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Išsami instrukcija naudotojui 
Išsamią instrukciją jūsų prietaisui galite rasti internete. 
1. Prisijunkite prie garmin.com. Suraskite prietaisą ir ieškokite 
instrukcijos aprašymo puslapyje. 
2. Perskaitykite išsamią šios instrukcijos versiją. Galite prisijungti 
prie vietinio Garmin tinklalapio, jeigu pageidaujate daugiau 

informacijos gimtąja kalba.  
 
Kai kurią naudingą informaciją galite rasti tiesiog prietaise.  
Eikite į puslapį Apps > Help ir susiraskite reikiamą informaciją. Ši 
funkcija veikia visomis įdiegtomis kalbomis.  

 
Įspėjimas: šiame prietaise yra ličio jonų akumuliatorius. Siekiant 
išvengti žmonių sužeidimo arba prietaiso sugadinimo dėl 
akumuliatoriaus perkaitimo, saugokite prietaisą nuo tiesioginių 
saulės spindulių. 
 

Palaikymas ir naujiniai 
Garmin Express užtikrina lengvą prieigą prie šių paslaugų Garmin 
prietaisams. Kai kurios paslaugos gali būti neteikiamos jūsų 
prietaisui. 
 
Garmin Express nustatymas 
1.Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu; 

2.Prisijunkite prie www.garmin.com/express; 
3.Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

Prietaiso prijungimas prie automobilio elektros sistemos 

Prieš naudojimąsi akumuliatoriaus energiją naudojančiu 
prietaisu, reikia įkrauti akumuliatorių.  
1.Įkiškite automobilinio maitinimo kabelio kištuką 1 į prietaiso 
USB prievadą; 

 
2.Spauskite laikiklį ② ant prisiurbiamos detalės, ③ kol laikiklis 

užsifiksuos; 
3.Prispauskite prisiurbiamą detalę prie priekinio stiklo ir 
paspauskite svirtelę ④ atgal link stiklo. 
4. Įstatykite laikiklį į tvirtinimo lizdą prietaiso galinėje pusėje; 
5.Įspauskite laikiklį į prietaisą iki spragtelėjimo; 
Įkiškite automobilinio maitinimo kabelio kištuką į maitinimo 
lizdą automobilyje. 

GPS signalų priėmimas 
Navigacijai naudojamas prietaisas turi priimti palydovų signalus. 

būsenos juostoje rodo palydovų signalo stiprumą. Palydovų 
signalų paieška gali užtrukti keletą minučių. 

1.Įjunkite prietaisą. 
2.Palaukite, kol prietaisas suras palydovų signalus. 
3.Jeigu reikia, išeikite į atvirą vietą, atokiau nuo aukštų pastatų ir 
medžių. 
Būsenos piktogramos 
Būsenos juosta yra virš pagrindinio meniu. Būsenos juostoje rodoma 
informacija apie prietaiso funkcijas. Jūs galite pasirinkti piktogramas 

nustatymų pakeitimui arba papildomos informacijos peržvalgai. 

 GPS signalo būsena 

 
Dabartinis laikas 

 
Akumuliatoriaus būsena 

GPS signalo būsenos peržiūra 

Laikykite paspaudę  tris sekundes. 
Informacija apie akumuliatorių 
Prijungus prietaisą prie maitinimo šaltinio, akumuliatorius pradeda 
krautis. 

būsenos juostoje rodoma vidinio akumuliatoriaus būsena. 
 
Laiko nustatymas 
1.Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką; 

2.Pasirinkite: 

 Automatiniam laiko nustatymui pagal GPS informaciją 

pasirinkite Automatic; 

 Laiko nustatymui rankiniu būdu traukite skaičius aukštyn 

arba žemyn. 
Ekraninių mygtukų naudojimas 

Pasirinkite  sugrįžimui į ankstesnį meniu langą. 

Pasirinkite  greitam sugrįžimui į pagrindinį meniu. 

Pasirinkite  arba  papildomų parinkčių peržiūrėjimui. 

Pasirinkite  arba  greitesniam slinkimui. 

Pasirinkite  dabartinio lango parinkčių meniu peržiūrėjimui. 
 
Ekraninės klaviatūros naudojimas 

Pasirinkite  įvesto paieškos kriterijaus pašalinimui. 

Pasirinkite  simbolio pašalinimui. 

Pasirinkite  klaviatūros kalbos režimo pakeitimui. 

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

Pasirinkite  raidės pakeitimui į didžiąją/mažąją. 

 
Garso reguliavimas 
1. Pasirinkite Volume; 
2. Pasirinkite: 

 Indikacijos slinkikliu nustatykite garso stiprumą; 

 Pasirinkite  prietaiso garso išjungimui; 

 Pasirinkite  papildomų parinkčių rodymui.  
 

Miego būsena 
Jūs galite naudoti miego būseną akumuliatoriaus energijos 
taupymui, kai nesinaudojate prietaisu. Miego režime prietaisas 
naudoja labai mažai energijos ir gali iškart pereiti į darbo režimą.  
Patarimas: jūs galite įkrauti prietaiso akumuliatorių greičiau, 

perjungę prietaisą į miego režimą. 
Paspauskite maitinimo mygtuką ①. 

 
 
Prietaiso išjungimas 
1. Spauskite maitinimo mygtuką, kol ekrane atsiras nurodymas.  
Nurodymas atsiranda po penkių sekundžių. Jeigu jūs atleisite 
maitinimo mygtuką prieš atsirandant ekrane nurodymui, prietaisas 

persijungia į miego režimą. 
2. Pasirinkite Off. 
Prietaiso pradinės būsenos nustatymas 
Jeigu prietaisas nustojo funkcionuoti, galite nustatyti pradinę 
prietaiso būseną. 
Spauskite maitinimo mygtuką 12 sekundžių. 
Ekrano ryškumo reguliavimas 

1. Pasirinkite Settings > Display > Brightness; 
2.Indikacijos slinkikliu nustatykite ekrano ryškumą. 



Vietos 
Jūsų prietaise įrašytuose žemėlapiuose yra įtrauktos vietos, 
pvz., restoranai, viešbučiai, automobilių servisai bei išsami 

informacija apie gatves. Jūs galite naudoti kategorijas netoliese 
esančių prekybos ir pramogų centrų paieškai. Jūs taip pat galite 
ieškoti adresų, koordinačių, miestų ir susikirtimo taškų.  

Maršrutai 
Maršrutas yra trajektorija iš jūsų dabartinės vietos į tikslo vietą. 
Prietaisas apskaičiuoja maršrutą į paskirties vietą pagal jūsų 

parinktis navigacijos nustatymuose, pvz., pagal maršruto 
apskaičiavimo režimą bei apvažiavimų sąlygas. 

Vietos suradimas pagal kategoriją 
1. Pasirinkite Where To?; 
2.Pasirinkite kategoriją arba paspauskite Categories; 
Jeigu reikia, pasirinkite subkategoriją. 

4.Pasirinkite vietą. 
 
Paieška kategorijoje 
Kai jūs atlikote dominančios vietos paiešką, kai kuriose 
kategorijose gali atsirasti Quick Search sąrašas, kuriame yra 
keturios paskutinės jūsų išsaugotos tikslo vietos. 

1.Pasirinkite Where To?; 
2.Pasirinkite kategoriją arba paspauskite Categories; 
3.Pasirinkite kategoriją; 
4.Jeigu įmanoma, pasirinkite tikslo vietą Quick Search sąraše; 
5. Jeigu reikia, pasirinkite tinkamą tikslo vietą. 
 
Foursquare dominančių vietų paieška 

Jūs galite ieškoti į jūsų prietaisą įrašytų Foursquare dominančių 
vietų. Kai jūs prisijungiate prie savo Foursquare paskyros, 
naudodamiesi programa Smartphone Link, paieška pateikia 
naujausius duomenų rezultatus iš Foursquare internetinės 
duomenų bazės bei pritaikytus rezultatus iš jūsų Foursquare 
naudotojo paskyros. 
Pasirinkite Where To? > Categories > Foursquare  

Judėjimo maršrutu pradžia 
1.Pasirinkite Where To? 

2. Pasirinkite Enter Search, įveskite paieškos sąlygą ir pasirinkite  
Patarimas: Jūs taip pat galite ieškoti vietų naudodamiesi 

kategorijomis, paieškos priemonėmis arba kitais metodais. 
3.Pasirinkite vietą. 
4. Pasirinkite Go!  
Prietaisas apskaičiuoja maršrutą į pasirinktą vietą ir pateikia jums 
raginimus balsu bei žemėlapyje rodoma informacija. 
Namų vietos išsaugojimas 
Jūs galite išsaugoti savo namų vietą kaip vietą, į kurią dažniausiai 

sugrįžtate. 
1. Pasirinkite Where To? >  > Set Home Location; 
2. Pasirinkite Enter My Address, Use Current Location, arba 
Recently Found. 
Šis vieta išsaugota meniu Saved kaip „Home“ (namai).  
Sugrįžimas namo 
Pasirinkite Where To? > Go Home. 

Jūsų namų vietos informacijos redagavimas 
1. Pasirinkite Where To? > Saved > Home. 

2. Pasirinkite . 

3. Pasirinkite  > Edit. 
4.Įveskite pakeitimus. 
5. Pasirinkite Done. 

Vietos suradimas naudojantis paieškos juosta 
Jūs galite naudoti paieškos juostą vietų paieškai pagal įvestą 
kategoriją, prekinį ženklą, adresą arba miesto pavadinimą.  
1.Pasirinkite Where To? 
2.Pasirinkite Enter Search paieškos juostoje; 
3.Įveskite visą arba dalį paieškos kriterijaus. Rekomenduojami 

paieškos kriterijai rodomi žemiau paieškos juostos; 
4.Pasirinkite: 
● Veiklos tipo paieškai įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., 
„movie theaters/kinoteatrai“); 
● Verslo įmonės pavadinimo paieškai įveskite visą arba dalį 
pavadinimo; 
● Netoliese nuo jūsų esančio adreso paieškai įveskite namo 

numerį ir gatvės pavadinimą*; 
● Kitame mieste esančio adreso paieškai įveskite namo numerį 
ir gatvės pavadinimą*, miestą ir rajoną arba valstybę; 
● Miesto paieškai įveskite miestą ir rajoną arba valstybę; 
● Koordinačių paieškai įveskite platumos ir ilgumos koordinates; 
5.Pasirinkite: 
● Paieškai pagal rekomenduojamą paieškos kriterijų pasirinkite 

kriterijų; 
● Paieškai pagal įvestą tekstą pasirinkite ; 
6.Jeigu reikia, pasirinkite vietą. 
* šis nuoseklumas kai kuriose šalyse gali skirtis. Prašome įvesti 
adreso informaciją kitokiu nuoseklumu, jeigu paieška iškart 
nepateikė reikalingos informacijos.  

Judėjimo maršrutu pradžia naudojantis žemėlapiu 
Jūs galite pradėti judėjimą maršrutu, pasirinkę vietą žemėlapyje.  
1. Pasirinkite View Map. 
2.Vilkite žemėlapį ir padidinkite vaizdą, kad būtų rodoma ieškomos 
vietos sritis. 

3.Jeigu reikia, pasirinkite  rodomų dominančių vietų filtravimui 

pagal kategorijas. 
Žemėlapyje rodomos paženklintos vietos. 

4.Pasirinkite: 
* Pasirinkite vietos paženklinimo simbolį; 
* Pasirinkite vietą, pvz., gatvę, susikirtimo tašką arba adreso vietą. 
5. Pasirinkite Go! 
Maršruto apskaičiavimo režimo pakeitimas 
1. Pasirinkite Settings > Navigation > Calculation Mode. 
2.Pasirinkite pasirinktį: 

* Pasirinkite Faster Time greitesnių maršrutų, kurių kelias gali būti 
ilgesnis, apskaičiavimui; 
* Pasirinkite Off Road tiesioginių maršrutų (bekele) apskaičiavimui; 
* Pasirinkite Less Fuel maršrutų, kuriais važiuojant sunaudojama 
mažiau degalų, apskaičiavimui; 
* Pasirinkite Shorter Distance maršrutų, kurių atstumas mažesnis, 

bet gali prireikti ilgesnio laiko, apskaičiavimui. 

Techniniai duomenys 
Akumuliatoriaus tipas:  ličio jonų 
Akumuliatoriaus įtampos diapazonas: nuo 3,0 V iki 4,2 V 
Maitinimo įtampos įvestis (automobilio arba išorinė) nuo 8 iki 
28 V, nuolatinė srovė 
Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -20° iki 55°C 
Įkrovimo temperatūros diapazonas: nuo 0° iki 45°C 

 
Maitinimo kabeliai 
Jūsų prietaiso maitinimo įtampą galima prijungti įvairiais būdais.  

 Automobilio maitinimo kabelis 

 USB kabelis 

 Maitinimo iš elektros tinklo blokas (papildoma 
įranga) 

Pastaba: šį III klasės prietaisą reikia maitinti iš apsaugoto nuo 
viršįtampių maitinimo šaltinio. 

Kelių maršrutų peržiūra 
1.Ieškokite vietos. 
2.Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą. 
3. Pasirinkite Routes. 
4. Pasirinkite maršrutą. 
 
Apvažiavimas 

Prieš atliekant apvažiavimą jūs turite pravažiuoti maršrutu ir 
papildyti žemėlapio priemonių meniu apvažiavimo priemone. Jūs 
galite apvažiuoti nurodytu atstumu išilgai jūsų maršruto, arba 
apvažiuoti nurodytais keliais. Tai naudinga, kai maršrute vyksta kelių 
statybos darbai, yra uždarytas kelias arba sąlygos kelyje blogos.  
1.Žemėlapyje pasirinkite  > Change Route. 
2.Pasirinkite vieną iš parinkčių.  

 


