiau šiai funkcijai būtina 



ir audras). 

 

1. Pasirinkite Programos > Orai. 

2. Jei reikia, pasirinkite miestą. 

3. Pasirinkite > Orų radaras. 

 

Matyti orų pranešimus 

 

    Kai keliaujate su įjungta navigacija, 

žemėlapyje gali pasirodyti orų pranešimai. 

Galite matyti ir netoliese jūsų esančios vietovės 

ar pasirinkto miesto orų pranešimų žemėlapį. 

1. Pasirinkite Programos > Orai. 

2. Jei reikia, pasirinkite miestą. 

3. Pasirinkite > Orų pranešimai. 

užsisakyti prenumeratą. Norėdami aktyvuoti 30 

dienų bandomąją prenumeratą, apsilankykite 

interneto svetainėje www.audible.com/garmin.  

 

Įkelti audioknygas į jūsų navigaciją 

 

     Jei norite įkelti audioknygas į savo 

navigaciją, visų pirma turite užsiregistruoti 

interneto svetainėje Audible.com. Daugiau 

informacijos rasite www.audible.com/garmin.  

1. Prijunkite savo navigaciją prie 

kompiuterio. (2 puslapis). 

2. Prisijunkite Audible.com. 

  

3. Norėdami perkelti audioknygas į savo 

navigaciją, vadovaukitės Audible.com 

pateikiamomis instrukcijomis.  

 

Paleisti audioknygą 

1. Pasirinkite Programos > Audible. 

2. Pasirinkite Naršyti. 

3. Pasirinkite Pavadinimus, Autorius, 

Pasakotojus arba Žymeles.  

4. Pasirinkite knygą. 

5. Norėdami valdyti knygos grojimą, 

 

 norėdami greitai pasukti į priekį 

palaikykite nuspaudę ; 

 norėdami atsukti atgal palaikykite 

nuspaudę . 

 

Pridėti žymą 

 

     Kai klausotės audioknygos, grotuvas 

automatiškai atkuria ją nuo tos vietos, kur 

http://www.audible.com/garmin
http://www.audible.com/garmin


pasirinkite vieną iš parinkčių: 

 norėdami pridėti pasirinkite ; 

 norėdami pristabdyti, pasirinkite 

; 

 norėdami vėl paleisti, pasirinkite 

; 

 jei norite greitai pasukti knygos 

įrašą pirmyn arba atgal, naudokite 

puslapio viršuje esančią slinkties 

juostą; 

 norėdami įjungti kitą skyrių 

pasirinkite ; 

 norėdami įjungti ankstesnį skyrių 

pasirinkite ; 

paskutinė kartą sustabdėte. Galite naudoti žymą 

norimai vietai knygoje pažymėti. 

     Kai audioknyga groja, pasirinkite > 

Pridėti žymą. 

 

Atkurti grojimą nuo žymos 

1. Kai audioknyga groja, pasirinkite  

2. Pasirinkite žymą.  

 

Pervadinti žymą 

     Navigacijoje žymos pavadinamos pagal jos 

laiką – galite jas pervadinti.  

1. Klausydami audioknygos, 

pasirinkite  >  > Pervadinti žymas.  

2. Pasirinkite žymą. 

3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite 

Atlikta. 

 

Ištrinti žymą 

 Klausydami audioknygos, pasirinkite  

> > Ištrinti žymas. 

 Pasirinkite žymą. 

 Pasirinkite Toliau. 

 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite Atlikta. 

 

Redaguoti kelionės maršrutą 

 

 Pasirinkite Programos  > Kelionės 

planuoklis. 

 Pasirinkite išsaugotą kelionę. 

 Pasirinkite vieną iš parinkčių: 

 Pasirinkite kelionės vietą, jei norite 

pakeisti atvykimo arba išvykimo laiką. 



 

Planuoti kelionę 

     Norėdami sukurti ir išsaugoti kelionę su keliomis 

atvykimo vietomis, galite pasinaudoti kelionės 

planavimo funkcija. 

 Pasirinkite Programos  > Kelionės 

planuoklis. 

 Pasirinkite . 

 Pasirinkite Pasirinkti kelionės išvykimo 

vietą. 

 Atlikite atvykimo vietos paiešką (8 

puslapis). 

 Pasirinkite Pasirinkti. 

 Norėdami įterpti kitas atvykimo vietas, 

pasirinkite . 

 

 Pasirinkite Vykti! 

 Jei pateikiama pasiūlymų, pasirinkite 

maršrutą (20 puslapis). 

 

Redaguoti išsaugotą kelionės maršrutą 

 Pasirinkite Programos > Maršruto 

planuoklis. 

 Pasirinkite išsaugotą kelionę. 

 Pasirinkite  

 Pasirinkite variantą: 

 Pasirinkite kelionės vietą, o tuomet, 

norėdami užfiksuoti kiek laiko užtruksite 

atitinkamoje vietoje, pasirinkite Trukmė. 

 Pasirinkite kelionės laiką, jei norite 

pakeisti transporto priemonę ar maršruto 

pirmenybę konkrečioje kelio atkarpoje. 

 Pasirinkite Žemėlapis, jei norite peržiūrėti 

kelionę žemėlapyje. 

 

Keliauti pagal išsaugotą maršrutą 

 

1. Pasirinkite Programos > Kelionės 

planuoklis. 

2. Pasirinkite išsaugotą kelionę. 

 
 

 

 

Naudoti grotuvą 

 

     Grotuvas prieinamas ne visuose navigacijos 

modeliuose.  

     Įrenginys palaiko mp3 formato failus. Kai 

kurie modeliai palaiko ir mp4 failus. Jei norite 

pridėti failų į savo navigaciją, žiūrėkite 62 

puslapį. 

 Norėdami paleisti dainą, pasirinkite 



 Pasirinkite Pervadinti kelionę. 

 Pasirinkite Redaguoti atvykimo vietas, 

jei norite įterpti ir ištrinti atvykimo vietas 

arba pakeisti atvykimo vietų seką. 

 Pasirinkite Ištrinti kelionę. 

 Pasirinkite Optimizuoti atvykimo vietų 

seką, jei norite išdėstyti savo kelionės 

sustojimus efektyviausiai. 

 

 

 

 
 Norėdami reguliuoti garsą, pasirinkite 

 
 Norėdami perjungti dainas, pasirinkite 

 arba  

 Norėdami aktyvuoti atsitiktinį dainų 

grojimą, pasirinkite  

 Norėdami pakartoti grojaraštį, 

pasirinkite  

 Norėdami pakartoti dainą, pasirinkite 

 
 

 

 

 

 

Ieškoti muzikos failų 

 

     Galite ieškoti kitų, į navigaciją įkeltų dainų.  

1. Pasirinkite Programos > Grovutas. 

2. Pasirinkite Naršyti. 

3. Pasirinkite siūlomą variantą.  

 

Peržiūrėti nuotraukas 

 

 

 

 

 

     Kol navigacijoje nuosekliai rodomos 

nuotraukos, galite pasirinkti ekrano langą 

nuotraukų peržiūrai sustabdyti. 

 

Nustatyti nuotrauką kaip darbalaukio foną 

 

1. Pasirinkite Programos > Nuotraukų 

žiūryklė. 



 

     Galite peržiūrėti navigacijoje arba atminties 

kortelėje išsaugotas nuotraukas. Daugiau 

informacijos apie nuotraukų įkėlimą į navigaciją 

rasite 61 puslapyje. 

 

1. Pasirinkite Programos > Nuotraukų žiūryklė. 

2. Rodyklėmis naršykite po nuotraukas. 

3. Pasirinkite nuotrauką. 

 

Įjungti nuotraukų demonstravimo funkciją 

 

1. Pasirinkite Programos  > Nuotraukų 

žiūryklė. 

2. Pasirinkite . 

 

 

2. Pasirinkite nuotrauką. 

3. Pasirinkite  > Nustatyti kaip 

darbalaukio foną. 

4. Nustatykite darbalauko foną ekrano 

mygtukais. 

5. Pasirinkite Saugoti. 

 

Ištrinti nuotraukas 

 

1. Pasirinkite Programos > Nuotraukų 

žiūryklė. 

2. Pasirinkite nuotrauką. 

3. Pasirinkite > Ištrinti > Taip. 

 

 

Peržiūrėti ankstesnius maršrutus ir atvykimo 

vietas 

 

    Prieš pradedant naudotis šia funkcija, būtina 

aktyvuoti kelionės istorijos funkciją (66 

puslapis). 

     Žemėlapyje galite peržiūrėti ankstesnius maršrutus 

bei sustojimo vietas. 

 

 

Nustatyti žadintuvą 

 

1. Pasirinkite Programos > Žadintuvas. 

2. Nustatykite laiką. 

3. Pasirinkite žymės langelį Žadintuvas 

įjungtas. 

 

Rasti automobilių stovėjimo vietą 

 



 

Pasirinkite Programos > Kur aš buvau. 

 

Pasaulio laikas 

 

1. Pasirinkite Programos > Pasaulio laikrodis. 

2. Jei reikia, pasirinkite miestą, įveskite miesto 

pavadinimą, ir pasirinkite Atlikta. 

 

Peržiūrėti pasaulio žemėlapį 

 

  Pasirinkite Programos > Pasaulio laikrodis > . 

  Tamsios žemėlapio vietos žymi nakties laiką.  

 

 
 

 

 

     Prieš pradedant naudotis šia funkcija, būtina 

užsisakyti automobilių stovėjimo paslaugą, o 

navigaciją būtina prijungti prie telefono, kuriame 

būtų aktyvuota išmaniojo telefono jungtis (37 

puslapis). Ši funkcija prieinama ne visose vietovėse. 

 

      Naudodami šią funkciją galėsite rasti išsamios 

informacijos apie automobilių stovėjimo vietas, 

laisvas stovėjimo vietas arčiausiai esančiose 

stovėjimo aikštelėse bei įkainius. 

 

1. Pasirinkite Programos > Automobilių 

stovėjimo vietos. 

2. Pasirinkite automobilių stovėjimo vietą. 

 

 

 

Rasti puskutinę automobilio stovėjimo vietą 

 

     Nuėmus įjungtą navigaciją nuo laikiklio jūsų 

buvimo vieta išsaugoma kaip automobilio stovėjimo 

vieta. 

 

Pasirinkite Programos > Paskutinė automobilio 

stovėjimo vieta. 

 

2. Jei reikia, pasirinkite šalia Konvertuoti esantį 

mygtuką, matų kategoriją ir spauskite 

Išsaugoti. 

3.  Jei reikia, pasirinkite vieneto mygtuką, 

matavimo vienetą, o tuomet spauskite 

Išsaugoti. 

4. Pasirinkite laukelį po vienetu, kurį 

pageidaujate konvertuoti. 



 

Išsaugoti automobilio stovėjimo vietą 

1. Pasirinkite Programos > Paskutinė 

automobilio stovėjimo vieta. 

2. Pasirinkite Automobilių stovėjimo vietos arba 

Paskutinė automobilio stovėjimo vieta.  

3. Pasirinkite > Išsaugoti. 

4. Jei reikia, įveskite pavadinimą. 

 

Skaičiuotuvas 

 

    Pasirinkite Programos > Skaičiuotuvas. 

 

Konvertuoti vienetus 

 

1. Pasirinkite Programos > Vienetų 

keitiklis. 

5. Įveskite skaičių ir pasirinkite Atlikta. 

 

Rankiniu būdu nustatyti valiutų keitimo 

kursus 

 

    Galite atnaujinti valiutų keitimo kursus rankiniu 

būdu ir naudotis pačiais naujausiais duomenimis.  

1. Pasirinkite Programos > Vienetų keitiklis. 

2. Pasirinkite mygtuką greta Konvertuoti. 

3. Pasirinkite Valiuta, po to pasirinkite 

Išsaugoti. 

4. Jei reikia, pasirinkite valiutos mygtuką, 

pasirinkite kitą valiutą ir tuomet spauskite 

Išsaugoti. 

 

 

 

5. Pasirinkite mygtuką ekrano apačioje, rodantį 

valiutų keitimo kursą. 

6. Pasirinkite greta valiutos esantį langelį. 

7. Įveskite reikšmę ir pasirinkite Atlikta. 

8. Pasirinkite Gerai. 

 

Pasiūlymai 

 

     Jei Jūsų navigacijos pakete yra eismo imtuvas, 

 

 

Peržiūrėti pasiūlymus 

 ĮSPĖJIMAS 

    Vairuodami nemėginkite nusirašyti kuponų 

kodų. 

1. Norėdami ieškoti artimiausios atvykimo 

vietos, kurioje galiotų nurodytasis pasiūlymas 

pasirinkite jį ekrane. 



gausite savo buvimo vietai aktualius pasiūlymus ir 

kuponus. Reklaminė eismo informacija galima tik 

Šiaurės Amerikoje. 

 

PASTABA: eismo imtuvas turi būti jungiamas prie 

išorinio maitinimo šaltinio, be to, norėdami gauti 

reklaminę eismo informaciją, privalote būti aprėpties 

zonoje. 

 

Mūsų privatumo pranešimą rasite adresu 

www.garmin.com/privacy. 

 

 

2. Jei galima, norėdami peržiūrėti kupono kodą 

pasirinkite .  

3. Užsirašykite kodą ir atvykę į reikiamą vietą jį 

pateikite.  

 

Peržiūrėti pasiūlymų sąrašą 

     

    Norėdami peržiūrėti gautus pasiūlymus, 

pasirinkite Programos > Pasiūlymai. 

 

Išjungti eismo ir pasiūlymų funkciją 

 

Norėdami išjungti pasiūlymų funkciją, turite išjungti 

eismo funkciją. 

1. Pasirinkite Nustatymai > Eismas. 

2. Pasirinkite Eismas realiuoju laiku žymės 

langelį. 

 

 

     

 

Naudoti kalbos vedlį 

 

    Kalbos vedlį galima naudoti pavieniams 

žodžiams ar frazėms ieškoti ir išversti. 

     Pasirinkite Programos > Kalbos vedlys. 

 

1. Pasirinkite kategoriją ir subkategorijas. 

2. Jei reikia, pasirinkite , įveskite ieškomą 

žodį ir pasirinkite Atlikta. 

3. Pasirinkite žodį arba frazę. 

4. Jei norite išgirsti vertimą, pasirinkite . 
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Pasirinkti kalbas kalbos vedlyje 

 

     Norėdami išversti žodžius ar frazes galite 

pasirinkti kalbų grupes. 

 

1. Pasirinkite Programos > Kalbų vedlys > 

Žodžiai ir frazės. 

2. Pasirinkite > Kalba. 

3. Pasirinkite Iš, kalbą, iš kurios norite versti ir 

spauskite Išsaugoti. 

4. Pasirinkite Į, kalbą, į kurią norite versti, ir 

spauskite Išsaugoti. 

 

Išversti žodžius ir frazes 

 

     Norėdami išversti žodžius ar frazes galite 

pasirinkti kalbų grupes. 

1. Pasirinkite Programos  > Kalbų vedlys > 

Žodžiai ir frazės 

 

 

Naudoti dvikalbį žodyną 

 

1. Pasirinkite Programos > Kalbų vedlys > 

Dvikalbiai žodynai. 

2. Pasirinkite žodyną. 

3. Jei reikia, pasirinkite , įveskite ieškomą 

žodį ir pasirinkite Atlikta. 

4. Pasirinkite žodį. 

5. Jei norite išgirsti vertimą, pasirinkite . 

 

 

Seklys 

 

Pakeisti savo slapyvardį 

 
     Pirmą kartą įjungę navigaciją būsite paraginti 

įvesti slapyvardį, kuriuo sistema galės jus 

identifikuoti kai naudositės sekliu. 

 

PASTABOS 

     Būkite atsargūs, dalindamiesi informacija apie 

savo buvimo vietą su kitais. 

     



     Prieš pradedant naudoti seklio funkciją, būtina 

prijungti navigaciją prie mobiliojo telefono, kuriame 

būtų įdiegta išmaniojo telefono sąsaja (37 puslapis). 

Ši funkcija galima ne visose vietovėse. 

 

     Seklys leidžia informuoti apie jūsų buvimo vietą, 

sekti kitus ir leisti kitiems sekti jus. Seklio funkcija 

yra tam tikrose „Garmin“ GPS sistemose. Ją taip pat 

galima įdiegti ir kaip programą mobiliuosiuose 

telefonuose. 

 

Paruošti seklį 

 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > Pradėti. 

2. Vadovaukitės navigacijos ekrane 

pateikiamomis instrukcijomis. 

 

 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > > 

Profilis. 

2. Prie Slapyvardis pasirinkite Redaguoti. 

3. Įveskite slapyvardį ir pasirinkite Atlikta. 

 
Peržiūrėti savo seklio ID 

 

     Jūsų seklio ID identifikuoja jūsų navigaciją tarp 

kitų seklio vartotojų. Kiti vartotojai gali pasinaudoti 

Jūsų seklio ID, norėdami pakviesti jus važiuoti 

paskui. 

Pasirinkite Programos > Seklys >  > Profilis. 

 

Paskui jus sekantys asmenys 

 

     Galite pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus 

nurodytą laiką. Šiam laikui pasibaigus, paskui 

važiuojantis asmuo daugiau nebegalės patyti jūsų 

buvimo vietos. 

     Pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus galite 

pasinaudodami elektroninio pašto adresu arba seklio 

ID. Jei tai padarysite pasinaudoję elektroninio pašto 

adresu, šis asmuo turės važiuoti paskui naudodamasis 

„Garmin“ interneto tinklalapiu. Tuo tarpu jei 

pakviesite kitą asmenį važiuoti paskui pasinaudodami 

seklio ID, asmuo turės važiuoti paskui jus 

naudodamasis sekliu. 

 

Pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus 

 

     Galite pakviesti kitą asmenį važiuoti paskui jus 

nurodytą laiką. 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > Važiuok 

paskui mane. 

2. Pasirinkite vieną iš galimybių: 

 pasirinkite prie pageidaujamų asmenų esantį 

žymės langelį; 



Važiuoti paskui kitus asmenis 

 

    Jei norite pradėti važiuoti paskui kitą asmenį, 

(naudodamiesi navigacija) kitas asmuo,  

pasinaudodamas jūsų seklio ID, turi jus pakviesti. 

 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > 

Peržiūra. 

2. Pasirinkite asmenį. 

 

     Pasirinkto asmens buvimo vieta rodoma 

žemėlapyje. 

 

Stebėti paskui jus važiuojančius asmenis 

 

     Galite peržiūrėti vartotojų, kurie šiuo metu 

važiuoja paskui jus, sąrašą. 

Pasirinkite Programos > Seklys > Peržiūra. 

 

 pasirinkite Įvesti elektroninio pašto adresą 

arba seklio ID ir įveskite pageidaujamo 

asmens elektroninio pašto adresą arba seklio 

ID (52 puslapis). 

 

PASTABA: Įvedant seklio ID būtina atkreipti 

dėmesį į didžiąsias ir mažąsias raides. 

 

3. Pasirinkite Toliau. 

4. Pasirinkite galimybę: 

 pasirinkite pranešimą; 

 pasirinkite Įvesti pranešimą ir įveskite 

pageidaujamą tekstą. 

5. Norėdami pasirinkti trukmę tempkite 

Valandas ir Minutes, o tuomet pasirinkite 

Toliau. 

 
      

6. Pasirinkite Siųsti. 

 

Atšaukti paskui jus važiuojantį asmenį 

 

     Jei atšauksite paskui važiuojantį asmenį, jis 

daugiau nebegalės matyti jūsų buvimo vietos. 

 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > 

Peržiūra. 

2. Pasirinkite galimybę: 

 Pasirinkite žymės langelį prie kiekvieno 

pageidaujamo asmens. 

 Pasirinkite Įvesti elektroninio pašto adresą 

arba seklio ID ir įveskite pageidaujamo 

asmens elektroninio pašto adresą arba seklio 

ID. 

Įvedant seklio ID, būtina atkreipti dėmesį į 

didžiąsias ir mažąsias raides. 



2. Pasirinkite . 

3. Pasirinkite vieną ar daugiau paskui jus 

važiuojančių asmenų. 

4. Pasirinkite Atšaukti sekimą. 

 

Nuslėpti savo buvimo vietą 

 

     Galite nuslėpti savo buvimo vieną nuo paskui 

važiuojančių asmenų. 

 

Pasirinkite Programos > Seklys > Paslėpti mane. 

 

     Galite nusiųsti kitam vartotojui pranešimą apie 

savo buvimo vietą. 

 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > Aš esu čia. 

 

 

 

 

3. Pasirinkite Toliau. 

 

4. Pasirinkite variantą: 

 pasirinkite pranešimą; 

 pasirinkite Įvesti pranešimą ir įveskite 

pageidaujamą tekstą. 

 

5. Pasirinkite Siųsti. 

 

Suteikti sekliui prieigą prie jūsų socialinio 

tinklo paskyrų 

 

     Jei norite paskelbti savo buvimo vietą 

socialiniame tinkle naudodami seklį, visų 

pirma turite aktyvuoti socialinio tinklo 

paskyras išmaniojo telefono sąsajoje.  

1. Paleiskite išmaniojo telefono sąsają savo 

telefone. 

2. Pasirinkite meniu mygtuką. 

3. Pasirinkite Nustatymai. 

4. Pasirinkite žymės langelį Socialinis 

tinklas. 

5. Pasirinkite Socialinio tinklo paskyros. 

6. Pasirinkite šalia žymės langelio esančius 

4. Pasirinkite variantą: 

 pasirinkite pranešimą; 

 pasirinkite Įvesti pranešimą ir įveskite 

pageidaujamą tekstą. 

5. Norėdami pasirinkti trukmę tempkite 

Valandas ir Minutes, o tuomet pasirinkite 

Toliau. 

6. Pasirinkite Siųsti. 



socialinius tinklus (kurie turėtų būti 

aktyvuoti seklyje).  

7. Jei reikia, vadovaukitės navigacijos 

ekrane pateikiamais raginimais 

pasirinktas paskyras autentifikuoti.  

 

Paskelbti savo buvimo vietą socialiniuose 

tinkluose 

  Galite paskelbti savo buvimo vietą 

socialiniuose tinkluose (tam tikram 

laikotarpiui). Tuo metu bet kas, patikrinęs 

paskelbtą informaciją galės sužinoti jūsų 

buvimo vietą. 

 

1. Pasirinkite Programos > Seklys > 

Važiuok paskui mane. 

2. Pasirinkite vieną arba kelis socialinius 

tinklus. 

3. Pasirinkite Toliau. 

 

Eismas 

PASTABA 

     „Garmin“ neprisiima atsakomybės už 

informacijos apie eismą tikslumą ar savalaikiškumą. 

     Informacija apie eismą gali būti prieinama ne 

visose vietovėse ar šalyse. 

 

     Jūsų navigacija gali priimti informaciją apie 

eismą, tik jei naudojamas specialus „Garmin“ 

informacijos apie eismą imtuvas arba jei esate 

užsisakę gauti informaciją apie eismą iš „Garmin 

Live“ (37 puslapis). Informacijos apie eismą 

imtuvas parduodamas su kai kuriais prietaisų 

rinkiniais. 

     Jis integruojamas į transporto priemonės 

maitinimo laidą arba į navigaciją. Jei norite, kad 

navigacijai būtų siunčiama eismo informacija, 

tai tiek navigacija, tiek ir informacijos apie 

eismą imtuvas turi būti prijungti prie maitinimo 

Informacijos apie eismą imtuvas 

 



šaltinio ir patekti į eismo informaciją 

transliuojančios stoties diapazoną. Naudojantis 

rinkinyje esančiu informacijos apie eismą 

imtuvu, užsisakyti šios paslaugos nereikia. 

 

     Daugiau informacijos apie šiuos imtuvus ir 

jų aprėptis rasite interneto svetainėje 

www.garmin.com/traffic. 

 

Rodyti eismą 

1. Pasirinkite Nustatymai > Eismas. 

2. Pasirinkite Eismas realiu laiku. 

   

Gauti informaciją apie eismą, naudojantis 

informacijos apie eismą imtuvu  

 

1. Prijunkite informacijos apie eismą imtuvą prie 

išorinio maitinimo šaltinio. 

2. Prijunkite informacijos apie eismą imtuvą prie 

navigacijos. 

PASTABA: šildomi (metalizuoti) priekiniai stiklai 

gali pabloginti imtuvo funkcijas. 

 
 

 

Mini USB jungtis 

 

Išorinės antenos jungtis 

 

Vidinė antena 

 

LED indikacinė lemputė 

 

Transporto priemonės maitinimo 

šaltinio jungtis 
 

Gauti informaciją apie eismą naudojant 

išmaniojo telefono sąsają 

 

     Galite įsigyti eismo prenumeratą duomenims 

apie eismą per išmaniojo telefono sąsają gauti. 

Eismo piktograma 

 

     Kai jums tiekiama infomacija apie eismą, 

žemėlapyje pasirodo piktograma. Eismo 

informacijos piktograma gali būti skirtingų 
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Informacija apie eismą navigacijos ekrane bus 

rodoma jei prie išmaniojo telefono sąsajos 

prijungta navigacija pateks į informacijos apie 

eismą tranliavimo diapazoną. Ši funkcija galima 

ne visose vietovėse. 

 

1. Įsigykite eismo prenumeratą iš „Garmin 

Live“ paslaugų savo telefone (39 

puslapis). 

2. Prijunkite savo navigaciją prie išmaniojo 

telefono sąsajos (37 puslapis). 

spalvų, taigi žymi eismo sąlygų sudėtingumą.  

 

Spalva Sudėtingumas Reikšmė 
Žalia Žemas Eismas laisvas. 

Geltona Vidutinis Eismas juda, bet yra 

trikdžių. 

Raudona Aukštas Eismas nejuda arba 

juda lėtai. Eisme yra 

trikdžių. 

Pilka Nėra signalo Eismo informacija 

negalima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eismas jūsų maršrute 

 

     Skaičiuodama jūsų maršrutą navigacija 

išnagrinėja esamas eismo sąlygas ir 

automatiškai parenka jums trumpiausią laiko 

atžvilgiu maršrutą. Jei jums važiuojant kelyje 

atsiranda trikdžių, navigacija automatiškai 

perskaičiuoja kitą maršrutą.  

     Eismą žyminčios piktogramos spalva 

kinta ir žymi eismo sąlygų sudėtingumą jūsų 

maršrute arba tiesiog kelyje, kuriuo važiuojate.  

 

     Jei alternatyvaus ir greitesnio maršruto nėra, 

navigacijoje bus pateikiamas maršrutas ir per 

eismo trikdžius. Laikas pridedamas prie jūsų jau 

išmatuotos kelionės trukmės automatiškai.  

 

Matyti informaciją apie eismą savo maršrute 

 

1. Važiuodami maršrutu pasirinkite . 

2. Pasirinkite Eismo informacija maršrute.  

Navigacijoje pateikiamas pagal vietą 

maršrute sudarytas eismo įvykių sąrašas.  

3. Pasirinkite atvejį.  

 

Išvengti eismo srauto savo maršrute 

rankiniu būdu  

1. Žemėlapyje pasirinkite  

2. Pasirinkite Eismo informacija 

maršrute.  

3. Jei reikia, norėdami pamatyti kitus eismo 

trikdžius savo maršrute, naudokite 

rodykles.  

4. Pasirinkite  > Vengti. 

 

Pasirinkite alternatyvų maršrutą 

1. Važiuodami automobiliu pasirinkite  

2. Pasirinkite Alternatyvus maršrutas. 

3. Pasirinkite maršrutą. 

 

Matyti eismo informaciją žemėlapyje 

 

    Eismo žemėlapyje pateikiama spalvota 

informacija apie eismo srautus ir trikdžius 

netoliese esančiuose keliuose. 

1. Žemėlapyje pasirinkite . 

2. Pasirinkite Eismo sąlygos. 



      

Eismas jūsų vietovėje 

 

Ieškoti eismo trikdžių 

1. Žemėlapyje pasirinkite . 

2. Pasirinkite Eismo sąlygos > .  

3. Norėdami pamatyti eismo trikdžius, pasirinkite 

punktą iš sąrašo. 

4. Jei paieškos metu radote daugiau nei vieną 

trikdį, jį peržiūrėti galite naudodami rodykles. 

 

Peržiūrėti eismo įvykius žemėlapyje 

1. Žemėlapyje pasirinkite . 

2. Pasirinkite Eismo sąlygos. 

3. Pasirinkite eismo piktogramą. 

 

Interpretuoti informaciją apie eismą 

 
     Eismo apraše paaiškintos eismo žemėlapyje 

naudojamų piktogramų bei spalvų reikšmės. 

1. Žemėlapyje pasirinkite . 

2. Pasirinkite Eismo aprašas. 

 

 

Eismo kameros 

 

     Prieš pradedant naudotis šia funkcija, būtina 

užsisakyti „PhotoLive“ paslaugą. Navigacija 

taip pat turi būti prijungta prie telefono, 

kuriame yra „Išmaniojo telefono sąsaja“ (37 

puslapis). Ši funkcija galima ne visose 

vietovėse. 

 

     Eismo kameros siunčia eismo sąlygų 

nuotraukas iš didžiųjų greitkelių ir sankryžų 

realiu laiku. Galite išsaugoti kameras, kurių 

siunčiamus vaizdus pageidaujate reguliariai 

matyti. 

 

Išsaugoti eismo kamerą 

 

1. Pasirinkite Programos > Mano kameros. 

2. Pasirinkite Įterpti kamerą. 

3. Pasirinkite kelią. 

4. Pasirinkite sankryžą. 

5. Pasirinkite Išsaugoti. 

 

  



 

Peržiūrėti eismo kameros rodomą vaizdą 

 

    Prieš peržiūrint eismo kameros rodomą vaizdą, 

būtina kamerą išsaugoti. 

 

1. Pasirinkite Programos > Mano kameros. 

2. Pasirinkite kamerą. 

 

Informacijos apie eismą užsakymas 

 
Aktyvuoti informacijos apie eismą užsakymą 

 

     Jei navigacijoje įdiegtas FM informacijos apie 

eismą imtuvas, informacijos apie eismą užsakyti 

nereikia. Užsakymas aktyvuojamas automatiškai, kai 

tik navigacija suranda palydovo signalus (tuo pat 

metu priimant informacijos apie eismą signalus iš 

mokamų paslaugų tiekėjo).  

 

Užsakyti visam naudojimo laikotarpiui 

      

      Kai kuriuose modeliuose funkcijas galima 

užsakyti visam naudojimo laikotarpiui.  

 

LT Šiame modelyje įdiegtas informacijos apie 

eismą užsakymas visam naudojimo laikui 

bei eismo imtuvas. 

LMT Šiame modelyje įdiegtas „nüMaps 

LifetimeTM“, informacijos apie eismą 

užsakymas visam naudojimo laikui (72 

puslapis) bei eismo imtuvas. 

 

Pridėti užsakymą 

 
    Galite užsisakyti informaciją apie eismą kituose 

regionuose ar valstybėse. 

 

PASTABA: informaciją apie eismą taip pat galite 

užsisakyti ir naudodamiesi „Garmin“ tiesioginėmis 

paslaugomis (39 puslapis). Įsigijus eismo 

informaciją per „Garmin Live“ paslaugas, būtina 

išmaniojo telefono jungtis, tačiau nereikia eismo 

imtuvo (37 puslapis). 

 

1. Pagrindiniame meniu pasirinkite Nustatymai 

> Eismas. 



 

2. Pasirinkite galimybę: 

 

 naudodami ne Šiaurės Amerikos rinkai skirtą 

navigaciją, pasirinkite Užsakymai > . 

 Naudodami Šiaurės Amerikos rinkai skirtą 

prietaisą, pasirinkite . 

 

3. Užsirašykite FM informacijos apie eismą 

imtuvo ID. 

 

4. Norėdami informaciją užsisakyti, aplankykite 

interneto adresą www.garmin.com/fmtraffic. 

Čia jums bus suteiktas 25 simbolių kodas. Šio 

kodo pakartotinai naudoti negalima. Kiekvieną 

kartą atnaujindami paslaugą privalote įsigyti 

naują kodą. Jei naudojate nuosavus sudėtinius 

FM informacijos apie eismą imtuvus, 

kiekvienam imtuvui privalote įsigyti atskirą 

kodą. 

 

5. Navigacijoje pasirinkite Toliau. 

 

6. Įveskite kodą. 

 

7. Pasirinkite Atlikta. 

 

 

Duomenų valdymas 

 
     Navigacijoje galite išsaugoti failus, pavyzdžiui, 

JPEG nuotraukas. Joje taip pat yra atminties kortelės 

jungtis papildomiems duomenims saugoti. 

 
PASTABA: Prietaisas nepalaiko Windows 95, 98, 

Me, Windows NT® ir MAC OS 10.3 bei ankstesnių 

operacinės sistemos versijų.  

 

Failų tipai 

 
Navigacija palaiko šiuos failų tipus: 

 

 JPEG ir JPG vaizdo failus (47 puslapis); 

 Žemėlapius ir GPX žemėlapio taškų failus iš 

„Garmin“ programinės įrangos, įskaitant 

„MapSource®“, „BaseCamp®“ ir „HomePort®“ 

(72 puslapis); 

 GPI įprastinių lankytinų vietų failus iš 

„Garmin“ lankytinų vietų kelties programos 

(73 puslapis). 
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Atminties kortelės 

 
      Galite nusipirkti atminties korteles iš elektronikos 

priekių pardavėjo arba įsigyti jau įkeltą „Garmin“ 

žemėlapių programinę įrangą 

(www.garmin.com/trip_planning). Atminties kortelę 

galima naudoti ne tik žemėlapiams ir duomenims, bet 

ir kitiems failams (kaip antai žemėlapiai, vaizdai, 

geoslėptuvių paieškos žaidimai, maršrutai, žemėlapio 

taškai ir įprastinės lankytinos vietos) saugoti. 

 

Atminties kortelės įdiegimas 

 

      Prie navigacijos galima jungti „microSDTM“ 

ir „microSDHC“ atminties korteles. 

 

1. Įstatykite atminties kortelę į navigacijoje 

esantį lizdą. 

2. Spauskite kortelę, kol išgirsite 

spragtelėjimą. 

 

Perkelti failus iš savo kompiuterio 

 

1. Prijunkite navigaciją prie kompiuterio (2 

puslapis). 

 

 

     Kompiuteriuose su „Windows“ operacine 

sistema navigacija ir atminties kortelė rodoma kaip 

išoriniai kaupikliai, o „Mac“ kompiuteriuose – kaip 

išorinės talpyklos. 

 

PASTABA: kai kurie kompiuteriai su sudėtiniais 

tinklo kaupikliais nepriima „nüvi“ kaupiklių. 

Išsamesnę informaciją kaip susieti kaupiklius, rasite 

mūsų operacinės sistemos pagalbos faile.  

 

2. Kompiuteryje atidarykite failų naršyklę. 

 

3. Pasirinkite failą. 

 

4. Pasirinkite Redaguoti > Kopijuoti. 

 

5. Atidarykite „Garmin“ arba atminties kortelės 

kaupiklį arba talpyklą. 

 

6. Pasirinkite Redaguoti > Įkelti. 

 

     Failas rodomas navigacijos atminties arba 

atminties kortelės failų sąraše. 

 

Kaip išjungti USB laidą 

 

1. Atlikite šiuos veiksmus: 

http://www.garmin.com/trip_planning


 

 Jei kompiuteryje naudojama „Windows“ 

operacinė sistema, du kartus spragtelėkite ant 

iškėlimo piktogramos  sisteminiame dėkle. 

 „Mac“ kompiuteryje nutempkite talpyklos 

piktogramą į Šiukšliadėžę (Trash) . 

2. Išjunkite laidą iš kompiuterio. 

 

Ištrinti failus 

 

1. Pasirinkite nustatymo kategoriją. 

2. Pasirinkite nustatymą, kurį pageidaujate 

keisti. 

 

Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir transporto 

priemonė. 

 

 Transporto priemonė – pakeičia 

piktogramą, rodančią jūsų vietą žemėlapyje. 

Daugiau piktogramų rasite apsilankę interneto 

svetainėje www.garmingarage.com. 

 Važiavimo žemėlapio vaizdas – nustato 

perspektyvą žemėlapyje. 

 Pėsčiųjų žemėlapio vaizdas – nustato 

perspektyvą žemėlapyje. 

 Žemėlapio detalumas – nustato detalumo 

lygį žemėlapyje. Nustačius detalesnį 

žemėlapio vaizdą, jis bus piešiamas lėčiau. 

 Žemėlapio tema – pakeičia žemėlapio 

duomenų spalvą. 

 

 

PASTABA 

    Jei nežinote failo paskirties, netrinkite jo. 

Navigacijos atmintyje saugomi svarbūs sistemos 

failai, kurių ištrinti negalima. 

1. Atidarykite „Garmin“ kaupiklį arba talpyklą. 

2. Jei reikia, atidarykite aplanką ar talpyklą. 

3. Pasirinkite failą. 

4. Klaviatūroje paspauskite mygtuką Ištrinti. 

 

Pritaikyti prietaisą 

 

1. Pasirinkite Nustatymai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garmingarage.com/


 

 Žemėlapio mygtukai – nustato, kurie 

mygtukai bus įtraukti į žemėlapį (galima 

įtraukti iki trijų mygtukų). 

 Žemėlapio sluoksniai – nustato žemėlapyje 

rodomus duomenis (28 puslapis). 

 Prietaisų skydeliai – nustato žemėlapio 

prietaisų skydelio išdėstymą. 

 Mano žemėlapiai –  nustato, kurie įdiegti 

žemėlapiai bus naudojami navigacijoje.  

 

Žemėlapių aktyvavimas 

 

PATARIMAS: norėdami įsigyti papildomų 

žemėlapių, apsilankykite www.garmin.com/maps. 

1. Pasirinkite Nustatymai > Žemėlapis ir 

transporto priemonė > Mano žemėlapiai. 

2. Pasirinkite žemėlapį. 

 

Navigacijos nustatymai 

 

Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

 Skaičiavimo režimas – nustato maršruto 

prioritetus. 

 

 

 Vengtinos vietos – nustato, kokių kelio 

požymių vengti maršrutuose. 

 Tradicinės vengtinos vietos – leidžia vengti 

konkrečių kelių ar vietovių. 

 Palankūs aplinkkeliai – nustato aplinkkelio 

ilgį. 

 Apriboti kelionę pėsčiomis – reguliuoja 

maksimalų atstumą pėsčiomis pėsčiųjų 

maršrutuose. 

 Viešasis transportas – aktyvuoja arba 

užblokuoja viešąjį transportą. 

 Saugus režimas – išjungia visas funkcijas, 

kurioms reikalingas ypatingas vairuotojo 

dėmesys. 

 GPS imitatorius – sustabdo GPS signalo 

priėmimą ir taupo baterijos energiją. 

 

Maršrutų prioritetai 

 

     Pasirinkite Nustatymai > Navigacija > 

Skaičiavimo režimas. 

 

 

 

 

 

http://www.garmin.com/maps


 

 

     Maršrutas skaičiuojamas pagal greičius kelyje ir 

transporto priemonės greičio informacija nurodytame 

maršrute. 

 Trumpesnis laikas – apskaičiuoja maršrutus, 

kuriuos įveiksite greičiau, tačiau jų atstumas 

gali būti ilgesnis. 

 Trumpesnis atstumas – apskaičiuoja 

maršrutus, kurių atstumas trumpesnis, tačiau 

galite užtrukti ilgiau. 

 Mažiau degalų – apskaičiuoja maršrutus, 

kuriuos galima nuvažiuoti su mažiau degalų, 

nei važiuojant kitais maršrutais. 

 Bekelė – apskaičiuoja tiesią liniją nuo jūsų 

buvimo iki atvykimo vietos. 

 

Ekrano nustatymai 

 

Pasirinkite Nustatymai > Ekranas. 

 

 Spalvų režimas – nustato šviesų foną Diena, 

tamsų foną Naktis, arba automatiškai perjungia 

šiuos fonus, atsižvelgiant į saulės patekėjimo ir 

nusileidimo laiką jūsų buvimo vietoje 

(Automatinis). 

 

 

 

 Ryškumas – keičia ekrano ryškumą. 

Sumažinus ekrano ryškumą, galima taupyti 

baterijos energiją. 

 Ekrano laukimo laikas – nustato ekrano 

neveikos laiką, po kurio navigacija 

persijungia į miego būseną. 

 Momentinė ekrano kopija – naudojantis šia 

funkcija, galima nufotografuoti prietaiso 

ekraną. Ekrano nuotraukos saugomos 

navigacijos Ekrano nuotraukų aplanke.  

 

„Bluetooth“ nustatymai 

 

     Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

 „Bluetooth“ – aktyvuoja „Bluetooth“ 

komponentą. 

 Pridėti telefoną arba Telefonas – valdo 

jungtis tarp jūsų navigacijos ir mobiliųjų 

telefonų, palaikančių belaidę „Bluetooth“ 

technologiją. 

 Patogus vardas – leidžia įvesti patogų vardą, 

kuriuo jūsų „nüvi“ navigacija bus 

identifikuojama „Bluetooth“ belaidę 

technologiją palaikančiuose įrenginiuose. 

 

  



 

 

Tvarkyti „Bluetooth“ prietaisų sąrašą 

 

     Galite pridėti, atjungti arba ištrinti telefonus, 

kuriuos suranda jūsų navigacija, aktyvavus 

„Bluetooth“. 

1. Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth > 

Telefonas. 

2. Pasirinkite variantą: 

 Pasirinkite telefoną, su kurio pageidaujate 

navigaciją sujungti. 

 Norėdami įtraukti telefoną į meniu, pasirinkite 

.  

 Norėdami ištrinti telefoną iš navigacijos 

atminties pasirinkite . 

 Norėdami pašalinti esamą jungtį pasirinkite 

Nėra. 

 

Išjungti „Bluetooth“ 

 

1. Pasirinkite Nustatymai > Bluetooth. 

2. Pasirinkite Bluetooth. 

 

Eismo nustatymai 

 

Pasirinkite Nustatymai > Eismas. 

 

 

 Eismas realiu laiku – aktyvuoja eismo 

rodymą. 

 Užsakymai – aktyvių eismo užsakymų 

sąrašas. 

 Eismo tendencijos – žiūrėti 66 puslapį. 

 

Aktyvuoti informaciją apie eismą 

 

     Informacijos apie eismą imtuvas įeina į kai kurių 

navigacijų paketų sudėtį. 

 

     Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Eismas 

realiu laiku. 

 

Įsigyti eismo prenumeratas 

 

      Norėdami įsigyti papildomas prenumeratas arba 

atnaujinti pasibaigusias, apsilankykite interneto 

tinklalapyje www.garmin.com/traffic. 

 

Kaip peržiūrėti eismo prenumeratas 

Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Prenumeratos. 

 

Eismo tendencijos (trafficTrends) 

     Aktyvavus eismo tendencijų funkciją, prietaisas 

registruoja praeities eismo duomenis ir panaudoja 

http://www.garmin.com/traffic


 juos efektyviems maršrutams apskaičiuoti. 

 

Ši informacija siunčiama į „Garmin“, kai prijungiate 

navigaciją prie „myGarmin“ per kompiuterį.  

 

PASTABA: skirtingi maršrutai gali būti 

apskaičiuojami atsižvelgiant į eismo tendencijas 

konkrečią savaitės dieną ar paros metą. 

 

Kaip išjungti eismo tendencijų funkciją 

 
     Norėdami išjungti navigacijos  eismo duomenų 

registravą ar dalijimąsi jais, išjunkite eismo tendencijų 

funkciją. 

 

     Pasirinkite Nustatymai > Eismas > Eismo 

tendencijos. 

 

Vienetų ir laiko nustatymai 

 

Pasirinkite Nustatymai > Vienetai ir laikas. 

 

 Dabartinis laikas – nustato navigacijos laiką. 

 Laiko formatas – galima pasirinkti 12 valandų, 

24 valandų arba pasaulinio laiko formatą. 

 Vienetai – nustato atstumo matavimo vienetus. 

 

 

Kalbos ir klaviatūros nustatymas 

 
Pasirinkite Nustatymai > Kalba. 

 

 Šnekamoji kalba – nustato balso kreipinių 

kalbą. 

 Teksto kalba – nustato pasirinkta kalba 

rodyti visą tekstą ekrane. 

 

PASTABA: pakeitus teksto kalbą, vartotojo įvestų 

duomenų arba žemėlapio duomenų kalba 

nepasikeičia (pavyzdžiui, gatvių pavadinimai). 

 

 Klaviatūros kalba – nustato klaviatūros 

kalbą. 

 Klaviatūros išdėstymas  – nustato 

klaviatūros išdėstymą. 

 

Atstumo įspėjimų nustatymai 

 
     Pasirinkite Nustatymai > Atstumo įspėjimai. 

 Garsas – nustato įspėjimo toną. 

 Įspėjimai  – įspėja, kai priartėjate prie 

fiksuotų greičio matavimo kamerų. 

 



 

Navigacija ir privatumas 

 

     Pasirinkite Nustatymai > Navigacija. 

 

 Apie – rodomas programinės įrangos 

versijos numeris, navigacijos ID ir keleto 

kitų programinės įrangos funkcijų 

informacija.  

 GVLS – rodo jūsų pasirinkimą 

atitinkančią galutinio vartotojo licencinę 

sutartį. 

PASTABA: ši informacija reikalinga 

tuomet, kai norite atnaujinti savo sistemos 

programinę įrangą arba įsigyti 

papildomos žemėlapių informacijos (73 

puslapis). 

 Pranešimai apie buvimo vietą – 

navigacija surenka informaciją apie jūsų 

pasirinktą greitį, kryptį, buvimo vietą ir 

perduoda ją strateginiams partneriams bei 

paslaugų tiekėjams.  

 Kelionės istorija – leidžia navigacijai 

registruoti informaciją  „Mano 

tendencijos“ (23 puslapis), „Kur aš 

buvau“ (48 puslapis) ir „Kelionės įrašo“ 

funkcijoms (28 puslapis).  

 

Atkurti nustatymus 

 

     Galite atkurti nustatymų kategorijos arba visų 

nustatymų gamyklines reikšmes. 

 

1. Pasirinkite Nustatymai. 

2. Jei reikia, pasirinkite nustatymų kategoriją. 

3. Pasirinkite >Atkurti. 

 

Priedas 

 

Elektros laidai 

 

     Navigaciją galima jungti prie maitinimo šaltinio 

trim būdais: 

 

 per transporto priemonės maitinimo laidą. 

 per USB kabelį. 

 per AC suderintuvą (galima įsigyti). 

 

 



 Ištrinti kelionės istoriją. 

 

Navigacijos priežiūra 

 

 

Kaip valyti išorinį prietaiso korpusą 

PASTABA PASTABA 

     Nenumeskite prietaiso ant žemės ir 

nenaudokite jo aplinkoje, kurioje galimi stiprūs 

smūgiai ar vibracija. 

     Nevalykite navigacijos cheminiais valikliais 

ir tirpikliais, kurie galėtų pažeisti jos 

plastikines sudedamąsias dalis. 

     Saugokite navigaciją nuo vandens.  

1. Valykite išorinį navigacijos korpusą (tačiau 

ne jutiklinį ekraną) švelnia, plovikliu 

sudrėkinta šluoste. 

2. Nuvalykite navigaciją sausa šluoste. 

 

Kaip valyti jutiklinį navigacijos ekraną 

 

1. Valykite navigacijos jutiklinį ekraną švelnia ir 

švaria šluoste be pūkelių. 

2. Jei reikia, valykite jį  vandeniu, izopropilo 

alkoholiu ar akinių lešių valikliu. 

3. Sudrėkinkite šluostę vienu iš minėtųjų 

skysčių. 

4. Švelniai nuvalykite navigacijos jutiklinį 

ekraną šluoste. 

 

 

 

     Bet koks kontaktas su vandeniu gali 

navigaciją sugadinti. 

     Nelaikykite navigacijos aplinkoje, kurioje 

galimi dideli temperatūros pokyčiai – ji gali 

sugesti. 

      Niekada nelieskite navigacijos jutiklinio 

ekrano kietais ar aštriais daiktais, nes galite jį 

pažeisti. 

 

  



 

Apsaugoti navigaciją nuo vagystės 

 

 Laikykite nenaudojamą navigaciją ir jos 

tvirtinimo fiksatorių nematomoje vietoje. 

 Nuvalykite nuo priekinio transporto priemonės 

stiklo siurbtuko žymes. 

 Nelaikykite navigacijos transporto priemonės 

daiktadėžėje. 

 Užregistruokite navigaciją adresu 

http://my.garmin.com. 

 

Ištrinti vartotojo duomenis 

     Šio proceso metu ištrinami visi navigacijoje 

išsaugoti duomenys. 

 

1. Įjunkite navigaciją. 

2. Prilieskite pirštu apatinį dešinįjį navigacijos 

ekrano kampą. 

3. Laikykite pirštą prispaudę, kol ekrane pasirodys 

iššokantis langas. 

4. Norėdami ištrinti visus vartotojo duomenis 

pasirinkite Taip. 

 

 

 

 

 

 

Pratęsti baterijos naudojimo laiką 

 

 Saugokite navigaciją nuo ekstremalių 

temperatūrų. 

 Aktyvuokite miego režimą (4 puslapis). 

 Sumažinkite ekrano ryškumą (4 puslapis). 

 Saugokite navigaciją nuo tiesioginių saulės 

spindulių. 

 Sumažinkite navigacijos garsą (4 puslapis). 

 Išjunkite „Bluetooth“ (66 puslapis). 

 Sutrumpinkite ekrano laukimo laiką (65 

puslapis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://my.garmin.com/


 

 

 

Pakeisti transporto priemonės maitinimo 

kabelio saugiklį 

4.Uždėkite siurbtuko fiksatorių ant disko. 

5. Palenkite svirtelę žemyn (link disko). 

 

Montuoti navigaciją prie prietaisų skydelio 

PASTABA PASTABA 

     Keisdami saugiklį nepameskite smulkių detalių ir 

nepamirškite jas reikiamai sujungti. Neteisingai 

surinktas transporto priemonės elektros laidas 

neveiks. 

 

     Jei navigacija transporto priemonėje nėra 

įkraunama, gali tekti pakeisti transporto priemonės 

suderintuvo antgalyje esantį saugiklį. 

 

1. Atsukite antgalį  

 

PATARIMAS: atsukti antgalį galite monetos 

briauna. 

2. Nuimkite antgalį, sidabro spalvos smaigalį  

ir saugiklį  . 

3. Įdėkite 2A inercinį saugiklį. 

 

     Pritvirtinus navigaciją ilgalaikio tvirtinimo 

klijais, vėliau juos labai sunku pašalinti. 

     Norėdami pritvirtinti navigaciją prie transporto 

priemonės prietaisų skydelio, pasinaudokite 

rinkinyje esančiu tvirtinimo disku ir laikykitės šalyje 

galiojančių susijusių reikalavimų. 

 

1. Nuvalykite ir nusausinkite prietaisų skydelį toje 

vietoje, kur planuojate montuoti diską. 

2. Nulupkite apsaugą nuo disko apačioje esančio 

lipnaus pagrindo. 

3. Pridėkite diską prie prietaisų skydelio. 

4. Nuimkite skaidrią plastikinę apsaugą nuo disko 

viršaus. 

 



 

5. Uždėkite vakuuminio siurbtuko laikiklį ant disko 

viršaus. 

6. Nulenkite svirtelę žemyn (disko link). 

Nuimti navigaciją, jos laikiklį ar stovą 

 

Išimti navigaciją iš jos laikiklio 

 

1. Paspauskite laikiklio viršuje esančią ąselę. 

2. Palenkite navigaciją į priekį. 

 

Nuimti navigacijos laikiklį nuo stovo 

 

1. Pasukite laikiklį į kairę arba į dešinę. 

2. Spauskite, kol iš laiklio lizdo išsiims stovo 

rutuliukas. 

 

Nuimti laikiklį su vakuuminiu siurbtuku nuo 

 

Atnaujinti žemėlapius 

 

     Galite atnaujinti savo navigacijoje esančius 

žemėlapius. Daugiau informacijos rasite 

www.garmin.com/mapupdates, pasirinkę 

Žemėlapių atnaujinimo naudotojo vadovą. 

 

„nüMaps Lifetime“ 

 

     Kai kuriuose navigacijų modeliuose įdiegtas 

„nüMaps Lifetime“, kuris užtikrina žemėlapių 

atnaujinimą kas tris mėnesius tol, kol naudositės 

šiuo navigacijos prietaisu.  

Užsakymo sąlygas rasite apsilankę 

www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime. 

http://www.garmin.com/mapupdates
http://www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime


priekinio transporto priemonės stiklo 

 

1. Palenkite laikiklio su vakuuminiu siurbtuku 

svirtelę į save. 

2. Patraukite siurbtuką į save. 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinti žemėlapius 

 

1. „Garmin“ tinklalapyje eikite į navigacijos 

aprašo tinklalapį (www.garmin.com). 

2. Paspauskite Žemėlapių skirtuką. 

3. Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų. 

 

Saugumo vaizdo kameros 

 

LM Šiame modelyje įdiegtas „nüMaps 

Lifetime“ visam navigacijos naudojimo 

laikui. 

LMT Šiame modelyje įdiegtas informacijos apie 

eismą užsakymas ir „nüMaps Lifetime“ 

visam navigacijos naudojimo laikui bei 

informacijos apie eismą imtuvas. 

 

 

 

     
  Bet kuriuo metu galite įsigyti informaciją apie 

naują regioną arba pratęsti galiojantį užsakymą. 

Visai užsakytai informacijai apie bet kurį regioną 

taikomas galiojimo laikas.  

 

Lankytinos vietos 

 

     Lankytinos vietos yra įprastai žemėlapyje rodomi 

taškai. Tai gali būti įspėjimai, informuojantys, jog 

artėjate prie nurodytos vietos, arba kad važiuojate 

viršydami leistiną greitį. 

 

Diegti lankytinų vietų kelties programą 

 

     Galite sukurti arba įkelti dažniausiai naudojamus 

lankytinų vietų sąrašus bei įdiegti juos savo 

ĮSPĖJIMAS 

     „Garmin“ neprisiima atsakomybės už lankytinų 

vietų ar greičio matavimo kamerų duomenų bazėse 

pateiktos informacijos tikslumą ar pasekmes. 

 

      Greičio matavimo kamerų informacija prieinama 

http://www.garmin.com/


tik kai kuriose vietovėse. Norėdami sužinoti greičio 

matavimo kamerų informacijos aprėptį, apsilankykite 

http://my.garmin.com. Šiose vietovėse „nüvi“ suteikia 

informaciją apie šimtų greičio matavimo kamerų 

įrengimo vietą. „nüvi“ įspės ne tik įspės jus kai 

artėsite prie greičio matavimo kameros, bet ir praneš 

kai viršysite greitį. Duomenys atnaujinami ne rečiau 

kaip kartą per savaitę, todėl galėsite naudotis tik pačia 

naujausia informacija. 

 

navigacijoje (naudodami lankytinų vietų kelties 

programą). 

 

1. Apsilankykite www.garmin.com/extras. 

2. Spustelėkite Paslaugos > Lankytinų vietų 

kelties programa. 

3. Įdiekite lankytinų vietų kelties programą į 

kompiuterį. 

 

 

 

 

Naudotis lankytinų vietų kelties programos 

pagalbos failus 

 

     Išsamesnės informacijos apie lankytinų vietų 

kelties programą rasite pagalbos faile. 

 

      Atidarę lankytinų vietų kelties programą, 

spustelėkite Pagalba. 

 

Rasti papildomos informacijos 

 

1. Pasirinkite Kur vykti? > Kategorijos > 

Dažniausiai naudojamos lankytinos vietos. 

2. Pasirinkite kategoriją. 

 

Įsigyti priedus 

 

http://my.garmin.com/
http://www.garmin.com/extras


 

Apsilankykite http://buy.garmin.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trikdžių diagnostika 

 

Problema Sprendimas 

Mano navigacija 

nepriima palydovo 

signalų 

     Įsitikinkite, kad GPS simuliatorius išjungtas (64 puslapis). 

     Užtikrinkite, kad navigacija nėra automobilių stovėjimo garaže, šalia aukštų 

pastatų ar medžių. 

     Pora minučių pabūkite vienoje vietoje. 

Siurbtukas 

nesilaiko ant 

priekinio stiklo. 

     Nuvalykite siurbtuką ir priekinį automobilio stiklą spiritu. 

     Nusausinkite švariu ir sausu audeklu. 

     Siurbtuką pritvirtinkite (1 puslapis). 

Navigacija 

transporto 

priemonėje 

neįkraunama. 

     Patikrinkite transporto priemonės laide esantį saugiklį (71 puslapis). 

Įsitikinkite, kad transporto priemonės variklis veikia ir energija į maitinimo lizdą yra 

tiekiama. 

     Jūsų navigacija gali būti įkraunama tik jei aplinkos temperatūra yra nuo 0oC iki 45 

oC (32 oF iki 113°F). Navigacija negali būti įkraunama jei į ją tvieskia tiesioginiai 

saulės spinduliai arba jei ji laikoma karštoje aplinkoje.  

http://buy.garmin.com/


Mano baterija labai 

greitai išsenka. 

     Jei norite, kad navigacijos baterija taip greitai neišsektų, sumažinkite ekrano 

apšvietimą (65 puslapis).  

Mano baterijos 

matuoklis rodo 

netikslią 

informaciją. 

     Leiskite baterijai visiškai išsekti, o tuomet ją pilnai įkraukite (nepertraukdami 

įkrovimo proceso). 

Kaip žinoti, kad 

mano navigacijai 

aktyvuotas USB 

talpiosios atminties 

režimas? 

     Kai jūsų navigacijai aktyvuotas USB talpiosios atminties režimas, jos ekrane 

rodomas paveikslėlis, kuriame pavaizduota prie kompiuterio prijungta navigacija. 

Savo kompiuteryje taip pat turėtumėte matyti ir du naujus įrenginius su keičiamąja 

laikmena.  

 

Navigacija 

prijungta prie 

kompiuterio, tačiau 

jos nėra naujų 

įrenginių su 

keičiamąja 

laikmena sąraše. 

 

1. Išjunkite USB laidą iš kompiuterio. 

2. Išjunkite navigaciją. 

3. Įjunkite USB laidą į kompiuteryje esantį USB lizdą ir įjunkite navigaciją. 

Navigacija automatiškai įsijungs ir aktyvuosis USB talpiosios atminties 

režimas. 

4. Įsitikinkite, kad navigacija įjungta į USB lizdą, o ne į USB šakotuvą. 

Kompiuteryje 

negaliu matyti 

naujų įrenginių su 

keičiamąja 

laikmena sąrašo. 

      Jei jūsų kompiuteriui yra priskirta keletas tinklo diskų, „Windows“ gali 

nepriskirti disko raidžių jūsų navigacijos diskams. Norėdami sužinoti, kaip pažymėti 

ar priskirti disko raides, informacijos ieškokite savo operacinės sistemos faile 

„Pagalba“.  

Mano telefonas 

neprisijungia prie 

navigacijos 

 Pagrindiniame meniu pasirinkite Priemonės > Nustatymai > Bluetooth (turi 

būti aktyvus). 

 Įjunkite savo mobilųjį telefoną ir laikykite jį ne toliau nei 33 pėdų (10 m) 

atstumu nuo navigacijos.  



 Norėdami gauti daugiau informacijos apsilankykite 

www.garmin.com/bluetooth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   www.garmin.com/support 

http://www.garmin.com/bluetooth


 

     „Garmin“, „Garmin“ logotipas, „MapSource“ ir „nüvi“ yra „Garmin Ltd.“ 

arba jos dukterinių įmonių, registruotų JAV ir kitose šalyse, prekės ženklai. 

„BaseCampTM“, „HomePortTM“, „cityXplorerTM“, „ecoRouteTM“, , „nüMaps 

GuaranteeTM“, „nüMaps LifetimeTM“, „myGarminTM“ ir „trafficTrendsTM“ yra 

„Garmin Ltd.“ arba jos dukterinių įmonių prekės ženklai. Šių prekės ženklų 

negalima naudoti be „Garmin“ sutikimo. 

 

     „Bluetooth®“ žyma ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, ir 

„Garmin“ šį ženklą naudoja bet kokiems tikslams pagal licenciją. „Windows“ 

yra registruotas JAV ir / arba kitų šalių „Microsoft Corporation“ prekės ženklas. 

„Mac®“ yra registruotas „Apple Computer, Inc.“ prekės ženklas. „microSDTM“ 

yra „SD-3C, LLC“ prekės ženklas. „Audible.com®“ ir „AudibleReady®“ yra 

registruoti „Audible, Inc ©. 1997-2005 Audible“ prekės ženklai. „HD RadioTM 

yra patentuotas iBiquity Digital“ bendrovės prekės ženklas. „Android“ yra 

„Google Inc.“ prekės ženklas.  
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