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GARMIN  

nüvi 35x7 serija 

 

TRUMPASIS VADOVAS 

ĮSPĖJIMAS: šiame gaminyje naudojama ličio jonų bateri ja . Kad 

išvengtumėte sužalojimų arba gaminio sugadinimo dėl  karščio 

poveikio, nesandėliuokite jo vietoje, kuri  būtų pasiekiama 

tiesioginių saulės spindulių. 

ĮSPĖJIMAS: i r šiame įrenginyje, i r jo laikiklyje yra  magnetai. Tam 

tikromis  aplinkybėmis jie gali trukdyti implantuotiems 

medicininiams prietaisams, tokiems kaip ši rdies s timuliatoriai i r 

insulino siurbliai. Šį įrenginį nuo tokių prietaisų laikykite atokiau. 

Jei įrenginys  bus maitinamas iš bateri jos , prieš pradėdami  

naudotis, bateri ją įkraukite. 

1. Maitinimo (iš automobilio elektros sistemos) kabelį (1) 

pri junkite prie įrenginio USB prievado. 

 

2. Ant siurbtuko (3) užspauskite laikikl į (2), kol  šis 

spragtelėjęs  užsifiksuos . 

3. Prispauski te siurbtuką prie priekinio s tiklo, tada link 

stiklo nulenkite svi rtelę (4). 

4. Laikiklio vi ršuje esantį kaiš telį įstatyki te į lizdą, esantį 

įrenginio nugarėlėje. 

5. Įrenginio nugarėlę uždėkite ant magnetinio laikiklio . 

6. Kitą automobilio kabelio antgalį pri junki te prie 

maitinimo lizdo automobilyje. 

„nüMaps Guarantee™“ žemėlapių garantija  

Gali  būti , kad jūsų įrenginiui teikiama 90 dienų trukmės (nuo 

pirmojo padėties  nustatymo vairuojant) žemėlapių nemokamo 

atnaujinimo garanti ja . Šios garanti jos sąlygas žr. 

www.garmin.com/numaps 

GPS signalų sugavimas 

Jei nori te naudotis šio įrenginio navigacijos funkci jomis , pi rma 

reikia  sugauti  GPS palydovų signalus. Signalų stiprumas  rodomas 

indikatoriumi . Šių signalų sugavimas gali užtrukti kelias 

minutes . 

Įrenginio atnaujinimas naudojant „Garmin Express“  

Naudodamiesi „Garmin® Express“ gali te lengvai  atnaujinti savo 

įrenginį i r įdiegti papildomas jo galimybes . Ši  funkcija  nustatoma 

taip: 

1. Mažąjį USB kabelio antgalį pri junki te prie įrenginio 

prievado. 

2. Didįjį USB kabelio antgalį pri junki te prie laisvo USB 

prievado kompiuteryje. 

3. Atsidarykite svetainę www.garmin.com/express. 

4. Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais . 

Įrenginio išjungimas ir reguliavimas 

 

 Kai įrenginys nenaudojamas, išjungti  jį galite nuspaudę 

i r palaikę mygtuką (1), kol ekrane parodoma užklausa. 

Joje reikia pasirinkti Išjungti. Užklausa parodoma po 5 

sekundžių. Jei  mygtuką atleidžiate užklausos nesulaukę, 

įrenginys  neišjungiamas, o perjungiamas į miego 

režimą, kuriuo energijos suvartojama labai mažai, 

tačiau įrenginys  gali būti  greitai  suaktyvintas (šis 

režimas praverčia  tada, kai įrenginiu nesinaudojate 

laikinai). 

 Vaizdo ekrane šviesumas reguliuojamas pasi rinkus 

Nustatymai > Ekranas > Ryškumas, o tada – slankikliu. 

 Garso s tiprumas reguliuojamas pasi rinkus  Garsas, o 

tada – slankikliu. Visiškai nutildyti  galima pasirinkus  , 

o pasi rinkus  galima nustatyti  papildomas nuostatas . 

  

http://www.garmin.com/numaps
http://www.garmin.com/express
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Paskirties vietos (kelionės tikslo) susiradimas 

Kai pasirenkate paskirties vietą ir norite pradėti navigaciją, 

spauskite Vykti! 

Paieška 

1. Rinki tės Kur vyksite? 

2. Paieškos  juostoje pasirinki te Paieška. 

3. Įveskite visą paieškos eilutę arba jos  dalį (gali te vesti, 

objekto tipą, įmonės pavadinimą, adresą arba 

koordinates ). Žemiau rodomi ieškomų dalykų 

pasiūlymai, kuriuos  taip pat galite rinktis . 

4. Kai tekstą įvesi te, pasirinkite . Jei reikia , pasirinki te i r 

vietovę. 

Pagal kategoriją  

1. Rinki tės Kur vyksite? 

2. Rinki tės kategori ją arba Kategorijos. 

3. Jei reikia, rinkitės  subkategori ją. 

4. Pasirinki te vietą. 

Netoli vietos, kurioje tuo metu esate 

1. Pagrindiniame meniu rinki tės  Kur vyksite? 

2. Rinki tės Šalia. 

3. Rinki tės norimą parinktį. 

Tarpinio taško pasirinkimas 

Žemėlapyje  pasi rinki te > Kur vyksite? 

1. Susiraski te papildomo sustojimo tašką i r jį pasirinki te. 

2. Rinki tės Vykti! 

3. Rinki tės Pridėti kaip tarpinį tašką. 

Namų vietos išsaugojimas 

Vietą, į kurią grįžtate dažniausiai, galite nustatyti  kaip namus. 

1. Rinki tės Kur vyksite? >  > Nustatyti namų vietovę. 

2. Rinki tės Įveskite savo adresą, Naudoti esamą vietovę 

arba  Neseniai rasti. 

3. Meniu „Įrašyti“ ši vieta  išsaugoma kaip namai. 

Maršruto vaizdavimas žemėlapyje 

PASTABA: greičio apribojimų rodymo funkci ja yra  tik informacinio 

pobūdžio. Ji neatleidžia nuo atsakomybės  laikytis įrengtų kelio 

ženklų. GARMIN neatsako už baudas ar bausmes dėl kelio ženklų 

i r taisyklių nesilaikymo. 

Maršrutas  rodomas violetine lini ja . Languota vėliavėlė nurodo 

kelionės tikslą. Kai  važiuojate didžiaisiais keliais, gali būti  rodomas 

duomenų laukelis su toje vietoje leidžiamu greičiu. 

Apvažiavimas 

Jei nori te naudotis apvažiavimo funkcija , į žemėlapio įrankių 

meniu reikia įtraukti apvažiavimo įrankį. Apvažiuoti  galite tam 

tikrą suplanuoto maršruto atkarpą arba pasi rinkdami konkrečius  

kelius .  Ši funkci ja praverčia tada, kai  privažiuojate prie s tatybų 

zonos, uždarytų kelių arba pernelyg prastų kelių. Norėdami 

apvažiuoti , žemėlapyje rinkitės  > Aplenkti. Jei  nori te 

apvažiuoti  tam tikrą savo maršruto atkarpą, pasirinkite ats tumą. 

Jei nori te apvažiuoti tam tikrą kelią, rinki tės  . 

Maršruto sustabdymas 

Jei vedimą maršrutu nori te sustabdyti , rinkitės   > . 

Viso maršruto peržiūra  

1. Kol  vyksta  vedimas maršrutu, pasirinkite žemėlapio 

vi ršuje rodomą navigacijos juostą. 

2. Rinki tės  > Žemėlapis. 

Kito posūkio peržiūra  

Kai vedama maršrutu, ki tas posūkis (i r ati tinkama šio posūkio 

informacija) rodomas vi ršutiniame kairiajame žemėlapio lango 

kampe. Jei nori te š į posūkį pamatyti žemėlapyje, pasirinki te 

posūkio piktogramą. 

Duomenų tvarkymas 

Šiame įrenginyje galite išsaugoti  duomenų. Jame yra atminties 

kortelės lizdas, į kurį galima jungti papildomą laikmeną. PASTABA: 

šis įrenginys  nedera  su „Windows®“ versi jomis 95, 98, ME, NT i r 

„Mac® OS“ versijomis iki  10.3 imtinai . 

Failų tipai 

Šis  įrenginys palaiko tokius  failų tipus : 

 Žemėlapius i r GPX failus iš  „myGarmin™“ programinės 

įrangos . 

 Tinkintus POI failus iš „Garmin POI Loader“. 

PRIREIKUS IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS ŽR. KARTU SU 

ĮRENGINIU PATEIKTĄ NAUDOJIMO VADOVĄ (ANGLŲ K.)  


