
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



nüvi �renginio aprašymas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagrindinis meniu 

 

� GPS palydovo ryšio signalo 
stiprumas. 

� Bluetooth statusas. 

� Palieskite, jei norite pakeisti 
naudojimo b�d�. 

� Dabartinis laikas. Palieskite, 
nor�dami pakeisti nuostatas. 

� Baterijos statusas. 

� Palieskite, jei norite nustatyti 
kelion�s tiksl�. 

� Palieskite, jei norite 
peržvelgti žem�lap�. 

� Palieskite, jei norite 
paskambinti (rodoma tik kai 
suporuotas su suderinamu 
mobiliuoju telefonu). 

	 Palieskite, kad keisti garsum�. 


 Palieskite, jei norite naudoti 
tokius �rankius kaip Nustatymai 
ar Pagalba. 
PASTABA: Meniu punkte 
Pagalba J�s galite rasti piln� 
kiekvieno punkto išaiskinim� 

Garsiakalbis miniUSB jungtis 

Energijos mygtukas: paspauskite, jei 
norite �jungti arba išjungti nüvi 
�rengin�.�

Mikrofonas 

MicroSD kortel�s 
lizdas 
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nüvi �renginio pritvirtinimas 
PASTABA: Prieš �rengiant nüvi, b�tinai perskaitykite Svarbi� 
saugumo informacij�  ir Informacij� apie gamin� gid� d�l 
informacijos apie �renginio montavimo prie priekinio stiklo taisykles 
nüvi �renginio �rengimas 
1. Nuo siurbtuko paviršiaus pašalinkite 

skaidriojo plastiko pl�vel�. Užd�kite 
siurbtuk� ant priekinio stiklo. 

2. Apverskite siurbtuko svirt� link stiklo. 
3. Užfiksuokite �renginio laikikl� ant 

siurbtuko. 
4. Automobilio maitinimo kabel� �kiškite � 

savo Nüvi �renginio gal�. 
5. Kit� maitinimo kabelio gal� �kiškite � 

automobilio maitinimo šaltinio ang�. 
J�s� �renginys tur�t� �sijungti 
automatiškai, jeigu jis yra �kištas � 
automobilio maitinimo šaltinio ang� su 
maitinimo kabeliu, o automobilio 
maitinimo šaltinio anga veikia. Sekite 
ekrano instrukcijas. 

6. Savo Nüvi �renginio gal� �statykite � laikikl�. 
7. Spauskite savo �rengin� iki tol, kol jis pilnai �sitvirtins laikiklyje. 
8. Jeigu J�s eismo imtuv� naudojate Europoje, prijunkite papildom� 

anten� � eismo imtuvo ang� (FM TMC) ir pritvirtinkite ji prie stiklo, 
naudodami siurbtuk�. Eismo imtuvas pridedamas tam tikruose 
Nüvi �renginio pakuot�se, pažym�tuose T raide po modelio 
numeriu. 

Automobilio energijos šaltinio 
 kabelis 

Laikiklio siurbtukas 

�renginio laikiklis 



�SP�JIMAS: Šio produkto viduje yra li�io baterija. Nor�dami 
išvengti galimos žalos kai nenaudojate �renginio atjunkite j� nuo 
automobilio energijos šaltinio ir pad�kite tamsioje vietoje, kad 
apsaugotum�te nuo tiesiogini� saul�s spinduli�. 
Prisijungimas prie palydovo 
1. Išeikite � atvir� erdv�, kuo toliau nuo dideli� pastat� ir medži�. 
2. �junkite Nüvi �rengin�. 
3. Palydovo signalo gaudymas gali užtrukti kelias minutes. GPS 

ryšio signalo skal� nurodo signalo stiprum�. Kai dalis  skal�s 
blokeli� tampa žali, palydovo signalas rastas ir �renginys 
prisijung� prie palydovo. 

Energijos mygtuko naudojimas 
Trumpai paspauskite ir staigiai atleiskite energijos mygtuk� – 
pamatysite ekrano vaizd�, pavaizduota žemiau ir gal�site nustyti 
sekan�ias papildomas pasirinktis: 

� Ekrane palieskite � ar � nor�dami 
nustatyti ekrano šviesum�. 

� Ekrane palieskite Užrakinti ekran� 
nor�dami apsisaugoti nuo nety�ini� 
ekrano palietim�. Kai Nüvi ekranas  
yra užrakintas, ekrano pašvietimas vistiek veiks. 

� Palieksite �šjungti mygtuk� nor�dami išjungti savo Nüvi �rengin�. 
J�s taip pat galite išjungti savo Nüvi �rengin� paspausdami ir 
laikydami Energijos mygtuk� dvi sekundes. 

Nüvi �renginio perleidimas 
Jeigu J�s� Nüvi �renginis nustoja funkcionuoti, perleiskite savo Nüvi 
�rengin� iš naujo spausdami ir laikydami energijos mygtuk� 10 s. 
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Rasti lankytinas vietas 
1. Ekrane palieskite Kur 

vyksite? > Lankytinos viet. 
2. Pasirinkite kategorij� ir 

subkategorij�. 

3. Pasirinkite kelion�s tiksl� ir 
ekrane palieskite Vykti. 

4. Paspauskite Vykti! mygtuk� 
nor�dami valdyti maršrut�. 

Nor�dami �vesti raides, kurios sudaro kelion�s tikslo pavadinim�, 
ekrane palieskite Kur vyksite? > Lankytinos viet. > �veskite savo. 
Nor�dami surasti kitos vietov�s buvimo viet�, ekrane paspauskite 
Kur vyksite > Šalia. 
Keliavimas pasirinktu maršrutu 
J�s� maršrutas pažym�tas purpurine spalva. J�s� kelion�s metu 
Nüvi �renginys balsu nurodo J�s� kelion�s tiksl�, kelion�s maršrut� 
nurodo rodykl�mis žem�lapyje ir jud�jimo krypt� ekrane. Jeigu J�s 
vykstate originaliu maršrutu, J�s� Nüvi �renginys iš naujo 
paskai�iuoja jums naudingiausi� maršrut�. 
Palieskite ir traukite žem�lap�, rodoma ekrane, nor�dami peržvelgti 
kitas žem�lapio vietoves. 
Grei�io apribojimo ženklas bus rodomas daugumoje pagrindini� 
keli�. Viršinant leistin� greit�, J�s� greitis bus rodomas raudonai. 

 
 

� Palieskite, nor�dami paži�r�ti 
sekant� Pos�kio puslap� arba 
nor�dami sujungti puslapio 
vaizd�, kai tai padaryti galima. 

� Paspauskite, nor�dami 
paži�r�ti pos�ki� s�raš�. 

� Paspauskite, nor�dami 
pamatyti Kur aš esu? Puslap�. 
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� Paspauskite + ar – nor�dami 
prieartinti arba sumažinti matom� 
žem�lapio dal� 

� Paspauskite, nor�dami gr�žti � 
pagrindin� meniu. 
 

� Paspauskite, nor�dami 
pakeisti rodom� duomen� lauk�. 

�Paspauskite, nor�dami 
pamatyti Kelion�s kompiuter�. 

� Grei�io ribojimas 

Tarpinio tikslo prid�jimas 
1. Nustate pagrindin� tiksl�, paspauskite  > Kur vyksite? 
2. �veskite papildomo tikslo adres�. 
3. Paspauskite Vykti!, tuomet spauskite Prid�ti kaip tarpin� tašk� 

nor�dami pried�ti š� sustojim� prieš J�s� galutin� kelion�s tiksl�. 
Aplinkelio �vedimas 
1. Nustatin�dami maršrut� paspauskite . 

2. Paspauskite paveiskl�l� Naujas . 
FM TMC eismo duomen� imtuvo naudojimas 
PASTABA: Garmin n�ra atsakinga už eismo informacijos tikslum�. 
FM TMC imtuvas pridedamas tik tam tikrose Nüvi �renginio 
pakuot�se, žymimose T raide po modelio numerio. 
Eismo imtuvas ir Nüvi �renginys privalo b�ti FM stoties duomen� diapozone, 
kad gal�t� perduoti TMC duomenis ir gauti eismo informacij�. Užeikite � 
www.garmin.com/traffic arba www.garmin.com internetinius puslapius, 
nor�dami gauti daugiau informacijos. Jeigu J�s� navigacijos metu d�l sunki� 
eismo aplinkybi� maršrutas užim� daugiau laiko, negu buvo planuota iš 
pradži�, Nüvi �renginys automatiškai perskai�iuoja maršrut�. Eismo ikona 
pakei�ia spalv� tada, kai aptinkamos sunkios eismo aplinkyb�s J�s� 
nustatytame maršrute arba kelyje, kuriuo šiuo metu keliaujate. 



PASTABA: Metalizuoti langai gali trukdyti tiksliam FM TMC imtuvo 
veikimui 

Laisv� rank� �rangos naudojimas 
(tik �renginiams su Bluetooth funkcija) 

Bevielio Bluetooth technologija galima tam tikruose Nüvi 
modeliuose. Nor�dami naudoti laisv� rank� �rang�, J�s privalote 
sujungti savo mobilaus telefono �rengin� su Nüvi �renginiu. Nor�dami  
sujungti abu savo �renginius, turite �jungti savo �rengin� su Nüvi ir 
laikyti vienas šalia kito. 
J�s� mobilaus telefono sujungimas 
1. �junkite Bluetooth s�saj� savo mobiliajame telefone. 
2. Nüvi �renginyje pasirinkite �rankiai>Nustatymai>„Bluetooth“ 
3. Paspaskite Prid�ti > Gerai 
4. Pasirinkite iš s�rašo savo mobil�j� telefon� ir spauskite Gerai. 
5. �veskite Bluetooth PIN kod� (1234) J�s� mobiliajame telefone. 
Numerio rinkimas 
1. Pasirinkite Tel. > Rinkti 
2. �veskite telefono numer� ir paspauskite Rinkti 
3. Nor�dami užbaigti pokalb� spauskite  > Bg.pok 
Skambu�io Pri�mimas 
Tuo metu, kai Jums skambina telefonas, atsidaro �einan�io 
Skambu�io langas. 
� Paspauskite Atsiliepti, nor�dami atsiliepti � skambut�. 
� Paspauskite Ignoruoti, nor�dami ignoruoti �einant� skambut� ir 

sustabdyti telefono aparat� nuo skamb�jimo. 
Nüvi �renginio krovimas 



Prieš pirm�j� naudojim� kraukite savo Nüvi �rengin� mažiausia 6 val. 
Tam galite naudoti: 
1. Automobilio maitinimo kabel�; 2. Kompiuterin� USB kabel� (tik tam 
tikrose pakuot�se); 3. Buitin� krovikl� (neb�tinas priedas). 
Nüvi apsauga 
1. �sitikinkite, kad esamoje vietoje Nüvi �renginys priima palydovo 

signalus – �rengin� atblokuoti bus galima arba surinkus PIN kod� 
arba esant vietoje, kurioje j� priskyr�te (toliau – saugi vieta). 

2. Paspauskite �rankiai > Nustatymai > Saugumas. 
3. Paspauskite žemiau esant� mygtuk� Garmin apsauga. 
4. �veskite 4 skaitmen� PIN kod� ir paspauskite Atlikta. 
PASTABA: Jeigu pamiršote PIN kod� ir saugi� viet�, J�s turite 
atsi�sti �rengin� Garmin, kad gal�tum�me j� atrakinti. Taip pat privalote 
pateikti galiojan�i� produkto registracij� arba �rodyti pirkim�. 
nüMaps Garantija™ 
Nor�dami gauti vien� nemokam� žem�lapio atnaujim� (jei tai tuo 
metu galima), užregistruokite savo Nüvi �rengin� 
http://my.garmin.com interneto svetain�je 60 dien� laikotapyje nuo 
tada, kai pirm� kart� buvo pagautas palydovo signalas ir 
navigavote. J�s galite neatitikti reikalavim�, reikaling� žem�lapi� 
atnaujinimui tuo atveju, jei registravotes telefonu arba pra�j� 
daugiau nei 60 dien� po pirmojo vairavimo su Nüvi �renginiu. 
Daugiau informacijos 
Daugiau informacijos apie Nüvi rasite paspaud� �rankiai > Pagalba. 
Parsisi�skite paskutin� vadovo versij� iš www.garmin.com. 
Nor�dami gauti informacijos apie �renginio priedus, � paieškos 
laukel� �veskite http://buy.garmin.com arba susiekite su Garmin 
atstovu. 


