
 

 

GARMIN  navigacijų 

Naudojimo vadovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žvilgsnis į jūsų Nuvi 

Būtinai peržvelkite Svarbi saugumo informacija  ir Informacija apie gaminį gidą, esantį produkto 
pakuotės dėžutėje apie produkto perspėjimus ir kitą svarbią informaciją. 

 

Naudojimasis pagrindiniu Meniu 

  

1. GPS palydovo ryšio 
stiprumas 

2. Bluetooth statusas 
3. Palieskite, kad 

pasirinktumėte 
naudojimo  būdą 

4. Dabartinis laikas. 
Palieskite, norėdami 
pakeistumėte laiko 
nustatymus. 

5. Baterijos statusas. 
6. Palieskite, kad 

surastumėte kelionės 
tikslą. 

7. Palieskite, kad 
galėtumėte peržvelgti 
žemėlapį. 

8. Palieskite, jei norite 

paskambinti (rodoma tik 

kai suporuotas su 

suderinamu mobiliuoju 

telefonu) 

9. Palieskite, kad 

nustatytumėte garso 

stiprumą. 

10. Palieskite, kad galėtumėte 

naudoti tokius įrankius kaip 

Nustatymai ir Pagalba. 

 

   

                       

Energijos(įjungimo/išjungimo) mygtukas: 
Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte 
Nuvi. 
 
 
 
             

 
          
                                      Garsiakalbis Mini-USB 

jungtis 

Įjungimo/išjungimo 

mygtukas 



 

       
Pastaba: Meniu punkte  Pagalba Jūs galite rasti pilną 

kiekvieno punkto išaiškinimą 
 

Jūsų Nuvi nustatymas 

Prieš įrengiant The Nuvi, būtinai perskaitykite Svarbaus saugumo informacijos  
ir Informacijos apie gaminį gidą dėl informacijos  apie įrenginio montavimą 
prie priekinio stiklo. 

 

Jūsų Navi įrengimas 

1. Nuo siurbtuko 

paviršiaus pašalinkite 

skaidriojo plastiko 

plėvelę.  Uždėkite 

siurbtuką ant priekinio 

stiklo. 

2. Apverskite siurbtuko 

svirtį link priekinio 

lango. 

3. Užfiksuokite įrenginio 

laikiklį ant siurbtuko. 

4. Automobilio maitinimo kabelį įkiškite į savo nuvi įrenginio galą. 

5. Kitą maitinimo kabelio galą įkiškite į automobilio maitinimo šaltinio 

angą. Jūsų įrenginys turėtų įsijungti automatiškai, jeigu jis yra įkištas į 

automobilio maitinimo šaltinio angą su maitinimo kabeliu, o 

automobilio maitinimo šaltinio anga veikia. Sekite ekrano instrukcijas. 

6. Savo Nuvi įrenginio galą įstatykite į laikiklį. 

7. Spauskite savo įrenginį iki tol, kol jis pilnai ir tvirtai kabės ant laikiklio. 

8. Jeigu jūs eismo imtuvą naudojate Europoje, prijunkite papildomą 

anteną į eismo imtuvo angą (FM TMC) ir pritvirtinkite jį prie stiklo, 

naudodami siurbtuką. (Eismo imtuvas pridedamas tam tikruose Nuvi 

įrenginio pakuotėse, pažymėtose T raide po modelio numeriu.) 

ĮSPĖJIMAS: Šio produkto viduje yra ličio baterija. Norėdami išvengti galimos 
žalos, atjunkite įrenginį nuo automobilio energijos šaltinio angos ir padėkite 
tamsioje vietoje, kad apsaugotumėte nuo tiesioginių saulės spindulių. 

 

                

      
 
 

 

 
 
 

 

Prisijungimas prie palydovo 

1. Išeikite laukan į atvirą erdvę, kuo toliau nuo didelių pastatų ir medžių. 

2. Įjungte Nuvi Įrenginį.  

3. Palydovo signalo gaudymas gali užtrukti kelias minutes.  (paveikslėlis) 

skalė nurodo palydovo signalo stiprumą. Kai visi skalės blokeliai tampa 

žali, palydovo signalas rastas ir jūs prisijungėte prie palydovo. 

Energijos mygtuko naudojimas 

Paspauskite ir staigiai atleiskite Energijos (Power) mygtuką ir nustykite 

sekančias papildomas pasirinktis: 

 Ekrane palieskite (1) ir (2) norėdami nustatyti ekrano šviesumą. 

                                  
 
     
 

Mikrofonas  

MicroSD 

kortelės lizdas  
Automobilio energijos šaltinio 

kabelis 

Laikiklis Siurbtuko 

įrengimas 

 



 Ekrane palieskite Užrakinti ekraną (Lock Screen) norėdami apsisaugoti 

nuo netyčinių ekrano palietimų. Kai jūsų Nuvi įrenginio ekranas yra 

užrakintas, ekrano šviesa vistiek degs. 

 Palieksite Įšjungti (Turn Off) mygtuką norėdami  išjungti savo Nuvi 

įrenginį. Jūs taip pat galite išjungti savo Nuvi įrenginį paspausdami ir 

laikydami Energijos mygtuką dvi sekundes. 

Nuvi įrenginio perleidimas 

Jeigu jūsų Nuvi įrenginis nustoja funkcionuoti, perleiskite savo Nuvi įrenginį iš 

naujo spausdami Energijos (Power) mygtuką 10 sekundžių. 

Rasti lankytinas vietas 

1. Ekrane palieskite Kur? (Where To?) > Lankytinos vietos (Points of 

Interest). 

2. Pasirinkite kategoriją ir subkategoriją. 

3. Pasirinkite kelionės tikslą ir ekrane palieskite Vykti! (Go!). 

4. Jeigu tai būtina, paspauskite Pradėti (Start) mygtuką ekrane norėdami 

valdyti maršrutą. 

Norėdami įvesti raides, kurios sudaro kelionės tikslo pavadinimą, ekrane 

palieskite Kur? (Where To?) > Lankytinos vietos (Points of Interest) > Įvesti 

pavadinimą (Spell Name). 

Norėdami surasti kitos vietovės buvimo vietą, ekrane paspauskite Kur (Where 

to?) > Šalia (Near). 

Sekite savo maršrutą 

Jūsų maršrutas pažymėtas purpurine spalva. Jūsų kelionės metu jūsų Nuvi 

įrenginys balsu nurodo jūsų kelionės tikslą, kelionės maršrutą nurodo 

rodyklėmis žemėlapyje ir judėjimo kryptį ekrane. Jeigu jūs vykstate originaliu 

maršrutu, jūsų Nuvi įrenginys iš naujo paskaičiuoja jums naudingiausią 

maršrutą. 

Palieskite ir vilkite žemėlapį, esantį ekrane, norėdami peržvelgti kitas 

žemėlapio vietoves. 

Greičio limito ikoną bus rodoma tada, kai keliausite pagrindiniu keliu. 

 

 
 

1. Palieskite, norėdami pažiūrėti Sekantį Posūkio puslapį arba norėdami 

sujungti puslapio vaizdą, kai tai padaryti galima. 

2. Paspauskite, norėdami pažiūrėti posūkių sąrašą. 

3. Paspauskite, norėdami pamatyti Kur aš esu? Puslapį. 

4. Paspauskite (+) arba (-) norėdami priartinti arba sumažinti žemėlapį 

arba puslapį. 

5. Paspauskite, norėdami grįžti į pagrindinį meniu. 

6. Paspauskite, norėdami pamatyti Kelionės Kompiuterį. 

7. Paspauskite, norėdami pamatyti kitą duomenų laukelį. 

Pridėti sustojimą 

1. Nustatinėdami maršrutą, paspauskite (paveikslėlis) > Kur? (Where 

To?). 

2. Ieškokite papildomo sustojimo. 

3. Paspauskite Vykti!(Go!). 

4. Paspauskite Pridėti kaip tarpinį tašką norėdami priedėti šį sustojimą 

prie jūsų galutinį kelionės tikslą. 



FM TMC eismo naudojimas 

PASTABA: Garmin nėra atsakingas už eismo informacijos tikslumą. 

FM TMC imtuvas pridedamas tam tikrose Nuvi įrenginio pakuotėse, žymimose 

T raida po modelio numeriu. 

Eismo imtuvas ir Nuvi įrenginys privalo būti FM stoties duomenų diapozone, 

kad galėtų perduoti TMC duomenis ir gauti eismo informaciją. Užeikite į 

www.garmin.com/traffic arba www.garmin.com internetinius puslapius 

norėdami gauti daugiau informacijos. Jeigu jūsų navigacijos metu dėl sunkių 

eismo aplinkybių jūsų maršrutas užimą daugiau laiko, negu buvo planuota iš 

pradžių, Nuvi įrenginys automatiškai perskaičiuoja maršrutą. Eismo ikona 

(paveikslėlis) pakeičia spalvą tada, kai aptinkamos sunkios eismo aplinkybės 

jūsų nustatytame maršrute arba kelyje, kuriuo jūs šiuo metu keliaujate. 

PASTABA: Metalizuoti langai gali sutrukdyti tiksliam FM TMC eismo imtuvo 

veikimui. 

 

Laisvų rankų įrangos naudojimas 

Bevielio Bluetooth technologija galima tam tikruose Nuvi modeliuose. 

Norėdami naudoti laisvų rankų įrangą, jūs privalote suporuoti savo mobilaus 

telefono įrenginį su Nuvi įrenginiu. Norėdami suporuoti ir sujungti abu savo 

įrenginius jūs turite įjungti savo įrenginį ir Nuvi ir laikyti vienas šalia kito. 

Jūsų mobilaus telefono sujungimas 

1. Įjunkite Bluetooth sąsają savo mobiliajame telefone. 

2. Nuvi įrenginyje spauskite Įrankiai > Nustatymai > Bluetooth. 

3. Paspaskite žemiau esantį mygtuką Bluetooth, tada spauskite Įjungta > 

Gerai. 

4. Paspaskite Pridėti Įrenginį > Gerai. 

5. Pasirinkite savo mobilųjį telefoną ir paspauskite Gerai. 

6. Įveskite Bluetooth PIN kodą (1234) jūsų mobiliajame telefone. 

Numerio rinkimas 

1. Pasirinkite Telefonas > Skambinimas. 

2. Įveskite telefono numerį ir paspauskite Skambinti. 

3. Norėdami užbaigti pokalbį spauskite (paveikslėlis) > Nutraukti 

Skambutį. 

Skambučio Priemimas 

Tuo metu, kai Jums skambina telefonas, atsidaro Įeinančio Skambučio langas. 

 Paspauskite Atsiliepti, norėdami atsiliepti į skambutį. 

 Paspauskite Ignoruoti, norėdami ignoruoti įeinantį skambutį 

sustabdyti telefono aparatą nuo skambėjimo. 

Nuvi Įrenginio įkrovimas 

Prieš pirmą naudojimą kraukite savo Nuvi įrenginį mažiausiai 6 valandas. Tam 

galite naudoti: 1. Automobilio maitinimo kabėlį. 2. USB kabelį (tik tam tikrose 

pakuotėse) 3. Buitinį kroviklį (nebūtinas priedas) 

Nuvi apsauga 

1. Įsitikinkite, kad esate saugioje savo kelionės tikslo vietoje ir kad jūsų 

Nuvi renginys priima palydovo signalus. 

2. Paspauskite Įrankiai > Nustatymai > Saugumas. 

3. Paspauskite žemiau esantį mygtuką Garmin Apsauga. 

4. Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. 

5. Paspauskite Atlikta. 

 PASTABA: Jeigu pamiršote PIN kodą ir saugią vietą, jūs turite atsiųsti savo 

Nuvi įrenginį Garmin, kad galėtumėme jį atrakinti. Jūs taip pat privalote 

atsiųsti galiojančią produkto registraciją arba įrodyti pirkimą. 

 

 

http://www.garmin.com/traffic
http://www.garmin.com/


nuMaps Garantija™ 

Norėdami gauti vieną nemokamą žemėlapio atnaujimą (jei tai tuo metu 

galima), užregistruokite savo Nuvi įrenginį http://my.garmin.com interneto 

svetainėje 60 dienų laikotapyje nuo tada, kai buvo pagautas palydovo signalas 

ir važiavote kartu su Nuvi įrenginiu. Jūs galite neatitikti reikalavimų, reikalingų 

žemėlapių atnaujinimui tuo atveju, jei registravotes telefonu arba praėjo 

daugiau nei  60 dienų po pirmojo vairavimo su Nuvi įrenginiu. 

Daugiau informacijos 

Daugiau informacijos apie Nuvi rasite paspaudę Įrankiai > Pagalba. 

Parsisiųskite paskutinę savininko vadovo versiją iš www.garmin.com. 

Norėdami gauti informacijos apie įrenginio priedus, į paieškos laukelį įveskite 

http://buy.garmin.com arba susiekite su Garmin atstovu. 

 

 

Garmin, the Garmin logotipas ir nuvi yra Garmin Ltd. arba jos dukterinių įmonių prekinis ženklas, 

registruotas JAV ir kitose šalyse. Garmin Lock ™ ir nuMaps Guarantee ™ yra Garmin Ltd. arba jos 

dukterinių įmonių prekinis ženklas. Šie prekiniai ženklai negali būti naudojami be raštiško 

Garmin sutikimo. The Bluetooth žodžio ženklas ir logotipas yra Bluetooth SIG, Inc. Nuosavybė ir 

bet koks šio vardo naudojimas Garmin yra licenzijuotas. microSD™ yra SanDisk arba jos 

dukterinių įmonių prekinis ženklas. 

 

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

