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Šī nuvi 2405/2505 angļu rokasgrāmatas  versija latviešu valodā tiek piedāvāta Jūsu ērtībām. Ja nepieciešams, skat. 
jaunāko angļu valodas rokasgrāmatu, lai saņemtu informāciju par nuvi 2405/2505 darbību un izmantošanu.  
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GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS ROKASGRĀMATAS LATVIEŠU VERSIJAS 
PRECIZITĀTI, TĀDĒJĀDI ATSAUCOT JEBKĀDU ATBILDĪBU, KAS VARĒTU RASTIES  
SAISTĪBĀ AR ŠO ROKASGRĀMATU. 

Visas tiesības patur autors. Tādējādi neviena šīs rokasgrāmatas lapa nav atveidojama, kopējama, pārsūtāma, izplatāma,  
lejupielādējama vai uzglabājama jebkāda veida atmiņas ierīcē bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Garmin. Ar šo Garmin
piešķir atļauju lejupielādēt vienu šīs rokasgrāmatas kopiju cietajā diskā vai kādā citā elektroniskajā atmiņas ierīcē, lai tā būtu pieejama 
aplūkošanai, kā arī vienas kopijas izdrukāšanai, ar noteikumu, ka šāda elektroniska vai izdrukāta šīs rokasgrāmatas kopija satur pilnu 
tekstu ar autortiesību ziņojumu, kā arī ievērojot to, ka jebkāda neatļauta šīs rokasgrāmatas izplatīšana kmerciālos nolūkos vai arī 
jebkādu  labojumu izdarīšana ir stingri aizliegta.
Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Garmin patur tiesības veikt izmaiņas vai uzlabojumus  
savos produktos, kā arī mainīt saturu,  nevienu iepriekš nebrīdinot par šādu izmaiņu vai labojumu veikšanu. Apmeklējiet Garmin
tīmekļa vietni (www.garmin.com), lai saņemtu atjauninājumus un informāciju, kas attiecas uz šī un citu Garmin produktu darbību  
un izmantošanu.
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Sākot darbu
 BRĪDINĀJUMS 

  Skat.  Svarīgu drošības un produktu 
informāciju, kas pieejama produkta iepakojumā, 
lai saņemtu papildus informāciju par produktu.  

1 Pievienojiet ierīci 
automašīnas barošanai  

(1.lpp.). 
2 Piestipriniet ierīci (1.lpp.).   
3 Reģistrējiet ierīci  (3.lpp.).  
4 Pārbaudiet atjauninājumus: 
 • Programmatūru  (3.lpp.)  
• Bezmaksas karšu  (3.lpp.) 

Ierīces pievienošana 
automašīnas barošanai 

 BRĪDINĀJUMS 
Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai 
pasargātos no personīgiem savainojumiem 
vai produkta bojājumiem, ko varētu radīt 
baterijas sakaršana, neatstājiet ierīci 
automašīnā un tiešā saules gaismā.  

Pirms ierīce izmanto bateriju jaudu, 
uzlādējiet to. 
1 Pievienojiet barošanas kabeli ➊ 

ierīces USB portam ➋. 
2 Stiprinājumu  ➌ ievietojiet piesūceknī ➍. 
3 Piespiediet piesūcekni vējstiklam un  

velciet sviru ➎ atpakaļ pret vējstiklu 
4 Ievietojiet ierīces apakšējo daļu stiprinājumā. 
5 Pavelciet ierīci atpakaļ, līdz tā ieņem savu 
vietu. 
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➊ ➋
➍

➌

➎

6 Ievietojiet otru ierīces kabeļa galu 
automašīnas barošanas ligzdā.  

 7 Nepieciešamības gadījumā pievienojiet 
ārējo antenu satiksmes uztvērējam un  
piestipriniet to pie piesūcekņa. 

Par myDashboard 
Izmantojiet myDashboard, lai piereģistrētu ierīci, 
meklētu programmatūru atjauninājumus vai 
piekļūtu produktu rokasgrāmatām, atbalstam, u.c.

 myDashboard uzstādīšana  
1 Pievienojiet USB kabeli  ➊  
ierīces USB portam ➋  

➊ ➋

2 Pievienojiet USB kabeli datora USB 
portam.  

3 Apmeklējiet :www.garmin.com/
dashboard. 

4 Sekojiet ekrāna instrukcijām. . 
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Ierīces reģistrēšana 
1 Atveriet  myDashboard ( 2.lpp.). 
 2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.  

Programmatūras atjaunināšana 
1 Atveriet myDashboard (2). 
2 Zem atjaunin ā jumiem siediet   .  
3 

  
Sekojiet ekrāna instrukcijām 

nüMaps Guarantee™ 

Reģistrējot ierīci caur  myDashboard 90 dienu 
laikā kopš satelīta signāla uztveršanas 
braukšanas laikā, Jūsu ierīce saņems vienu 
bezmaksas karšu atjauninājumu. Noteikumus 
skat. www.garmin.com/numaps. 

Karšu atjauninājumi 
1 Atveriet  myDashboard (2.lpp.). 
2 Piereģistrējiet ierīci (3.lpp.). 
3 Zem atjauninājumiem spiediet :Update Now. 

Ja karšu atjauninājums vairs nav pieejams, 
 uzklikšķiniet uz  Buy Now. 

4 Sekojiet ekrāna instrukcijām 
Ierīces izslēgšana 
Lai pilnībā izslēgtu ierīci: 
1 Turiet  Power pogu   ➊   3 sekundes.  

➊ 

!: Turot  Power pogu mazāk par 3 
sekundēm, ierīceieiet miega režīmā 
(4.lpp.) 
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2 Izvēlieties   Off                                
Ierīces atiestatīšana 

Ja ierīce nefunkcionē kā nākas, atiestatiet to. 
Turiet Power pogu 10 sekunde. 

Par miega režīmu 
Izmantojiet miega režīmu, lai taupītu bateriju 
jaudu, kad neizmantojat ierīci. Miega režīmā ir 
mazs jaudas patēriņš un bateriju jaudu var 
izmantot nedēļām ilgi.  

Ieiešana miega režīmā   
Nospiediet Power pogu. 
  Iziešana no miega režīmā   Ierīcei esot miega režīmā, nospiediet  Power pogu. 

Ekrāna spilgtuma regulēšana 
1 Izvēlieties  Settings > Display > Brightness.   
2 Izmantojiet slīdni, lai regulētu spilgtumu. 
Skaļuma regulēšana 
1 Izvēlieties  Volume. 
2 Izvēlieties kādu opciju :  
• Izmantojiet slīdjoslu, lai regulētu skaļumu 

• Spied.  , lai atslēgtu skaņu                     
                                                                     • Spied. > Audio 

Mixer un izmantojiet slīdjoslas, 
 lai regulētu norādījumu, telefona vai  mediju  
skaļumu.                                
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Par automātisko skaļumu 
!: Automātiskais skaļuma iestatījums nav 
pieejams visiem modeļiem. 
Jūsu ierīce var automātiski palielināt vai 
samazināt skaļumu, vadoties pēc fona 
trokšņu līmeņa. 

Automātiskā skaļuma uzstādīšana 
1 Izvēlieties  Volume >  > Automatic Volume. 
2 Izvēlieties  Enabled. 

Statusa joslas ikonas 
Statusa joslas ir novietota galvenās izvēlnes 
augšējā daļā. Statusa joslas ikonas snidz 
informāciju par ierīces funkcijām. Izvēlieties 
ikonas, mainītu iestatījumu vai aplūkotu papildus 
informāciju.  

GPS signāla statuss                                
Bluetooth® technoloģijas statuss (parādās, 
aktivizējot Bluetooth). Skat. 31. lpp. 
Transporta režīma indikators. 

Pareizs laiks 

Baterijas  statuss 
Viedtelefona saites statuss (parādās, 
pievienojot Smartphone Link). Skat.35.lpp. 
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Satelīta signāli 
Kad ierīce ir ieslēgta, tā sāk uztvert satelīta 
signālu. Lai to paveiktu, ierīcei ir nepieciešams 
brīvs skats uz debesīm.  Ka vismaz viena no   
joslām ir zaļa         , ierīce ir uztvērusi satelīta 
signālu.  

Lai saņemtu papildus informāciju par 
GPS, apmeklējiet  www.garmin.com/ 
aboutGPS. 
  
 GPS signāla statuss 
 
 Turiet     trīs sekundes. . 

Transporta režīmi
Automašīnas 
režīms 
Gājēju  
režīms 

Maršruts un navigācija tiek aprēķināti, vadoties 
pēc izvēlētā transportēšanas režīma.  
Piemēram, auto režīmā, prognozējamais 
ierašanās laiks tiek aprēķināts, izmantojot 
maršruta ceļu ātruma ierobežojumus.  . Gājēju 
režīmā tiek ņemts vērā iešanas ātrums.  

!: Gājēju maršrutos netiek ņemti vērā lielceļi. Ja 
uz ierīces ir ielādētas cityXplorer™ kartes, gājēju 
maršrutos var ietvert arī sabiedrisko  transportu.  
(26.lpp.). 

Transporta režīma izvēle 
Izvēlieties       vai        

  
.                                             
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Informācija par bateriju 
Pievienojot ierīci jaudas avotam, tā sāk lādēties.   

 ikona uz statusa joslas norāda uz iekšējās 
baterijas statusu. Lai palielinātu baterijas 
rādījuma precizitāti, pilnībā izlādējiet bateriju un 
tad atkal uzlādējiet to. Neatvienojiet ierīci no 
barošanas avota, līdz tā nav pilnībā uzlādēta.  

Ekrāna klaviatūras izmantošana 
Skat. 

Ekrāna pogu izmantošana            
• Spiediet  , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.         
•  Turiet  , lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē .piemēram, pieturzīmes. 
• Izvēlieties    vai  , lai redzētu citas opcijas. 
• Turiet       vai  , lai ritinātu ātrāk. 
• Izvēlieties      , lai aplūkotu pašreizējā 

ekrāna izvēlnes opcijas. 

 “Valodas un klaviatūras iestatījumus”, lai 
mainītu klaviatūras formu (67.lpp.). 
• Izvēlieties klaviatūras simbolu, lai izvēlētos 

                                                                                       burtu vai ciparu. . 
• Izvēlieties             ,lai pievienotu atstarpi.  
• Izvēlieties   , lai dzēstu ievadīto. 
• Izvēlieties          , lai dzēstu simbolu.  
• Izvēlieties          , lai izvēlētos klaviatūras valodu 
• Izvēlieties  , lai ievadītu īpašos simbolus,                                                                          

.  
• Izvēlieties       , lai mainītu burtu lielumu (lielie/mazie).  
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Par īsinājumikonām 
Jūs varat pievienot īsinājumikonas  Where 
To? izvēlnei. Īsinājumikona var norādīt uz 
kādu lokāciju, kategoriju vai meklēšanas 
Īsinājumikonas  pievienošana 
 Where To? izvēlne var saturēt līdz pat 36 
īsinājuikonām.  
1 Izvēlieties Where To? > Add Shortcut. 
2 Izvēlieties parametru 

Īsceļa dzēšana 
1 Izvēlieties  Where To >  > 

Remove Shortcut(s). 
2 Izvēlieties dzēšamo īsceļu 
3 Izvēlieties šo īsceļu vēlreiz 
apstiprināšanas nolūkos.  

Lokāciju meklēšana 
                                            

Šī ierīce piedāvā vairākas lokāciju 
meklēšanas iespējas. 
• Pēc kategorijas  ( 9.lpp.) 
• Blakus citai kategorijai   (10.lpp)
• Pēc nosaukuma (12.lpp.)
• Pēc adreses (12lpp)
• Pēc kartes (13.lpp.)
• Pēc nesen atrastas lokācijas (14.lpp.)
• Pēc koordinātēm (13.lpp.)
• Pēc kartes (13.lpp.)
• Pēc fotogrāfijām(15lpp)
• Pēc saglabātām lokācijām 

(16.lpp.)
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Par lokācijām 
Jūsu ierīcē ielādētās detalizētās kartes satur 
tādas lokācijas kā restorānus, viesnīcas un auto 
servisus. Izmantojiet kategorijas funkciju, lai 
meklētu tuvumā esošās Jūs interesējošās vietas.   
  Lokācijas meklēšana pēc kategorijas 
1 Izvēlieties Where To?. 
2 Izvēlieties kategoriju vai izvēlieties Categories. 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties apakškategoriju. 
4 Izvēlieties lokāciju.   

Meklēšana kategorijas ietvaros 
Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus, meklējiet 
 kādas kategorijas ietvaros. 
1 Izvēlieties  Where To?. 
2 Izvēlieties kategoriju vai izvēlieties Categories. 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties apakškategoriju 
4 Izvēlieties meklēšanas joslu  ➊. 

➊ 

  

5 Ievadiet visu/daļu nosaukumu                                                                  
6 

                                       
Spiediet . 

Lokācijas meklēšana, izmantojot meklēšanas 
 joslu 

  

Izmantojiet meklēšanas joslu, lai meklētu lokācijas, 

ievadot kategoriju, zīmolu, adresi, pilsētas nosaukumu. . 

                                                                            1 Izvēlieties  Where To?. 
 2 Izvēlieties meklēšanas joslu.  
3 Ievadiet meklējamo parametru. 
 Rakstot, zem katras joslas parādās ieteikumi rakstībai.  
 4 Izvēlieties opciju :  
• Lai meklēt nepieciešamo iestādi, ievadiet nosaukumu  
vai darbības veidu, piem.,  kafejnīca. 
  

“”  
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• Lai meklētu iestādi pēc nosaukuma, 
ievadiet visu vai daļu no nosaukuma.  

• Lai meklētu tuvumā esošu adresi, 
ievadiet ielas nosaukumu, numuru 
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, 

ievadiet numuru, ielas nosaukumu, 
pilsētu un valsti 

.
 

• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu 
un valsti.

• Lai meklētu koordinātas, ievadiet 
garuma un platuma vērtības.  

5 Izvēlieties kādu no opcijām:  
• Lai meklētu,izmantojot ieteikto 

meklēšanas terminu, izvēlieties to. 
• Lai meklētu, izmantojot ievadīto 

tekstu, izvēlieties  .   
6 Ja nepieciešams, izvēlieties 
lokāciju. 

Meklēšanas zonas maiņa                                              
Pēc noklusējuma iestatījuma, ierīce atrod                                                      
Jums tuvāko lokāciju. Ir iespējams  
meklēt arī blakus citai lokācijiai.                                                                                                                     
1 Izvēlieties  Where To? > Searching Near. 
2 Izvēlieties kādu no opcijām.  
3 Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju. 

Ziņojums par slēgtu/neesošu lokāciju 
Ja Jūsu meklētie rezultāti satur neaktuālu vai 
nepareizu lokāciju,  ziņojiet par to Garmin un 
izdzēsiet no meklēšanas izvēlnes.  
1 Meklējiet lokāciju  (8.lpp.). 
2 Izvēlieties no saraksta lokāciju.  
3 Izvēlieties   .  
4 Izvēlieties   > Edit. 
5 Izvēlieties  Report as Closed or Report 

as Missing. 
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Pievienojot viedtelefonu saiti  vai pievienojot 
ierīci datoram, informācija tiek nekavējoties 
pārtīta (35.lpp.). 

Lokācijas informācijas rediģēšana 
Jūs varat nomainīt adresi vai telefona numuru 
lokācijai, kas parādās meklēšanas rezultātos.   
1 Atrodiet lokāciju  (8.lpp.).  
2 Izvēlieties lokāciju no saraksta.  
3 Izvēlieties  .  
4 Izvēlieties   > Edit. 
5 Izvēlieties  Address vai Phone Number, 

lai ievadītu jaunu informāciju.  
Intereses punkta novērtēšana 
Novērtējiet intereses puntu ar zvaigznītēm.   
1 Atrodiet lokāciju  (8.lpp.). 
2 Izvēlieties   > . 

3 Izvēlieties zvaigznes, lai novērtētu intereses 
punktu. Novērtējums tiek atjaunināts uz ierīces. 

Par meklēšanas rīkiem 
Meklēšanas rīki ļauj meklēt pilsētas, adreses, 
krustojumus vai koordinātas.Kā noklusējuma 
parametrs adrešu meklēšanas joslā parādās 
Where To? izvēlne. Lai mklētu pilsētas, 
krustojumus un koordinātas, pievienojiet šos 
meklēšanas rīkus Where To? izvēlnei 
(8.lpp.). 

Benzīntanku un cenu meklēšana 
 Pirms šīs funkcijas izmantošanas Jūs varat 
parakstīties Fuel Price pakalpojumu abonēšanai; 
taču ierīcei jābūt pievienotai savietojamam 
tālrunim ar Smartphone Link (34.lpp.). Šī funkcija 
var nebūt pieejama visās teritoriālajās zonās. 
Atrodiet tuvākos benzīntankus un salīdziniet 
degvielas cenas.  
1. Izvēlieties Where to? > Fuel Prices . 
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2 Ja nepieciešams, izvēlieties  > Fuel Type, 
izvēlieties degvielas veidu un  Save. 

3 Izvēlieties degvielas uzpildes staciju.  

Adreses meklēšana 
!: Soļu kārtība var atšķirties atkarībā no ierīcē 
ielādētās kartes . 
1 Izvēlieties  Where To? > Address. 
2 Ievadiet informāciju, vadoties pēc ekrāna 

norādījumiem.  
3 Ja nepieciešams, izvēlieties Searching Near 
un ievadiet citu pilsētas vai pasta indeksu. 
 4 Ja nepieciešams, izvēlieties adresi.  

Pilsētas meklēšana 
  

  
  

Pirms meklējat pilsētu, Jums tā jāpievieno 
meklēšanas rīkam Where To? izvēlnē (8.lpp.)                                            

1 
  

Spied.                                             Where To?  > Categories  > Cities 
. 

2 
  

Spied. Enter Search      
. 

3 Ievadiet pilsētas nosaukumu,tad        .  
4 Izvēlieties pilsētu                                        .                                            
Krustojuma meklēšana 
Pirms krustojuma meklēšanas pievienojiet 
 īsinājumikonu krustojumu meklēšanas rīkam 
( 8.lpp. ). 
1 Izvēlieties                                    Where To?  > Categories  > 

Intersections. 
2 Izvēlieties valsti/provinci.                                                                           
!: Ja nepieciešams, izvēlieties                                                              
                    
                    

State or Country,   
lai mainītu valsti/provinci/štatu 

3 Ievadiet ielas nosaukumu, izvēlieties  Next. 
4 Ja nepieciešams, izvēlieties ielu                                                                                                                                       
5 Ievadiet otru ielas nosaukumu, izvēlieties                     

Next. 
6 Ja nepieciešams, izvēlieties ielu                                                                        
7 Ja nepieciešams, izvēlieties krustojumu                                    
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Lokācijas meklēšana pēc koordinātēm 
Meklējiet lokāciju, izmantojot garuma un 
platuma koordinātes.  Šī metode ir īpaši 
noderīga  slēpņošanā. 

1 Izvēlieties        Where To? > Categories  > 
Coordinates. 

2 Ja nepieciešams,izvēlieties                                    > Format, tad                         
izlabojiet koordinātu formātu uz izmantotās  
kartes veidu; izvēlieties Save. 

3 Izvēlieties platuma koordinātas                                                                  
4 Ievadiet jauno koordinātu; spiediet Done. 
5 Ievadiet garuma koordinātas.  
6 Ievadiet jauno koordinātu; spiediet  Done. 
7 Izvēlieties                   View on Map. 

Lokācijas meklēšana, pārmeklējot karti 
Pirms meklējat vietas kartes datos, piemēram, 

 Izvēlieties lokācijas marķieri                                              

aktivizējiet to kartes slāni, kas dažādas 
vietas uz ceļa ( 26.lpp ).  

1 Izvēlieties                 View Map. 
2 Izvēlieties ekrānu. 
3 Velciet un regulējiet kartes tālummaiņu, lai 

parādītu meklējamo zonu.                                                              
. Uz kartes parādās lokācijas marķieri, 
apzīmējot vietas gar ceļu.                                        

4 Ja nepieciešams, izvēlieties                                     , tad 
kategorijas ikonu, lai aplūkotu 
vietu kategoriju 

5 Izvēlieties kādu opciju:                                     
• 

  

• Izvēlieties kādu punktu, piem., ielu            
krustojumu vai adresi. 

6 Ja nepieciešams, izvēlieties lokācijas aprakstu,                          
lai aplūkotu papildus informāciju                            

Lokācijas meklēšana ar ātro meklētāju 
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Nesenu vietu meklēšana 
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Meklējot kādu intereses punktu, uz ekrāna var 
parādīties noteiktas kategorijas ar  ātrās 
meklēšanas sarakstu, kur redzami pēdējie četri 
Jūsu meklētie galamērķi.   

  
  

1   Izvēlieties  Where To?. 
2 Izvēlieties kategoriju vai Categories.  
3 Ja tāds pieejams, izvēlieties galamērķi no 

ātrās meklēšanas saraksta.  
4 Ja nepieciešams, izvēlieties galamērķi.  
  

  

  

Mājas lokācijas saglabāšana 
Uzstādiet mājas lokācijas statusu vietai, uz kuru 
visbiežāk atgriežaties.  
1 Izvēlieties  Where To? >  > Set Home 

Location. 
2 Izvēlieties  Enter My Address, Use My 
Current Location vai Recently Found. 

Lokācija tiek saglabāta kā  “Home” 
saglabātajā mapē (16). 

Lai dotos uz mājām, 
Izvēlieties Where To? > Go Home                     
. 

  
Mājas lokācijas rediģēšana 
1  Where To?  > Saved >  Home                             
2    > Edit . 
3 Ievadiet izmaiņas.  
4 Done. 

Jūsu ierīce saglabā 50 pēdējās atrastās 
lokācijas. 
1 Where To? > Recent. 
2 Izvēlieties 

lokāciju. 
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Nesen atrasto vietu saraksta dzēšana 
Izvēlieties        Where To? > Recent >  > Clear 

> Yes. 
Stāvvietas meklēšana                                        

Sameklējiet detalizētu informāciju par 
stāvvietām un to cenām.                               
1 Where To? > Categories > Parking. 
2 Izvēlieties stāvvietas lokāciju.                        

Foto navigācija                                             

  

Augšupielādējiet fotogrāfijas uz ierīces atmiņas 
kartes, kas satur informāciju par lokāciju 
un veido maršrutus uz šīm lokācijām. 

  

1 
  

Pievienojiet ierīci datoram (61.lpp.) 
  

2   Skat.  http://connect.garmin.com/photos.  
3 Sekojiet instrukcijām tīmekļa vietnē, lai izvēlētos 

un ielādētu fotogrāfijas.   

  

  

4 Atvienojiet ierīci no datora. 
5 Ieslēdziet ierīci. 
6 Galvenajā izvēlnē izvēlieties  Where To? > 

Saved > Photos. 
Parādās fotogrāfiju saraksts ar informāciju par  
lokācijām. 

  

7 Izvēlieties fotogrāfiju.  

 Simulētas lokācijas iestatīšan 

  

Atrodoties iekštelpās, kur nepienāk satelīta signāls,   
Jūs varat izmantot GPS, lai uzstādītu simulētu lokāciju.  

  

1 Izvēlieties  Settings > Navigation. 
2 Izvēlieties  GPS Simulator. 
3 Izvēlieties  View Map. 
4 Izvēlieties uz kartes nepieciešamo zonu.  

Ekrāna apakšējā daļā parādās lokācijas adrese.  
 

  

  

5

 

Izvēlieties adresi.  

nuvi 2405-2505 OM for Europe.indd   15

3/23/2012   2:51:03 PM  

Izvēlieties        

  

http://connect.garmin.com/photos


16 
nüvi 2405/2505 sērijas lietošanas 
rokasgrāmata

6 Izvēlieties   
Set Location.

Lokāciju saglabāšana 
Saglabājiet lokācijas, lai varētu tās ātri 
atrast un izveidot maršrutu uz tām.  

Lokācijas saglabāšana 
1 Lokācijas meklēšana  (9.lpp.). 
2 Izvēlieties lokāciju no saraksta.  
3 Izvēlieties  .  
4 Izvēlieties   > Save. 
5 Ja nepieciešams, ievadiet nosaukumu un 
izvēlieties Done. 

 Jūsu pašreizējās lokācijas saglabāšana 
1 No kartes izvēlieties transportlīdzekļa ikonu.   
2 Izvēlieties                     Save. 
3 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties Done. 

4 Izvēlieties OK.  
Maršruta uzsākšana uz saglabātu lokāciju                                         
1. Izvēlieties Where To?  > Saved.  
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2 Ja nepeciešams, izvēlieties kategoriju vai 
izvēlieties All Categories. 

3 Izvēlieties lokāciju .  
4 Izvēlieties  Go!. 

Saglabātas lokācijas rediģēšana                           
 1 Izvēlieties  Where To? > Saved.  
    2 Izvēlieties kategoriju.                                              

3 Izvēlieties lokāciju. 
    4    Izvēlieties .  

5  > Edit. 
6 

• Izvēlieties Name. 
• Izvēlieties Phone Number. 
• Lai piešķirtu Favorītiem kategorijas,  
izvēlieties              Categories. 
• Lai saglabātu fotogrāfiju favorītos ,   

spiediet Assign Photo                                              46.lpp. 

• Lai mainītu simbolu, ko izmanto Favorītu  
apzīmēšanai kartē, izvēlieties Change Map 
Symbol. 

7 Rediģējiet informāciju. .  
8 Izvēlieties  Done. 

Kategoriju piešķiršana, lai saglabātu 
                                                                               lokācijas 

Pievienojiet savas kategorijas, lai organizētu 
saglabātās lokācijas.   

!: Kad ir saglabātas vairāk par 12 lokācijām,                                              
saglabātajās lokācijās parādās kategorijas.   

  

1 Izvēlieties  Where To? > Saved. 
2 Izvēlieties kādu lokāciju.  
3 Izvēlieties  .  
4 Izvēlieties   > Edit > Categories. 
5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus,  

atdalot tos ar komatiem.   
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Rakstot, zem teksta joslas parādās ieteiktās 
kategorijas. Lai izmantotu šos ieteikumus, 
izvēlieties kādu no piedāvātajiem vārdiem.     

6 Izvēlieties Done. 
Saglabātas lokācijas nosūtīšana 
Jā Jūs saglabājat kādas iestādes lokāciju, kas 
nav ietverta kartes datos, varat nosūtīt šo 
lokāciju  Garmin, lai to nākotnē varētu pievienot 
un izmantot Garmin kopienā.  Visas šīs lokācijas 
tiek nosūtītas uz  Garmin, pievienojot ierīci 
datoram, kas izmanto  myGarmin. 
1 Izvēlieties  Where To? > Saved. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties kategoriju.   
3 Izvēlieties lokāciju.  
4 Izvēlieties .  
5 Izvēlieties                                                      
Share Place 

  
  
  

. 
  

  
  

6 
  

  
 Ievadiet vienu vai vairākas uz lokāciju 

attiecināmas kategorijas. Spiediet 
  
 Done 

  

. 

7  Izvēlieties Share.                     
 Saglabātas lokācijas dzēšana 
!: Dzēstas lokācijas nav iespējams restaurēt.  
 1 Izvēlieties Where To? > Saved. 
2 Izvēlieties   > Delete Saved Places.  
3 Lai dzēstu, izvēlieties lodziņu blakus 
saglabātai lokācijai, tad spiediet  Delete. 

Balss komandas

Par balss komandām 
!: Balss komandasvar nebūt pieejamas uz 
visiem modeļiem, visās valodās un zonās. 
Balss komandas ļauj izmantot ierīci, nosaucot 
vārdus un komandas.  Balss komandu izvēlne  
sniedz balss norādes un pieejamo komandu 
sarakstu. 
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Aktivizēšanas frāzes iestatīšana                                           
Aktivizēšanas frāze ir vārds vai frāze, kuru var 
nosaukt, lai aktivizētu balss komandas. 
Noklusējuma frāze ir  Voice Command. 
!: Lai samazinātu netīšanas balss 
aktivizēšanas iespēju, izmantojiet stipru balss 
aktivizēšanas frāzi.  
1 Izvēlieties  Apps > Voice Command > 

Customize Phrase. 
2 Ievadiet jaunu aktivizēšanas frāzi.   Ievadot 
frāzi, ierīce norāda uz tās stipruma pakāpi.   3 
Izvēlieties  Done. 
Balss komandu aktivizēšana 

Nosauciet savu frāzi. 
Parādās balss komandu izvēlne. 

Padomi par balss komandu izmantošanu                                                                
• Runājiet normālā balsī, pagriežoties 

pret ierīci.  
• Samaziniet fona trokšņus, piemēram, 

balsis vai radio, lai ierīce labāk atpazītu 
Jūsu balsi.

• Izrunājiet komandas, tām parādoties uz 
ekrāna.   

• Atbildiet uz ierīces balss norādēm, ja 
nepieciešams.   

• Izveidojiet garāku aktivizēšanas frāzi, lai 
samazinātu netīšu balss komandu 
aktivizēšanu.  

• Kad atskan divi skaņu toņi, tiek 
apstiprināta iziešana vai ieiešana balss 
funkcijas režīmā.

. 
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Maršruta aktivizēšana ar balss komandu 
Jūs varat nosaukt populāras, labi zināmas 
lokācijas.  
1 Nosauciet aktivizēšanas frāzi (19.lpp.).  
2 Sakiet:  Find Place (Atrodi vietu). 

3 Klausieties balss norādes un 
nosauciet  lokācijas nosaukumu. 

Parādās lokāciju saraksts.                            

4  Nosauciet līnijas  numuru                  

5   Sakiet:                     Navigate
. Adreses meklēšana  

1 Sakiet:  Voice Command 
(balss komanda).  

2 Sakiet  Find Address 
(meklē adresi) 
3. Nosauciet visu adresi. 
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Instrukciju izslēgšana 
Atslēdziet balss norādes Balss komandu 
funkcijai, neizslēdzot pašu ierīci.  
1 Izvēlieties Apps > Voice Command > . 
 2 Izvēlieties  Mute Instructions > Enabled. 
Balss komandu izslēgšana 
Jūs varat atslēgt balss komandas, kas 
pasargās Jūs no netīšanas komandu 
aktivizēšanas.  
1 Izvēlieties  Apps > Voice Command > . 

  2. Izvēlieties Voice Command > 
Disabled. 

Navigācija 
        Maršruta aktivizēšana 
1 Meklējiet lokāciju  (8.lpp.). 
2 Izvēlieties lokāciju .  
3 Izvēlieties  Go!. 
4 Izvēlieties opciju, ja nepieciešams 

• Izvēlieties Drive. 

• Izvēlieties                                   Walk 
.• Public Transit , lai aprēķinātu maršrutu,  

kas sevī ietver sabiedrisko transportu un iešanu kājām                                    
! : Ielādējiet cityXplorer ™ kartes, 

lai navigētu, izmantojot sabiedrisko transportu                                
(  26.lpp. ). 

5 Ja nepieciešams, izvēlieties maršrutu                                 
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Došanās uz saglabātu lokāciju 

1 Izvēlieties  Where To? > Saved.  
2 Ja nepieciešams, izvēlieties 

kategoriju vai All Categories .  
3 Izvēlieties lokāciju.  
4 Izvēlieties  Go!. 

Dažādu maršrutu priekšskatījums  

1 Meklējiet lokāciju.  
2 Izvēlieties lokāciju .  
3 Izvēlieties Routes un, ka nepieciešams, 

izvēlieties Drive (9.lpp.). 
4 Izmantojiet ekrāna pogas, lai izvēlētos maršrutu 
5 

  
Izvēlieties Go! 

. 

Virzīšanās pa auto maršrutu 
Maršruts ir apzīmēts ar sārtu līniju. Rūtots 
karodziņš norāda uz Jūsu galamērķi. 
 Brauciena laikā ierīces Jūs ved uz gala-                                 

mērķi ar norādēm, bultiņām un virzieniem.  
Ja Jūs novirzāties no maršruta, ierīce veic 
maršruta pārrēķinu, kā arī nodrošina jaunus
norādījumus.  
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Navigācijas kartes izmantošana  
1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties  View Map.  
 2 Ja tālummaiņas taustiņi ir apslēpti, 

izvēlieties, lai karte tos parāda.  

3 Izvēlieties, lai karte pārslēdzas uz 
pārlūkošanas režīmu. Parādās pogas.  
4 Izvēlieties kādu opciju :  
• Lai mainītu tālummaiņu, spiediet         vai . 

• Lai rotētu karti, spiediet .
• Lai pārslēgtos starp  North Up un 3-

D, spiediet . 
• Lai pievienotu vai dzēstu kartes 

slāņus, spiediet      . 
• Lai aplūkotu konkrētas lokācijas 

kategorijas, izvēlieties     un 
kategorijas ikonu.  

.  

• 
  

Lai centrētu karti Jūsu pašreizējā 
lokācijā, izvēlieties                             

. 

• Lai aplūkotu kartes un navigācijas 
funkciju īsinājumikonas, izvēlieties     . 

Punktu pievienošana maršrutam 
Pirms maršrutam pievienojat kādu pieturu, Jums 
jāizmanto auto navigācijas režīms.  
 1 Virzoties pa maršrutu, izvēlieties      , lai 
atgrieztos pie galvenās izvēlnes.   
2 Izvēlieties  Where To?. 
3 Meklējiet lokāciju  (9.lpp.). 
4 Izvēlieties  Go!. 
5 Izvēlieties Add to Active Route. 
Apkārtceļa izvēle 
Virzoties pa auto maršrutu,Jūs varat izmantot 
apkātceļus, lai izvairītos no dažādiem šķēršļiem, 
piem., remontdarbiem.  
!: Ja Jūsu pašreizējais maršruts ir  vienīgā 
saprātīgā izvēle, ierīce neveiks maršruta 
pārrēķinu, izmantojot apkārtceļu.  
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Uz kartes izvēlieties  > Detour. 
Maršruta apturēšana                     
Uz kartes izvēlieties  > .  

Par pakalpojumiem nobrauktuvēs                            
Braucot pa maršrut ceļa nobrauktuvēs 
Jūs atradīsiet dažādus pakalpojums. 

Pakalpojumi ir sagrupēti kategorijās. 

Navigācija uz nobrauktuvi 
1 Uz kartes izvēlieties      > Exit Services.  
2 Izmantojiet      un      , lai izvēlētos  nobrauktuvi.                      
3 Izvēlieties   > Go!. 

Nobrauktuves pakalpojumi 
1 Uz kartes izvēlieties  > Exit Services.  
2 Izmantojiet       un     , lai izvēlētos nākošo izeju. .  
3  Izvēlieties nobrauktuves pakalpojumu 
sarakstu. :  

• Lai aplūkotu tuvākos benzīntankus:  .  
• Lai aplūkotu tuvākos restorānus: .  
• Lai aplūkotu tuvākās nakstmītnes                       .  
• Lai aplūkotu tuvākās labierīcības: .  

4 Izvēlieties intereses punktu  

Izvairīšanās no ceļa funkcijām 
1 Izvēlieties  Settings > Navigation > 

Avoidances. 
2 Izvēlieties ceļa funkcijas, no kurām 

izvairīsieties, tad izvēlieties Save. 

Izvairīšanās no transportēšanas veidiem             
! :Transportēšanas veidi ir pieejami, 

ja ir ielādētas cityXplorer kartes             26.lpp.). 
1 Izvēlieties                   Settings  > Navigation > Public 

Transit. 
2 Izvēlieties transportēšanas veidu, no 

kura izvairīsieties maršruta laikā.  
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3 Izv ē lieties                     Save 

. Navigācija  pa mazākiem ceļiem                                             
                                       Ja nevēlaties braukt pa auto maģistrālēm,  varat izvēlēties Off Road režīmu.  

1 Izvēlieties                   Settings > Navigation. 
2 Izvēlieties 

                          
Calculation Mode > Off Road > 

Save. 
Maršruts tiek aprāķināts kā taisna līnija uz 
lokāciju.. 

Gājēju maršruti  
Došanās pa gājēju maršrutu  
Gājēju režīmā Jūsu maršruts tiek atveidots kartē 
divās dimensijās.  
Ja uz ierīces ir ielādētas  cityXplorer kartes, 
maršruts tiek aprēķināts kombinācija āar 
sabiedrisko transportu , transportēšanas 
opcijām, piem, autobusu , metro un iešanu 
kājām.                     

! : cityXplorer kartes netiek komplektētas 
ar ierīci. Skat.  http://my.garmin.com,  
lai iegādātos cityXplorer kartes.                                

: Izvēlieties sabiedriskā transporta 
veidu un ierobežojiet attālumu, kas tiek 
noiets pa gājēju  maršrutu (64.lpp.)                                   ). 

Gājēju navigācijas karšu izmantošana 
Skat  23.lpp., lai piekļūtu kartes funkcijām                                

➋ 
➊ 

• Izvēlieties                       ➊ , lai pārslēgtos  starp maršruta                     
daļām 

. • ➋  , lai aplūkotu maršruta ceļu.                                    
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Par kartes ikonām 
• Izmantojot navigāciju gājēju režīmā, 

simbols     uz kartes norāda uz Jūsu 
aptuveno atrašanās vietu un kustības 
virzienu .  

• Aplītis     norāda uz to, cik precīza ir 
Jūsu pozīcija uz kartes. Jo mazāk aplis, 
jo precīzāk tiek attēlota pozīcija. 

• Dzeltena ikona norāda uz izmantoto 
navigācijas metodi katrā maršruta posmā. 

Piemēram, ieraugot      ,  šajā maršruta 
punktā Jums jāizmanto autobuss. 

• Melnie punkti uz kartes ir sabiedriskā 
transporta pieturas. 

Transporta līdzekļu 
aktivizēšana  

 !: Transporta līdzekļu veidi ir 
pieejami, ja ir ielādētas cityXplorer 

kartes  (26.lpp.). 
  

  
1 
  

Izvēlieties        Settings > Navigation > 
Public Transit . 

2 Izvēlieties transporta līdzekļa veidu, 
ko iekļaut maršrutā, tad izvēlieties  
Save. 

Kartes lapas                    

Kartes pielāgošana 
Kartes slāņu pielāgošana 
Izvēlieties, kuri dati parādās uz kartes, 
piemēram, intereses punktu vai ceļa apstākļu 
ikonas. 

 

1 Uz kartes izvēlieties   . 
2 Izvēlieties  Map Layers. 
3 Izvēlieties, kurus slāņus vēlaties ievietot 

kartē, tad nospiediet Save. 
Brauciena ieraksta aplūkošana  
Jūsu ierīce nodrošina brauciena žurnālu, kas ir 
veiktā ceļa ieraksts. 
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1 Izvēlieties Settings > Map and Vehicle 
> Map Layers. 

2 Izvēlieties Trip Log lodziņu. 
Kartes datu lauka mainīšana                
1 Kart ē  apakšējā  kreisajā stūrī  izvēlieties           

datu lauku. 
2 Izv ē lieties uz ekr āna redzamo datu veidu.                                               
3 Izv ē lieties          Save. 

Kartes perspektīvas mainīšana 
1 Izvēlieties  Settings > Map and Vehicle 

> Driving Map View. 
2 Izvēlieties kādu opciju :  
• IzvēlietiesTrack Up,  lai parādītu karti 

divās dimensijās (2-D),norādot augšējā 
daļā Jūsu kustības virzienu.  

• Izvēlieties North Up, lai parādītu  
2-D karti ar ziemeļu virzienu 

augšējā daļā. 

• Izvēlieties  3-D,  lai parādītu karti 
trīs dimensijās.  

Kartes instrumentu mainīšana 
Kartes instrumenti parādās kā pogas uz kartes, 
nodrošinot ātru piekļuvi ierīces funkcijām. 
piem., pievienojiet pogu apvedceļa izvēlei,  
spilgtuma regulēšanai vai nobrauktuvju pakalpojumiem.                                         
Ir iespējams izvēlēties līdz pat trim 
instrumentiem, kas būs redzami uz kartes. 

1 Galvenajā izvēlnē izvēlieties Settings > Map 
and Vehicle > Map Buttons. 

2 Izvēlieties kādu opciju: 
• Lai pievienotu instrumentu, izvēlieties , tad  

izvēlieties instrumentu.  
• Lai dzēstu insturmentu, izvēlieties instrumentu,  

tad izvēlieties Remove. 
• Lai atiestatītu noklusējuma instrumentus,  

izvēlieties Reset to Defaults. 
3 Izvēlieties  Save. 
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Kartes rīku joslas mainīšana  
1 Izvēlieties  Settings > Map and 

Vehicle > Dashboards. 
2 Izmantojiet bultiņas, lai mainītu rīkus. 

    .  3 
  

Izvēlieties         Save. 

Pagriezienu aplūkošana                                   
Pagriezienu saraksta aplūkošana 
Virzoties pa maršrutu, aplūkojiet visus 
pagriezienus un manevrus  visai distancei, kā 
arī attālumu starp pagriezieniem.  
1 Izvēlieties teksta joslu kartes augšdaļā.   
 2 Izvēlieties pagriezienu.  

Parādās detalizēta informācija par 
pagriezienu. Ja pieejami, uz galvenajiem 
ceļiem parādās arī krustojumu attēli. 

Visa maršruta aplūkošana uz kartes 
1 Virzoties pa auto maršrutu, izvēlieties  

navigācijas joslu no kartes augšdaļas. 
2 Izvēlieties     > Map. 

Nākošā pagrieziena aplūkošana 
Virzoties pa auto maršrutu, kartes augšējā 
kreisajā stūrī ir pieejams nākošā pagrieziena, 
joslas mainīšanas vai cita manevra 
priekšskatījums. Priekšskatījums informē par 
attālumu līdz pagriezienam vai manevram  un 
joslu, uz kuru Jums jāpārvietojas.  

Uz kartes izvēlieties  
pagriezienu. 

, lai aplūkotu nākošo                             
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Krustojumu aplūkošana 
Navigējot pa auto maršrutu, uz galvenajiem 
ceļiem varat pārlūkot krustojumjus. Tuvojoties 
kādam krustojumam izvēlētajā maršrutā, uz 
īsu brīdi ir redzams šī krustojuma 
priekšskatījums. Uz kartes izvēlieties         , 
lai aplūkotu krustojumu, ja tāds pieejams. 

Satiksmes brīdinājumu aplūkošana 
                              

  

Virzoties pa auto maršrutu, uz navigācijas joslas var 
parādīties satiksmes brīdinājums. 

Izvēlieties brīdinājumu, lai piekļūtu papildus informācijai.                                     
Brauciena informācijas aplūkošana 

Brauciena  informācijas lapā atradīsiet sava brauciena 
statistiku un pašreizējo ātrumu.  

!: Ja Jums nākas bieži apstāties, atstājiet ierīci 
ieslēgtu, lai tā varētu precīzi aprēķināt visa 
brauciena laiku. 

      Kartē izvēlieties   > Trip Computer.
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 Brauciena informācijas atiestate 
1 Uz kartes izvēlieties     > Trip Computer.  
2  Izvēlieties Reset Field(s). 
3 Izvēlieties kādu opciju :  
• Ja nevirzāties pa maršrutu izvēlieties 
Select All,  lai atiestatītu visus datus, 

izņemot spidometru.  
• Izvēlieties  Reset Trip Data , lai 

atiestatītu brauciena datora informāciju. 
 • Izvēlieties Reset Max� Speed, lai 

atiestatītu maksimālo ātrumu. 
• Izvēlieties Reset Trip B,  lai 

atiestatītu odometru. 

Pašreizējās lokācijas 
informācijas aplūkošana 

  
Izmantojiet Where Am I? lapu, lai aplūkotu 
informāciju par pašreizējo lokāciju. Šī funkcija 
noder, ja ārkārtas situācijā Jums jānosauc 
sava atrašanās vieta.  

Uz kartes izvēlieties  > Where Am I?. 

Tuvumā esošo pakalpojumu meklēšana 
1 Uz kartes izvēlieties    > Where Am I?.  
2 Izvēlieties Hospitals, Police Stations  vai 

Fuel,  lai aplūkotu tuvākās lokācijas šajā 
kategorijā. 
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Zvani brīvroku režīmā    

Par zvaniem brīvroku režīmā 
Izmantojot Bluetooth® bezvadu tehnoloģij, Jūsu 
ierīce pievienojas  Jūsu mobilajam telefonam, 
kļūstot par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai Jūsu 
mobilais telefons ar Bluetooth tehnoloģiju ir 
savietojams ar Jūsu ierīci, apmeklējiet : 
www.garmin.com/bluetooth. 
Iespējams, ka Jūsu telefons neatbalsta visas 
brīvroku telefona funkcijas, ko piedāvā ierīce.    
Bluetooth bezvadu tehnloģijas 
aktivizēšana 
 1 Izvēlieties  Settings > Bluetooth. 
2 Izvēlieties  Bluetooth. 

Pārošana ar telefonu 
Pirms brīvroku režīma izmantošanas, ierīce 
jāsapāro ar savietojamu mobilo telefonu. 
Telefona sapārošana ar ierīci ļauj telefonam un 
ierīcei atpazīt vienam otru un ātri savienoties.  
1 Novietojiet telefonu un ierīci 33 pēdu (10 m) 
atālumā vienu no otra.  
2 Uz ierīces aktivizējiet Bluestooth bezvadu 

tehnoloģiju (31.lpp.). 
3 Izvēlieties kādu no opcijām :  

• Izvēlieties  Add Phone. 

• Ja ierīce jau ir sapārota ar citu 
telefonu, izvēlieties Phone > .  

4 Uz telefona aktivizējiet  Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju. 

5 Uz ierīces izvēlieties  OK. 
Parādās saraksts ar tuvumā esošām 
Bluetooth ierīcēm.  
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6 Izvēlieties no saraksta savu telefonu, tad 
spiediet OK. 
7 Ja nepieciešams, uz telefona aplieciniet, ka 

ļaujat ierīcei  veikt savienojumu.                                    
8 Ja nepieciešams, ievadiet ier īces Bluetooth kodu                           

(1234 ) savā tālrunī. 
Telefona atvienošana 
1 Izvēlieties Settings > Bluetooth. 
2 Izvēlieties  Phone > None > Save. 
Jūsu telefons ir atvienots no ierīces, taču paliek  
ar to sapārots.  

Padomi pēc ierīces pārošanas 
• Kad ierīces ir reiz sapārotas, tās vienmēr 

automātiski savienojas, kad tiek ieslēgtas.  

• Kad telefons ir pievienots ierīcei, Jūs 
varat veikt zvanus. 

• Ieslēdzot ierīci, tā mēģina savienoties  
ar pēdējo telefonu, ar kuru bijis 
savienojums.  

• Ir iespējams uzstādīt, lai telefons savienojas                                  
ar ierīci automātiski, tiklīdz tiek ieslēgts.  
 

Zvanu saņemšana 
Saņemot zvanu, izvēlieties kādu no opcijām 

• Izvēlieties               Answer. 
• Izvēlieties Ignore,  lai ignorētu zvanu.  

  
Zvanīšana 
Numura sastādīšana 
1 Izvēlieties  Phone >                                          Dial .  
2 

  
Ievadiet numuru.                          

3  Dial . 
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Zvanīšana kādam no Jūsu telefona 
kontaktu saraksta  
Telefonu grāmata tiek ielādēta no Jūsu telefona 
uz ierīces ikreizi, kad ierīce tiek pievienota 
telefonam. Šim procesam var būt nepieciešamas 
dažas minūtes. Daži telefoni neatbalsta šo 
funkciju.   

1 Izvēlieties Phone > Phone Book. 
2 Izvēlieties kontaktu.  
3 Izvēlieties  Call. 
 Zvanīšana uz intereses punktu 
1 Izvēlieties  Phone > Browse Categories. 
2 Izvēlieties intereses punktu (9.lpp.). 
3 IzvēlietiesCall. 

Zvanu vēstures izmtanošana 
Jūsu zvanu vēsture tiek ielādēta no telefona uz 
ierīces ikreizi, kad telefons savienojas ar ierīci.  
Zvanu vēsture ir pieejama pēc dažām minūtēm.  
Daži telefoni neatbalsta šo funkciju.  

  

1 Izvēlieties  Phone > Call History. 
2 Izvēlieties kategoriju. 
Parādās saraksts ar pēdējiem zvaniem, 

sākot ar nesenākajiem.  
3 Izvēlieties zvanu. 
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In-Call opciju izmantošana                  
 1 Zvana laikā izvēlieties    . 

2 Izvēlieties kādu no opcijām :  
• Lai pārraidītu  audio skaņu uz 

telefonu, izvēlieties Handset. 
!: Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties 
izslēgt ierīci un turpināt sarunu vai arī ja 
Jums nepieciešams privātums.  

• Papildtastatūrai izvēlieties Keypad. 
!: Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu 

automatizētās sistēmas, piem., balss 
pastu. 
• Lai noņemtu skaņu mikofonam, 
izvēlieties Mute.  •
•Lai beigtu sarunu, izvēlieties End Call  

. 

Mājas tel.nr. saglabāšana 
! : Kad mājas tel.nr. saglabāts, rediģējiet  

mājas numuru, koriģējot   “Home” savā saglabāto                    
lokāciju sarakstā ( 16.lpp. ).  

Phone >  > Set Home Number, 
ievadiet savu tel.nr. un izvēlieties Done. 

Zvanīšana uz mājām 
Pirms zvanāt uz mājām, izmantojot  Call Home 

pogu, ievadiet telefona numuru savai mājas lokācijai. 
Izvēlieties Phone > Call Home. 
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Lietojumprogrammas 
                         

Palīdzības izmantošana 
Izvēlieties Apps > Help, lai aplūkotu 

norādes par ierīces izmantošanu.  

Palīdzības tēmas                  
Izvēlieties Apps > Help > .  

Par viedtelefona saiti 
Viedtelefona saite ir telefona aplikācija, kas  ļauj 
ierīcei lejupielādēt aktuālos datus, izmantojot 
telefona datu savienojumu. Jūsu ierīce  pārraida 
datus no viedtelefona saites, izmantojot                   

Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.  
Pievienošanās viedtelefona saitei nodrošina 
piekļuvi Garmin Live pakalpojumiem. Garmin Live 
pakalpojumi sniedz bezmaksas abonējamus 
plānus aktuālo datu, piem., satiksmes datu, 
laikapstākļu vai degvielas cenu, aplūkošanai.   
  

  

Saglabātās lokācijas un nesen atrastās lokācijas 
tiek sinhronizētas ar telefonu ik reizi,kad ierīce 
tiek pievienota viedtelefonu saitei.  

Viedtelefonu saites lejupielāde 
Viedtelefonu saite atbalsta telefonus ar Android™ 
operētājsistēmas  2.1 vai jaunāku versiju . 
Lejupielādējiet viedtelefonu saiti no 
lietojumprogrammu tirgus uz atbalstīta telefona. 
Skat. telefona lietošanas rokasgrāmatu, lai 
saņemtu informāciju par lietojumprogrammu 
lejupielādi un instalēšanu.  Pievienošanās viedtelefonu saitei 
Pirms pievienojaties viedtelefonu saitei, 
lejupielādējiet un instalējiet  viedtelefonu 
saites aplikāciju uz sava telefona.  
1 Aktivizējiet viedtelefonu saiti uz sava telefona .  
2 Uz ierīces izvēlieties  Settings > 

Bluetooth, tad izvēlieties Bluetooth lodziņu. 
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3 Uz telefona izvēlieties Bluetooth 
Settings. 

4 Uz telefona aktivizējiet Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju un meklējiet tuvumā 
esošās Bluetooth ierīces.  

Skat. telefona lietošanas rokasgrāmatu, lai 
saņemtu papildus informāciju.  

5 Uz telefona izvēlieties savu ierīci no 
tuvumā esošo ierīču saraksta. 

6 Sekojiet telefona un ierīcies ekrāna 
instrukcijām, lai apstiprinātu pieprasījumu.  

 ikona parādās ierīces statusa joslā, kad 
viedtelefonu saite ir pievienota.    

Lokācijas nosūtīšana no telefona uz 
ierīci 
Viedtelefonu saite tiek reģistrēta kā telefona 
navigācijas lietojumprogramma.  
1 Uz telefona izvēlieties pogu, lai aktivizētu 

navigāciju uz kādu lokāciju (skat. telefona 
lietošanas rokasgrāmatu). 

2 Izvēlieties viedtelefonu saiti no 
lietojumprogrammu izvēlnes. 
Nākošo reizi, pievienojot ierīci telefonam, 
lokācija tiek nosūtīta uz  ierīces nesen 
atrastajām vietām. 
Brīvroku režīma zvanu atslēgšana 
savienojumā ar viedtelefonu saiti 
Kamēr ierīce ir pievienota telefonam un saņem  
Garmin Live pakalpojumus, Jūs varat atslēgt 
brīvroku režīma zvanus.  
1 Izvēlieties  Apps > Smartphone Link. 
2 Izvēlieties telefonu. 
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3  Nodzēsiet atzīmiHands-Free Calling logā                

Par Garmin Live pakalpojumiem 
  ! : viedtelefonu saite atbalsta telefonus                   

ar Android operētājsistēmas 2.1 vai jaunāku 
versiju. 

Pirms Garmin Live pakalpojumu izmantošanas 
ierīcei jābūt pievienotai atbalstītam telefonam ar 
viedtelefonu saiti (35.lpp. ). 

Pievienošanās viedtelefonu saitei nodrošina 
piekļuvi Garmin Live pakalpojumiem. Garmin 
Live pakalpojumi sniedz bezmaksas abonējamus 
plānus aktuālu datu, piem., satiksmes datu, 
laikapstākļu un degvielas cenu aplūkošanai.  

Daži Garmin Live pakalpojumi,  piem., laika ziņas 
ir pieejami kā atsevišķas lietojumprogrammas.Citi 

Garmin Live pakalpojumi, piem., satiksmes info,                                
               , 

   
, 

uzlabo uz ierīces esošās navigācijas funkcijas. 
Funkcijas, kurām nepieciešama  piekļuve Garmin                   

Live pakalpojumiem,  ar apzīmētas ar viedtelefona saites                                         

simbolu  un parādāstikai, kad ierīce ir pievienota 
 viedtelefonu saitei.  

 Garmin Live pakalpojumu abonēšana 
 Garmin Live pakalpojumi ir jāabonē, izmantojot 
viedtelefonu saites aplikāciju uz telefona. 
1 Aktivizējiet viedtelefonu saites aplikāciju uz  

telefona (35.lpp.). 
2 Izvēlieties  Garmin Live Services. 

Parādās pakalpojumu un abonēšanas cenu  
saraksts. 

3 Izvēlieties pakalpojumu .  
4 Izvēlieties cenu.  
5 Izvēlieties  Subscribe. 
6 Sekojiet ekrāna instrukcijām.  
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Par ecoRoute 
 ecoRoute™ funkcija aprēķina degvielas 
ekonomiju un degvielas cenu nokļūšanai līdz 
galamērķim, kā arī piedāvā instrumentus 
degvielas efektivitātes izmantošanai.  

. 

 ecoRoute funkcijas piedāvātie dati ir tikai 
aptuvens aprēķins.  Dati netiek nolasīti no 
ierīces, ja vien Jūs neizmantojat ecoRoute HD 
aksesuāru. Lai saņemtu precīzākas degvielas 
atskaites, ņemot vērā transporta līdzekli un 
braukšanas paradumus, kalibrējiet  degvielas 
ekonomiju(  .lpp.38 

  
). 

  

ecoRoute HD aksesuārs 
Kad ierīce ir pievienota ecoRoute HD 
aksesuāram, tā var saņemt reāllaika auto 
informāciju, piem., kļūdas ziņojumus, apgr./min. 
un bateriju voltāžu. Jūsu ierīce satur datus, kurus 
no auto nolasījis ecoRoute HD aksesuārs   

aprēķinot ecoRoute datus. 
Skat.: www.garmin.com/ecoroute informācijai                                                     
par savietojamību un iegādi. 

Transportlīdzekļa profila izveidošana                               
Izmantojot ecoRoute funkcijas pirmo reizi, 
ievadiet informāciju par auto. 
1 Izvēlieties Apps > ecoRoute™. 

2 Ievadiet informāciju par degvielu un nobraukumu.                  

Degvielas cenu mainīšana 
1 Izvēlieties  Apps > ecoRoute™ > At the 

Pump.  
2 Ievadiet pašreizējo cenu, spiediet Next. 
3 Izvēlieties  Yes. 

Degvielas ekonomijas kalibrēšana                         
Kalibrējiet degvielas ekonomiju, lai saņemtu 
precīzākas degvielas atskaites, atbilstoši Jūsu 

fic transportlīdzeklim un paradumiem. Kalibrējiet, 
kad uzpildāt degvielas tvertni. 
1 Izvēlieties          Apps > ecoRoute ™  > At the Pump. 
2 Ievadiet pašreizējo degvielas cenu                                            
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3 Ievaiet degvielas daudzumu, ko ierīce ir 
izmantojusi kopš pēdējās degvielas 
uzpildīšanas. 

4 Ievadiet attālumu, kāds nobraukts kopš 
degviela tika pēdējo reizi uzpildīta. 

5 Izvēlieties  Next. 
Ierīce aprēķina vidējo automašīnas 
degvielas ekonomiju                             

6 Izvēlieties Save. 

 Par ecoChallenge 
ecoChallenge palīdz maksimāli palielināt 
degvielas ekonomiju, ņemot vērā braukšanas 
paradumus.  Jo lielāks rādītājs, jo lielāks ir bijis 
more degvielas ietaupījums. ecoChallenge vāc 
datus un aprēķina rezultātu, kad vien ierīce 
izmanto automašīnu režīmu. 

  ecoChallenge rādītājs 
•  Skat.pašreizējo ātrumu                                                         

ecoChallenge ikonā uz kartes.  

• Izvēlieties  
                    

 , lai aplūkotu rādītājus. 

Par ecoChallenge rādītājiem 
• Current—nodrošina Jūsu pašreizējā 

brauciena rādījumus. 
• Overall—rāda vidējo ātrumu, kāpinājumu 

un bremzēšanas ātrumu 
• Speed—sniedz datus par automašīnas 

vadīšanu degvielas taupīšanai optimālā 
ātrumā  (parasti 45–60 km/h.) 

• Acceleration—sniedz datus par līdzenu 
un pakāpenisku kāpinājumu. Par ātru 
kāpinājumu tiek noņemti punkti. 

• Braking—sniedz datus par līdzenu un 
pakāpenisku bremzēšanu. Par spēcīgu 
bremzēšanu tiek noņemti punkti.  

 ecoChallenge rādījumu dzēšana no kartes 

Izvēlieties                  >  > Settings > Hide > Save. 
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 ecoChallenge rādījumu atiestate 
1 Izvēlieties Apps > ecoRoute > Vehicle Profile 
. 2 Izvēlieties                                 

  
Reset. 

Skat.               informāciju par degvielas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Jūs  varat aplūkot savu degvielas patēriņu, 
kopējās degvielas izmaksas un vidējo ietaupīto 
degvielas daudzumu. 1.Skat.                  Apps > ecoRoute > 
Fuel Economy. 2 Izvēlieties                                                                                                                                                                                                      

 sadaļu, ko pietuvināt. 

Nobraukuma dati 
Nobraukums sevī ietver datus par distanci, laiku, 
vidējo degvielas ekonomiju un degvielas izmaksām            
braucienam līdz  galamērķim.                             
Nobraukuma ziņojums tiek veidots katram 
maršrutam. Apturot uz ierīces maršrutu, 

tiek izveidots nobraukuma ziņojums Jūsu 
veiktajam maršrutam.                                 

Nobraukuma ziņojuma aplūkošana 
  
Nobraukuma ziņojumus ir iespējams saglabāt uz 
ierīces. 

! : nobraukuma ziņojumiem var piekļūt                          
ierīces Reports mapē 

(  61.lpp. ). 
1 Izvēlieties         Apps  > ecoRoute™ > Mileage 

Report. 
2 Izvēlieties ziņojumu.                
 ecoRoute informācijas atiestate 
1 Apps > ecoRoute™ > Vehicle 

Profile. 
2  > Reset. 

myGarmin ziņojumu aplūkošana
Pirms izmantojat šo funkciju uz ierīces,  
pievienojiet to atbalstītam telefonam,kas
izmanto viedtelefona saiti( 35.lpp.). Šī funkcija 
nav pieejami visās zonās.  
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Jūs varat aplūkot ziņojumus no myGarmin,piem., 
brīdinājumus par karšu un programmu atjauninājumiem                                                                

1 Izvēlieties Apps > myGarmin. 
Ja Jums ir kādi neizlasīti ziņojumi, uz  
myGarmin ikonas parādās neizlasīto ziņojumu   
skaits. 

2 Izvēlieties ziņojuma tematu.  
Parādās viss ziņojums. 

Laika prognozes 
Pirms izmantojat šo funkciju, Jūsu ierīcei jābūt 
pievienotai atbalstītam telefonam ar viedtelefona 
saiti (35.lpp.). Šī funkcija nav pieejama visās 
zonās.  
1 Izvēlieties  Apps > Weather. 
Parādās laika prognoze vietai, kur atrodaties. 
2 Izvēlieties dienu.  
Parādās detalizēta prognoze konkrētajai dienai. 

Laika prognoze pie citas pilsētas 
1 Izvēlieties  Apps > Weather > Current 

Location. 
2 Izvēlieties kādu no opcijām : 

• Lai aplūkotu prognozi konkrētā pilsētā,  
izvēlieties pilsētu no saraksta. 

• Lai pievienotu pilsētu, izvēlieties Add City, 
tad ievadiet pilsētas nosaukumu. 

Laika apstākļu radara aplūkošana 
Aplūkojiet uz kartes ar krāsām apzīmētu 
pašreizējo laikapstākļu karti, kā arī laikapstākļu 
ikonu. Laikapstākļu ikona mainās, norādot uz 
tuvākajām laikspatākļu maiņām, piem., lietu, 
sniegu vai negaisu. 
1 Izvēlieties Apps > Weather. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties pilsētu.  
3 Izvēlieties  > Weather Radar. 
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Laikapstākļu brīdinājumi 
Brauciena laikā uz ierīces var parādīties 
laikapstākļu brīdinājumiTāpat Jūs varat aplūkot 
laikapstākļu brīdinājumut pie Jūsu pašreizējās 
atrašanās vietas bvai izvēlētas pilsētas. 
1 Izvēlieties  Apps > Weather. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties pilsētu.  
3 Izvēlieties   > Weather Alerts. 
Ceļa apstākļu kontrolēšana 
1  Izvēlieties  Apps > Weather. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties pilsētu.  
3 Izvēlieties  > Road Conditions. 

Par audiogrāmatām 
Ierīce var atskaņot audiogrāmatas no 
Audible .com. Lai izmantotu šo funkciju, Jums 
jāabonē Audible.com. Apmeklējiet 
www.audible.com/garmin, lai aktivizētu 
bezmaksas 30 dienu izmēģinājuma periodu.  
Audiogrāmatu ielādēšana uz ierīces 
Pirms audiogrāmatu ielādēšanas uz ierīces, 
Jums jāabonē Audible.com pakalpojumi. 
Apmeklējiet www.audible.com/garmin, lai 
saņemtu papildus in formāciju. 

  

1 Pievienojiet ierīci datoram (2.lpp.). 
2 Uz datora ieejiet savā Audible.com kontā.  
3 Sekojiet  Audible.com instrukcijām. 

Audiogrāmatas atskaņošana                       

1 Izvēlieties                        Apps  > Audible. 
2 Browse. 
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3 Izvēlieties kādu opciju:                                     
• Izvēlieties  Titles. 
• Izvēlieties  Authors. 
• Izvēlieties  Narrators. 

4 Izvēlieties grāmatu.  
5 Izvēlieties opciju atskaņošanas regulēšanai :  

• Lai pievienotu grāmatzīmi: .  
• Lai nopauzētu atskaņošanu:     .
• Lai atsāktu atskaņošanu:  .
• Lai ātri pārvietotos grāmatā uz priekšu 

un atpakaļ, izmantojiet slīdjoslu lapas 
augšdaļā. 

• Lai pārietu uz nākošo nodaļu: .
• Lai atgrieztos pie iepriekšējās 

nodaļas:             . 
• Lai ātri patītu uz priekšu, turiet:                                          .
• . 

Grāmatzīmes pievienošana 
Audiogrāmatas atskaņošanas laikā atskaņotājs 
automātiski atsāk atskaņošanu no punkta, kur 
pēdējo reizi apstājās. Jūs varat pievienot  
grāmatzīmi, lai atzīmētu audiogrāmatā konkrētu 
vietu. 

Audiogrāmatas atskaņošanas laikā 
izvēlieties                       > Add Bookmark. 

Atskaņošanas atsākšana no 
grāmatzīmes atzīmētās vietas   
1 Audiogrāmatas atskaņošanas laikā 
nospiediet  .  
 2 Izvēlieties grāmatzīmi. 
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Grāmatzīmes nosaukuma mainīšana 
Saskaņā ar noklusējuma iestatījumu, grāmatzīmes                 
nosaukumā tiek izmantota laika atzīme. Šo 
nosaukumu ir iespējams mainīt.                                           
1 Audiogrāmatas atskaņošanas 

laikā nospiediet                             >  > 
Rename Bookmarks. 

2 Izvēlieties grāmatzīmi. 
3 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties                                    Done. 
Grāmatzīmes dzēšana 

1 
  

Audiogrāmatas atskaņošanas laikā izvēlieties  
  

> Delete Bookmarks  
. 

2 
  

Ceļojuma plānotājs 
Jūs varat izmantot ceļojuma plānotāju, lai izveidotu                           
un saglabātu ceļojumu ar vairākiem galamērķiem. 
1 Izvēlieties  Apps > Trip Planner. 
2 Izvēlieties .  
3 Izvēlieties  Select Start Location. 
4 Meklējiet lokāciju  (9.lpp.). 
5 Izvēlieties  Select. 
6 Lai pievienotu papildus lokācijas, izvēlieties   .  
7IzvēlietiesNext. 
8 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties  Done. 

Ceļojuma plāna rediģēšana 
1 Izvēlieties  Apps > Trip 
Planner.  
2 Izvēlieties saglabāto ceļojumu.  
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➊ 
➋ 

3 Izvēlieties kādu no opcijām: 
• Izvēlieties     ➊, lai mainītu 

ierašanās/izlidošanas laiku. 
• Izvēlieties  ➊  > Duration, lai 
ierakstītu, cik ilgi uzturēsieties lokācijā.  • 

   Izvēlieties  ➋ , lai mainītu 
transportēšanas režīmu vai maršruta 
priekšrocības šim ceļojuma posmam. 
  •  Izvēlieties           Map , lai aplūkotu ceļojumu uz kartes.               

Navigācija uz saglabātu ceļojumu 
1 Izvēlieties  Apps > Trip Planner.  
 2 Izvēlieties saglabātu ceļojumu.  
 3 Izvēlieties  Go!. 
4 Ja nepieciešams, izvēlieties maršrutu. 

Saglabāta ceļojuma rediģēšana 
1 Izvēlieties  Apps > Trip Planner. 
2 Izvēlieties saglabātu ceļojumu.  
3 Izvēlieties  .  
4 Izvēlieties opciju:  

• Izvēlieties                    Rename Trip. 
• Edit Destinations , lai  pievienotu           

 dzēstās lokācijas vai mainītu lokāciju 
secību. 

• Izvēlieties               Delete Trip. 
• Izvēlieties              Optimize Order , lai sakārtotu                                      

brauciena pieturas visefektīvākajā 
secībā. 
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Attēlu aplūkošana                                  
Aplūkojiet ierīces atmiņas kartē saglabātos 
attēlus. Informācija par attēlu ielādēšanu 61.lpp. 
 1 

  
Izvēlieties Apps > Picture Viewer 

2. 2 
  

Izmantojiet bultas, lai pārvietotos pa attēliem. 
3 

  
Izvēlieties att. 

  

Slīdrādes aplūkošana 
1 Izvēlieties  Apps > Picture Viewer.  
2 Izvēlieties  .  
Slīdrādes atskaņošanas laikā izvēlieties 

ekrānu, lai apturētu slīdrādi. 
Attēla kā fona tapetes uzstādīšana                               

1 Apps > Picture Viewer. 
2 Izvēlieties attēlu.         
3 Izvēlieties                      > Set as Wallpaper. 

4 Izmantojiet ekrāna pogas, lai pielāgotu 
loga fonu (tapeti). 

5 Izvēlieties Save. 

Attēlu dzēšana 
  

1 Izvēlieties Apps > Picture Viewer. 
2 Izvēlieties attēlu.  
3 Izvēlieties   > Delete > Yes. 

Iepriekšējo maršrutu un 
galamērķu aplūkošana 

  

Pirms izmantojat šo funkciju, Jums 
jāaktivizē ceļojuma vēsture  (68.lpp.). 
Jūs uz kartes varat aplūkot iepriekšējos 
maršrutus un vietas, kur esat apstājies. 

Izvēlieties Apps > Where I’ve 
Been. 
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Pasaules pulksteņa izmantošana 
1 Izvēlieties  Apps > World Clock. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties pilsētas 

nosaukumu un izvēlieties Done. 
Pasaules kartes aplūkošana                           
Izvēlieties                     Apps > World Clock > . 
Kartes tumšākajās daļās redzamas vietas, 
kur ir nakts.  

Modinātāja uzstādīšana  
1 Izvēlieties Apps > Alarm Clock. 
2 Iestatiet laiku. 
3 Izvēlieties Alarm On lodziņu. 

Stāvvietas meklēšana                          
Pirms izvēlaties šo funkciju, Jums jāabonē 
 Dynamic Parking pakalpojums, bet Jūsu 
ierīcei jābūt pievienotai atbalstītam telefonam 
ar viedtelefonu saiti ( 35.lpp. ). Šī 
funkcija nav pieejama visās zonās.  

Jūs varat atrast detalizētu auto novietošanas                                          
  

informāciju, piem., vietu pieejamību tuvākajās  
stāvvietās un to cenas.  
 1 Izvēlieties                 Apps > Parking. 
 2 Izvēlieties vietu auto novietošanai.                      

Pēdējās izvēlētās stāvvietas meklēšana                   
              Noņemot ierīci no auto stiprinājuma,  

kamēr ierīce ir ieslēgta, Jūsu
lokācija tiek saglabāta kā stāvvieta.
Izvēlieties                    Apps  > Last Spot.
Stāvvietas sagblabāšana                                

1 Izvēlieties                         Apps > Last Spot.
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2 Izvēlieties   > Save. 
3 Ja nepieciešams, ievadiet nosaukumu.                      

Kalkulatora izmantošana                      

Izvēlieties    

Izvēlieties Apps  > Calculator .  

Mērvienību konvertēšana                               
1 Apps > Unit Converter. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties pogu 

blakus Convert, izvēlieties mērījumu 
kategoriju, tad izvēlieties Save. 

3 Ja nepieciešams, izvēlieties 
mērvienību, tad izvēlieties  Save. 

 4 Izvēlieties vienību, kuru 
vēlaties konvertēt.  

  5. Izvēlieties Done .  

Manuāla valūtas konvertācijas kursu 
iestatīšana 
Valūtas konvertācijas kursu var mainīt arī manuāli, 
 lai Jūs vienmēr izmantotu aktuālākos kursus.  

. . 
1 Izvēlieties Apps > Unit Converter. 
2 Izvēlieties pogu pie Convert. 
3 Izvēlieties Currency, tad izvēlieties Save. 
4 Ja nepieciešams, izvēlieties valūtas pogu, tad 

izvēlieties citu valūtu un  Save. 
5 Izvēlieties pogu ekrāna apakšējā daļā, kur  

redzami valūtu konvertācijas kursi. 
6 Izvēlieties lodziņu blakus valūtai. 
7 Ievadiet valūtu un izvēlieties  Done. 
8 Izvēlieties  OK. 
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Par piedāvājumiem                         
Ja Jūsu ierīce tiek komplektēta ar uztvē- 

ju, saņemsiet ar lokāciju saistītus piedāvājumus                            
un kuponus. Ar satiksmi saistīta reklāma                                 
pieejama tikai Ziemeļamerikā.  

! : Satiksmes uztvērējam jābūt pievienotam 
ārējai barošanai un jāatrodas uztveršanas  zonā,                          
saņemtu ar satiksmi saistītu reklāmu. 
Skat. ar privātumu saistītu 
informāciju: www.garmin.com/privacy.                                            

  

Piedāvājumu aplūkošana                               
  UZMANĪBU 

Nemēģiniet pierakstīt kuponu kodus 
braukšanas laikā. 

1 Izvēlieties piedāvājumu, kas parādās uz 
ekrāna, lai meklētu tuvāko lokāciju attiecībā 
uz šo piedāvājumu. 

2 Ja pieejams, izvēlieties       , , lai aplūkotu 
kupona kodu. 

3 Pierakstiet kodu un uzrādiet to, 
ierodoties attiecīgajā vietā.  
Piedāvājumu saraksta  aplūkošana                                                                       

Izvēlieties                 Apps > Offers ,lai pārlūkotu piedāvājumu                           
sarakstu, ko esat saņēmis.                          
Satiksmes un piedāvājumu atslēgšana                               

Lai atslēgtu piedāvājumus, Jums jāatslēdz satiksme.                                          

1 Settings >  Traffic. 
2 Live Traffic lodziņu.. 

Valodas gida izmantošana 
Izmantojiet valodas gidu, lai tulkotu  
vārdus vai frāzes 

Apps > Language Guide. 

Izvēlieties valodas no valodu gida
Jūs varat izvēlēties valodas vārdu vai 
frāžu tulkošanai 
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1 Izvēlieties  Apps > Language 
Guide > Words and Phrases. 

2 Izvēlieties   > Language. 
3 IzvēlietiesFrom, izvēlieties valodu, 

no kuras tulkot. Izvēlieties  Save.   
4 IzvēlietiesTo, izvēlieties valodu, 

kurā tulkot, tad izvēlieties Save. 

Vārdu un frāžu tulkošana 
1 Izvēlieties Apps  > Language Guide  > 

Words and Phrases. 
2 Izv ē lieties kategoriju un apakškategorijas.                                     
3 

  
Ja nepieciešams, izvēlieties                              , ievadiet   

atslēgvārdu un izvēlieties Done. 
4 Izvēlieties vādu vai frāzi. .  
5 Izvēlieties           , lai klausītos tulkojumu.  

Bilingvālās vārdnīcasizmantošana  
1 Izvēlieties Apps > Language Guide > 

Bilingual Dictionaries. 
2 Izvēlieties vārdnīcu. 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties  , ievadiet  

vārdu un izvēlietiesDone. 
4 Izvēlieties vārdu .                            
5 Izvēlieties       ,   lai klausītos tulkojumu.                

 , 

iEVĒROJIET 

Par Tracker funkciju                                     

Ievērojiet piesardzību, nosūtot 
informāciju par savu lokāciju citiem  
Pirms izmantojat šo funkciju, ierīcei 
jābūt pievienotai atbalstītam viedtelefonam, 
kas izmanto viedtelefona saiti (35.lpp.). Šī 
funkcija nav pieejama visās zonās.. 
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Tracker funkcija ļaus Jums ziņot par savu 
atrašanās vietu, sekot citiem un ļau citiem sekot 
Jums. Šī funkcija ir pieejama uz dažām Garmin 
GPS ierīcēm un ir lietojama kā aplikācija uz 
dažiem mobilajiem tālruņiem. 

Tracker funkcijas uzstādīšana                             
1 Izvēlieties                     Apps > Tracker > Get Started. 
2 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
Vārda mainīšana 
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, Jums būs jāievada 
vārds, kas palīdzēs Jūs identificēt Tracker 
funkcijas lietošanas laikā.  
1 Apps > Tracker >  > Profile. 
2 Blakus Nickname izvēlieties       Edit. 
3 Ievadiet vārdu un izvēlieties Done. 

Jūsu Tracker ID aplūkošana 
Jūsu Tracker ID ir unikāls Jūsu ierīces identifi- 
kators citiem Tracker lietotājiem. Citi lietotāji var 
izmantot Tracker ID, lai uzaicinātu Jūs kā sekotāju.                                                

Izvēlieties               Apps > Tracker >  > Profile. 

Par sekotājiem 
Jūs varat uzaicināt citas personas sekot uz  
lokāciju konkrētu laika periodu. Pēc šī laika 
beigām sekotājs vairs nevar redzēt Jūsu 
lokāciju. 

Sekotāju var uzaicināt, izmantojot e-pasta adresi 
vai Tracker ID. Ja izmantojat e-pasta adresi, 
šai personai Jums jāseko, izmantojot

 Garmin tīmekļa vietni. Ja uzaicināt sekotāju, 
izmantojot Tracker ID, šī persona var Jums 
sekot, izmantojot Tracker funkciju. 
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Sekošana citiem 
Lai sekotu kādam, izmantojot ierīci, šai personai 
jāuzaicina Jūs sekot viņam, izmantojot Jūsu 
Tracker ID. 
1 Izvēlieties  Apps > Tracker >  View.  
2 Izvēlieties personu.  
Izvēlētās personas lokācija parādās uz kartes. 

Sekotāju aplūkošana                            
Aplūkojiet lietotāju sarakstu, kas pašreiz seko 
Jums. 
Izvēlieties               Apps > Tracker >  View.

Sekotāju uzaicināšana                                 
Jūs varat uzaicināt citu personu sekot Jūsu  
lokācijai konkrētu laika periodu. 
1 Izvēlieties          Apps  > Tracker > Follow Me. 
2 Izvēlieties opciju: 

• Izvēlieties lodziņu blakus katram 
saņēmējam. 

• Izvēlieties Enter Email or Tracker ID 
un ievadiet saņēmēju e-pastu  adreses 
vai Tracker ID (51.lpp.). 
!:  Tracker ID ir reģistrjutīgs. 

 3 Izvēlieties  Next. 
4 Izvēlieties opciju :  

• Izvēlieties ziņojumu.
• Izvēlieties Enter Message un 

ievadiet savu ziņojumu. 
5 Pavelciet  Hours un Minutes, lai 

izvēlētos ilgumu, tad izvēlietiesNext. 
6 Izvēlieties    Send. 
Sekotāju atcelšana
Kad atceļat sekotāju, šī persona vairs neredz 
Jūsu lokāciju.  
1 Izvēlieties  Apps > Tracker >  View. 
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2 Izvēlieties                . 
3 Izvēlieties vienu vai vairākus sekotājus.                  
4 Cancel Tracking . 

Jūsu lokācijas apslēpšana 
Jūs varat paslēpt savu lokāciju no cilvēkiem, kas  
Jums seko.  

Izvēlieties Apps  > Tracker  > Hide 
Me .  

Lokācijas ziņojuma sūtīšana 
Nosūtiet savu lokācijas ziņojumu citiem 
lietotājiem. 

1 Izvēlieties          Apps > Tracker > Here I Am. 
2 Izvēlieties opciju: 

• Izvēlieties lodziņu pie katra saņēmēja 
• Enter Email or Tracker ID 

un ievadiet saņēmēja e-pasta 
adresi vai Tracker  ID. 

Tracker ID ir reģistrjutīgs 
3 Izvēlieties                   Next. 
4 Izvēlieties opciju: 

• Izvēlieties ziņojumu.                             
• Izvēlieties                      Enter Message

un ievadiet savu ziņojumu.                           
5 Izvēlieties               Send. 

 Sociālo tīklu  kontu izmantošana                                      
Tracker funkcijas vajadzībām                                      
Pirms ievietojat savu lokāciju sociālajos  
tīklos, izmantojot Tracker,aktvizējiet savu  
sociālā tīkla kontu viedtelefonu saitē. 
1 No sava telefona aktivizējiet viedtelefonu saiti.                          
2 Izvēlieties uz telefona izvēlnes pogu.
3 Izvēlieties                Settings. 
4 Izvēlieties Social Networks lodziņu.. 
5 Izvēlieties         Social Network Accounts. 
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6 Izvēlieties lodziņu pie Tracker 
aktivizētajiem sociālajiem tīkliem.  

 7 Ja nepieciešams, sekojiet norādēm, lai 
autentificētu izvēlētos kontus.  

Savas lokācijas ievietošana 
sociālajos tīklos  
Jūs varat ievietot savu lokāciju sociālajos tīklos                           
uz noteiktu laika periodu. Šajā laikā ikviens var , 
redzēt šos datus sociālajā tīklā. 

1 Izvēlieties                    Apps > Tracker > Follow Me. 
2 Izvēlieties vienu vai vairākus sociālos tīklus.                                       
3 Izvēlieties                 Next. 
4� Izvēlieties opciju: 

• Izvēlieties ziņojumu.                              
• Izvēlieties                           Enter Message 

un ievadiet savu ziņojumu.                           
5 Pavelciet                           Hours un Minutes, 

lai izvēlētos ilgumu, tad spiediet                                          Next. 

6 Izvēlieties                               Send 
. 

Satiksme                                  
IEVĒROJIET!        

Garmin nenes atbildību par satiksmes ziņojumu                     
precizitāti vai aktualitāti. 
Satiksmes informācija var nebūt pieejama 
visās zonās vai valstīs. 
Jūsu ierīce var saņemt satiksmes informāciju,                                 
izmantojot savietojamu Garmin satiksmes uztvērēju                                         
vai abonējot Garmin Live pakalpojumus.. 

( 35.lpp.). Satiksmes uztvērējs tiek komplektēts  ar dažām                                      
ierīcēm un ir iespējams kā  papildus aksesuārs visiem                                         
modeļiem. Tas ir iebūvēts vai nu auto 
barošanas kabelī vai pašā ierīcē.  

• Auto barošanas kabelim jābūt pievienotam 
automašīnas barošanai un ierīcei. 
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• Pieslēgtam satiksmes datu uztvērējam un                                              
ierīcei jāatrodas datu pārraides stacijas 
uztveršanas zonā, lai varētu uztvert 
satiksmes informāciju 

  

• Jums nav jāaktivizē abonēšana, kas 
iekļauta Jūsu satiksmes uztvērējā 

• Lai saņemtu informāciju par satiksmes 
uztvērējiem un pārklājuma zonām, skat.: 
www.garmin.com/traffic.  

 Live Traffic aktivizēšana                                     
  

1 Izvēlieties                      Settings . 
2 Nodzēsiet       Live Traffic lodziņu. 
Ierīce pārstāj saņemt aktuālos live traffic datus,              
taču auto maršruti jorprojām turpina 
izvairīties no sastrēgumiem, 
izmantojot traffic Trends funkciju, ja 
tā ir aktivizēta (67.lpp.). 

Satiksmes datu saņemšana,  
izmantojot satiksmes uztvērēju                                          

Ja uztvērējs atrodas satiksmes pārklājuma 
zonā, ierīce sāks rādīt satiksmes 
informāciju. 

Satiksmes uztvērējam un ierīcei var būt nepie- 
ciešams FM staciju datu diapazons 
satiksmes informācijas pārraidīšanai.                                      

1 Pievienojiet satiksmes uztvērēju ārējam 
barošanas avotam.                        

2 Pievienojiet satiksmes uztvērēju ierīcei. 
! : Uzkarsis aizsargstikls var negatīvi 

ietekmēt satiksmes 
uztvērēja darbību.
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Satiksmes uztvērējs 
➊ 

➋ 
➌ ➍ 

➎ 

➊ Mini-USB savienotājs                 

➋ Ārējās antenas savienotājs 

➌ Iekšējā antena  

➍ Barošanas LED               
➎ Transportlīdzekļa barošanas adapters                                     

Satiksmes datu saņemšana,  
izmantojot viedtelefonu saiti                                
Jūs varat abonēt satiksmes datu saņemšanas                               
pakalpojumu, izmantojot viedtelefonu saiti.     
Ja ierīce ir pievienota viedtelefonu saitei 
satiksmes pārklājuma zonā, Jūsu ierīce 
sāks pārraidīt satiksmes informāciju. 

Satiksmes dati nav pieejami visās zonās.        
1 No telefona veiciet abonēšanas  

maksājumu par Garmin Live pakalpojumiem.                            
( 37.lpp. ). 

2 Pievienojiet ierīci viedtelefonu saitei.  
( 35.lpp. ). 
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Par satiksmes ikonu 
Saņemot satiksmes informāciju, uz kartes 
parādās satiksmes ikona. Šī ikona  maina 
krāsu, norādot uz satiksmes intensitāti. 

krāsa intensitāte nozīme 
Zaļa Zema Brīva satiksmes kustība.    . 

Dzeltena  Vidēja Satiksme kustas ar 
kavējumiem. Mērens 
satiksmes sastrēgums 

. 
  

Sarkana  Augsta   
                             

Saiksme nekustas vai 
kustas lēnām. 
Ievērojama kavēšanās. 

Pelēka    Nav signāla   Satiksmes informācija                        
  

Satiksme maršrutā 
Aprēķinot maršrutu, ierīce analizē 
pašreizējo satiksmes situāciju un automātiski 
optimizē maršrutu īsākajam laikam. Ja 
maršrutā brauciena laikā vērojama ievērojama  
satiksmes kavēšanās, ierīce automātiski  
pārrēķina maršrutu. 

Satiksmes ikona                           maina krāsu, norādot uz  
satiksmes intensitāti maršruta laikā.  

Ja labāka alternatīva nav atrodama, ierīce 
Jūs mēģinās izvest cauri sastrēgumam. 
Kavēšanās laiks tiek automātiski pieskaitīts Jūsu 
ierašanās laikam.  
Satiksmes pārlūkošana                              

1 Virzoties pa maršrutu, izvēlieties                   . 
2 Izvēlieties                  Traffic on Route. 

Parādās satiksmes notikumu saraksts, kas 
izveidots pēc to lokācijas maršrutā. 
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3 Izvēlieties notikumu.                    

Manuāla izvairīšanās no satiksmes maršrutā                                 
  

  
1 Uz kartes izvēlieties . 
2 Izvēlieties               Traffic On Route. 
3 Ja nepieciešams, izmantojiet bultas, lai  

redzētu citus sastrēgumus maršrutā.                              
4 Izvēlieties                   > Avoid. 
Alternatīva maršruta izmantošana                          

1 Virzoties pa auo maršrutu, izvēlieties 
. 

2 Izvēlieties                Alternate Route. 
3 Izvēlieties  maršrutu                           

Satiksmes aplūkošana uz kartes.                      
Satiksmes karte rāda ar krāsām kodētu satiksmes                               
plūsmu, kā arī sastrēgumus uz tuvākajiem ceļiem.                          

1 Uz kartes izvēlieties . 
2 Izvēlieties               Traffic Conditions. 

Satiksme Jūsu braukšanas zonā                  
Sastrēgumu meklēšana

1 No kartes izvēlieties . 
2 Izvēlieties           Traffic Conditions > . 
3 Izvēlieties kādu no saraksta ierakstiem                           
4 Ja ir vairāk par vienu sastrēgumu, 

izmantojiet bultas, lai tos aplūkotu. 
Satiksmes negadījumu aplūkošana uz kartes                   
1 . 
2 Traffic Conditions. 
3 Izvēlieties satiksmes ikonu.                    

Izpratne par satiksmes datiem      
Satiksmes leģenda izskaidro krāsas un ikonas, 
kas tiek izmantotas uz satiksmes kartes.                               
1 No kartes izvēlieties . 
2 Traffic Legend. 
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Par satiksmes kamerām       
Pirms izmantojat šo funkciju, Jums jāabonē 
PhotoLive pakalpojums, bet Jūsu ierīcei jābūt 
pievienotai pie atbalstīta telefona, kas izmanto 
viedtelefonu saiti (35.lpp.). Šī funkcija nav 
pieejama visās zonās. . 
Satiksmes kameras rāda aktuālus attēlus par 
satiksmi uz galvenajiem ceļiem un  
krustojumiem. Jūs varat saglabāt kameras, 
kuras vēlaties aplūkot regulāri.  

Satiksmes kameras saglabāšana                              
1 Izvēlieties                            Apps  > MyCameras. 
2 Add Camera. 
3 Izvēlieties  ceļu.         
4 Izvēlieties krustojumu. 
5 Save. 

Satiksmes kameru aplūkošana                             
Lai aplūkotu satiksmes kameru, Jums tā  
vispirms ir jāsaglabā. 
1 Izvēlieties   Apps > myCameras.
2 Izvēlieties kameru.       

Satiksmes datu abonēšana                                       
Abonēšanas aktivizēšana       
Nav nepieciešams aktivizēt abonējumu, kas     
komplektēts ar Jūsu FM satiksmes  uztvērēju.         
Abonements tiek automātiski aktivizēts, kad 
ierīce uztver satelīta signālu satiksmes        
signālu saņemšanas laikā no maksas 
pakalpojumu nodrošinātāja. 

. 
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Lifetime abonēšana
Daži modeļi tiek komplektēti ar lifetime (mūža 
garumā) funkciju abonementiem. 

LT Šis modelis piedāvā lifetime satiksmes                                 
abonēšanu un satiksmes uztvērēju 
  LMT Šis modelis piedāvā nüMaps Lifetime™ 
abonēšanu, lifetime satiksmes 
abonēšanu  (72.lpp.), un sat.uztvērēju. 

  

Papildus abonēšana 
Ir iespējams iegādāties satiksmes 
abonementus citiem reģioniem un valstīm.  

. 

! : Jūs varat arī iegādāties satiksmes                 
abonementu, izmantojot Garmin Live pakalpojumus                               
 ( 37.lpp.). Satiksmes abonementiem,  kas iegādāti            

  

caur Garmin Live pakalpojumiem, nepieciešams                          
savienojums ar viedtelefonu saiti, bet nav 
nepieciešams uztvērējs ( 35.lpp. ). 
1 No galvenās izvēlnes izvēlieties          Settings > 

Traffic. 

2 Izvēlieties kādu opciju:  
• Ārpus ZAmerikas esošām ierīcēm 

izvēlietiest Subscriptions > . 
• ZAmerikas ierīcēm izvēlieties . 

3 Pierakstiet FM satiksmes uztvērēja ID. . 
4 Skat. wwwfigarminficom/fmtrafc lai iegādātos  

abonementu un saņemtu 25-simbolu kodu. 
Satiksmes abonēšanas kods nevar tikt 

 

lietots atkārtoti. Ikreiz, atjaunojot pakalpojumu,                              
Jāizmanto jauns kods. Ja Jums ir vairāki 
FM satiksmes uztvērēji, Jums jāizmanto jauns    
kods katram uztvērējam. 

5 Izvēlieties uz ierīces                       Next
6 Ievadiet kodu . 
7 Izvēlieties              Done. 
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Datu  pārvaldība 
  Jūs uz savas ierīces varat saglabāt failus, 

  

piem., JPEG. Ierīce ir aprīkota ar atmiņas 
kartes slotu papildus atmiņai. 

! : Ierīce nav savietojama ar  
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® un Mac ® 
OS 10.3 vai iepriekš. .  

Failu veidi                    
Ierīce atbalsta dekojošus failu veidus: 
• JPEG un JPG attēlu faili (  46.lpp. ) 
• Kartes un  GPX waypoint faili no Garmin 

kartēšanas programmatūras, iesk.MapSource®, 
BaseCamp™ un  HomePort ™ (  73.lpp. ) 

• GPI pielāgotie POI faili no Garmin POI 
Loader ( 74.lpp. ) 

Par atmiņas kartēm 
Pie elektronikas piegadātājiem ir iespējams 
iegādāties atmiņas kartes vai arī iepriekš ielādētu 
Garmin kartēšanas programmatūru. Papildus 
kartēm un  datu uzglabāšanai, atmiņas karti var 
izmantot, lai uzglabātu datus, piemēram, kartes, 
attēlus, slēpņus, norādes  un intereses punktus.

Atmiņas kartes ievietošana 
Ierīce atbalsta microSD™ un microSDHC 
atmiņas kartes. 

 

1 Ievietojiet atmiņas karti ierīces 
atbilstošajā slotā.  

2 Spiediet, līdz tā noklikšķ.  

Failu nosūtīšana uz datoru 
1 Pievienojiet ierīci datoram (2.lpp.). 
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Jūsu ierīces atmiņas kartes parādās kā 
removable drives   My Computer vietnē uz  
Windows datoriwm vai kā mounted 
volumes uz  Mac datoriem. 

! : Daži datori ar vairākiem tīkla 
diskiem nespēj attēlot nüvi diskus. 
Skat. savas operētājsistēmas palīdzības 
failus, lai uzzinātu, kā attēlot diskus.  

2 Uz datora atveriet failu pārlūku. 
3 Izvēlieties failu.          
4 Izvēlieties         Edit  > Copy. 
5 Atveriet Garmin   vai atmiņas kartes disku 

6 Edit  > Paste. 
Šis fails parādās failu sarakstā ierīces 
atmiņā vai uz atmiņas kartes.  
 USB kabeļa atvienošana 

1 Pabeidziet darbību. 

• Uz Windows datoriem divreiz uzklikšķiniet  
uz  ikonas  sistēmas ikonjoslā. 

• Uz Mac datoriem pavelciet volume 
ikonu uz Trash  . 

2 Atvienojiet kabeli no datora.  

Failu dzēšana                                  
IEVĒROJIET!          

Ja nezināt, kādam mērķim paredzēts fails,   
nedzēsiet to.Ierīces atmiņa satur svarīgus  
sistēmas failus, kurus nedrīkst dzēst. 

1 Atveriet Garmin  drive vai volume                      
2 Ja nepieciešams , atveriet  folder vai volume.           

 3 Izvēlieties failu.      
4 Nospiediet      Delete  pogu uz klaviatūras. . 
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Ierīces pielāgošana 
1 IzvēlietiesSettings. 
2 Izvēlieties iestatījuma kategoriju 
3 Izvēlieties maināmo iestatījumu. 

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi                       
Izvēlieties Settings > Map and Vehicle. 
• Vehicle—maina ikonu, kas norāda uz Jūsu  

pozīciju uz kartes. Skat. www 
.garmingarage.com, kur redzamas citas ikonas. 

• Driving Map View—uzstāda uz kartes  
perspektīvu. 

• Pedestrian Map View—uzstāda uz kartes 
perspektīvu.  

• Map Detail—uzstāda kartes detalizācijas 
pakāpi. Jo vairāk detaļu, jo lēnāk reaģē 
karte. 

• Map Theme—maina kartes datu krāsu. 

• Map Buttons—uzstāda, kuras pogas ir 
redzamas uz kartes. Uz kartes ir iespējams 
uzstādīt līdz trim pogām. 

• Map Layers—uzstāda datus, kas parādās uz 
kartes (26.lpp.). 

• Dashboards—uzstāda kartes  instrumentu  
joslu. 

• myMaps—nosaka, kuras no uzinstalētajām 
kartēm ierīce izmanto. 

Karšu aktivizēšana 
!: Lai iegādātos papildus kartes produktus,skat.  
www.garmin.com/maps. 
1 Izvēlieties Settings > Map and Vehicle > 

myMaps. 
2 Izvēlieties karti. 
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Navigācijas iestatījumi        
Izvēlieties Settings > Navigation. 
• Calculation Mode—uzstāda priekšrocības. 
• Avoidances—uzstāda ceļa funkcijas, no 

kurām jāizvairās maršruta laikā. 
• Custom Avoidances—ļauj izvairīties no 

konkrētiem ceļiem vai zonām.. 
• Advanced Detours—uzstāda 

apkārtceļa garumu. 
• Limit Walking—kontrolē maksimālo 

iešanas distanci, kas iekļauta gājēju 
maršrutā.  

• Public Transit—aktivizē vai 
izslēdz transporta veidus. 

• Safe Mode—atslēdz visas funkcijas, 
kurām nepieciešama liela vadītāja 
uzmanība, kas varētu traucēt vadīt 
transporta līdzekli . 

• GPS Simulator—liedz ierīcei saņemt 
GPS signālu un taupa bateriju jaudu.  

Maršruta priekšrocības 
Izvēlieties Settings > Navigation > Calculation 
Mode. 
Maršruta aprēķins tiek balstīts uz atļauto 
ātrumu un auto paātrinājuma datiem.  
• Faster Time—aprēķina maršrutus, kas ir 

ātrāk veicami, bet ir garāki pēc attāluma
• Shorter Distance—aprēķina maršrutus, 

kas ir īsāki pēc attāluma, bet var aizņemt 
vairāk laika.  

• Less Fuel—aprēķina maršrutus, kuros 
var būt mazāks degvielas patēriņš. 

• Off Road—aprēķina  ceļu taisnā līnijā no 
Jūsu lokācijas līdz galamērķim.   
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Displeja iestatījumi                   
Izvēlieties Settings > Display 

. • Orientation —nomaina uz ainavu vai 
portreta režīmu.            

• Color Mode —uzstāda gaišu fonu ( Day), 
tumšu fonu ( Night ) vai automātiski  

pārslēdzas starp abiem, vadoties pēc  
Jūsu lokācijas saules rieta un lēkta  

laikiem ( Auto ). 
• Brightness —maina ekrāna spilgtumu

Samazinot ekrāna spilgtuma pakāpi, tiek 
taupīta bateriju jauda.                     

• Display Timeout —uzstāda dīklaiku,  
pēc kura beigām ierīce ieiet miega režīmā.

• Screenshot —ļauj uzņemt ierīces ekrān- 
attēlu. Ekrāna uzņēmumi tiek saglabāti 
screenshot mapē uz ierīces. 

Ekrānattēlu uzņemšana 
1 Izvēlieties Settings > Display > 

Screenshot > Enabled. 
2 Izvēlieties  .  lai uzņemtu ekrānatēlus. Attēla 
bitkartes laiks tiek saglabāts screenshots mapē 
uz  ierīces diska (61.lpp.) 

Bluetooth iestatījumi 
Izvēlieties  Settings > Bluetooth  

. 
• Bluetooth—aktivizē  Bluetooth 

komponentu. 
• Add Phone vai Phone—veido savienojumus 
starp ierīci un mobilajiet tālruņiem ar Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju.
• Friendly Name—ļauj ievadīt  kādu 

mīļvārdiņu, pēc kura Jūsu ierīce tiks 
identificēta uz Bluetooth. 
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Bluetooth ierīču saraksta izmantošana 
Jūs varat pievienot, atvienot vai dzēst 
telefonus, kurus Jūsu ierīce atrod, aktivizējot 
Bluetooth: 1 Izvēlieties  Settings > Bluetooth > 
Phone. 2 Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties telefonu, pie kura 

pieslēgsiet ierīci. 
• Izvēlieties   , lai pievienotu telefonu izvēlnei.  
•  Izvēlieties , lai dzēstu telefonu no 

ierīces atmiņas.  
• None 

, lai atteiktos no pašreizējā savienojuma.                                                    
 Bluetooth atslēgšana                    

1 Settings  > Bluetooth. 
2 Bluetooth. 

Satiksmes iestatījumi                        
Settings > Traffic. 

• Traffic —aktivizē satiksmi un piedāvājumus                                    
• Subscriptions —uzrāda pieejamos 

abonējamos satiksmes pakalpojumus.                                           
• trafficTrends™ —skat. (67.lpp.)                                  . 

Satiksmes pakalpojumu abonēšana         
Ir iespējams iegādāties papildus abonementus 
vai atjaunot jau esošos. Skat.  
www.garmin.com/fmtraffic. 
Satiksmes abonementu aplūkošana                      

Settings > Traffic > Subscriptions. 
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trafficTrends 
Ja ir aktivizēta trafficTrends funkcija, Jūsu 
ierīce ieraksta satiksmes datu vēsturi un 

izmanto šos datus, lai izrēķinātu efektīvāko maršrutu.                           
Šī informācija tiek nosūtīta uz Garmin, tiklīdz 
ar datora palīdzību pievienojat ierīci pie myGarmin                                            
  

™ 

! : Atkarībā no katras nedēļas dienas un 
laika satiksmes īpatnībām, tiek aprēķināti 
atšķirīgi maršruti.   

 trafficTrends atslēgšana                    
Lai neļautu ierīcei ierakstīt vai pārsūtīt satiksmes  
datus, Jums jāatslēdz trafficTrends funkcija.      . 

Izvēlieties          Settings > Traffic > trafficTrends. 

Mērvienību un laika iestatījumi                   
Izvēlieties                  Settings > Units and Time. 

• Current Time —uzstāda ierīces laiku.            
• Units —uzstāda mērvienības attāluma 

mērīšanai.  
• Time Format— ļauj izvēlēties 12h, 

24h vai UTC displeja laiku.              

Valodas un klaviatūras iestatījumi 
Settings  > Language. 

• Voice Language —uzstāda valodu
balss norādēm. 

• Text Language —uzstāda visa ekrāna tekstu.      

! : Mainot teksta valodu, netiek mainīta  
lietotāja ievadīto datu valoda, piem., 
ielu nosaukumi.

• Keyboard Language —uzstāda klaviatūras 
valodu. 
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• Keyboard Layout—uzstāda 
klaviatūras formu. 

Tuvošanās brīdinājumi 
Izvēlieties Settings .> Proximity Alerts.                                                  
.            • Audio —uzstāda brīdinājuma toni.                    
• Alerts—brīdina, ja tuvojaties 

drošības kamerām.  

Ierīces iestatījumi                                    
Izvēlieties Settings > Device. 
• About—rāda programmatūras versijas 

numuru, ierīces ID un informāciju par citām 
programmatūras funkcijām.    

• EULAs—rāda gala lietotāja licences 
līgumus, kas attiecināmi uz Jūsu izvēli.                
!: Šī informācija nepieciešama, ja atjaunināt 
sistēmas programmatūru vai iegādājaties 
papildus kartes datus.(73.lpp.). 

• Position Reporting —ļauj ierīcei 
apkopot informāciju par ātrumu, virzienu 
un lokāciju, nosūtot to stratēģiskajiem 
partneriem vai pakalpojuma nodrošinātājiem.                           

• Keep Travel History—ļauj ierīcei ierakstīt  
informāciju funkcijām Kur es esmu bijis? 
(46.lpp.), un Brauciena žurnāls (26.lpp.). 

• Clear Travel History 

Iestatījumu restaurēšana 
Jūs varat restaurēt kādu iestatījumu katego- 
riju vai visus uz rūpnīcas vērtībām. 
1 Izvēlieties Settings. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties kategoriju. 
3 Izvēlieties   > Restore. 
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Pielikums               
Barošanas kabeļi 
Ierīcei ir iespējami 3 barošanas avoti: 
• Auto barošanas kabelis                      
• USB kabelis
• AC adapters (papildus 

aksesuārs) 
Ierīces apkope 

IEVĒROJIET! 
Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to spēcīgai 
vibrācijai! 

Sargājiet ierīci no ūdens!

Saskarsme ar ūdeni var radīt ierīces 
bojājums. 

Neuzglabājiet ierīci ekstrēmās temperatūrās, 
jo tas var radīt neatgriezeniskus ierīces 
bojājumus!  

Nekad neizmantojiet cietus, asus priekšmetus 
skārienekrāna darbī bas nodrošināšanai! 

Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒROJIET! 

Izvairīties no ķimiskiem tīrītājiem un 
šķīdumiem, kas var sabojāt plastmasa detaļas.  

1 Tīriet ierīces ārējo daļu  (izņemot 
skārienjutīgo ekrānu), izmantojot maigā  
mazgāšanas šķidrumā samitrinātu drāniņu.  

2 Nosusiniet ierīci. 

Skārienekrāna tīrīšana 
1 Izmantojiet tīru, mīkstu drāniņu .  
2 Ja nepieciešams, izmantojiet ūdeni,  
izopropilspirtu vai kontaktlēcu šķīdumu. 

Samitriniet ar šo šķīdumu tīru drāniņu. 
4 Maigi noslaukiet ar drāniņu ekrānu. 

nuvi 2405-2505 OM for Europe.indd   69 3/23/2012   2:51:09 PM



70 nüvi 2405/2505 sērijas lietošanas 
rokasgrāmata

Lai izvairītos no zādzībām 
• Neatstājiet ierīci  un stiprinājumu 

redzamā vietā, ja tos neizmantojat.  
• Notīrīet uz vējstikla atstātās piesūcekņa 

stiprinājuma pēdas. 
• Neglabājiet ierīci automašīnas 

cimdu nodalījumā. 
• Piereģistrējiet ierīci http:// 

my.garmin .com. 

Lietotāja datu dzēšana                                     
! : Šī procesa rezultātā tiek dzēsti visi uz 

ierīces saglabātie dati. 
1 Ieslēdziet ierīci. 
2 Turiet pirkstu uz ierīces ekrāna apakšējā 

labā stūra. 
  

3 Turiet piespiestu pirkstu, kamēr 
parādās uznirstošais logs       

4 Izvēlieties            Yes, lai dzēstu visus lietotāja datus.                     

Tiek atjaunoti visi sākotnējie iestatījumi.                              
Baterijas kalpošanas laika pagarināšana                                         

• Nepakļaujiet ierīci 
ekstrēmām temperatūrām. 

• Ievadiet ierīci miega režīmā (  4.lpp. ). 
• Samaziniet ekrāna spilgtumu ( ). 
• Neatstājiet ierīci tiešā saules gaismā.. 
• Samaziniet skaļumu ( ). 
• Izslēdziet piedāvājumus un satiksmi (49.lpp.)                                            
• Atvienojiet  Bluetooth (66.lpp.). 
• Samaziniet displeja taimauta laiku(65.lpp.)                     

Auto barošanas kabeļa  
drošinātāja nomainīšana                                              

IEVĒROJIET                
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet  
sīkās detaļas un ievietojiet tās 
pareizajās vietās. 

➊ 

➋ 
➌ 
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Auto barošanas kabelis nedarbojas, ja tas nav 
pareizi savienots. 

Ja ierīce transportlīdzeklī nelādējas,  
iespējams, jānomaina drošinātājs, kas atrodas  
ierīces adaptera gala. 

1 Atskrūvējiet uzgali. ➊. 
!: Iespējams, Jums būs jāizmanto monēta, lai           
noskrūvētu uzgali.                             

2 Noņemiet uzgali, sudraboto detaļu ➋ un 
drošinātāju (stikla un sudraba cilindru)                                ➌. 
3 Ievietojiet 1 A vai 2 A fast-blow drošinātāju.                             

! : Jūsu kabelim nepieciešamais redzams                                   
uz auto ierīces barošanas adaptera pēc 
"output". 

4 Ievietojiet sudraboto galiņu uzgalī. 
5 Ieskrūvējiet uzgali ierīces barošanas 

kabelī. 

Novietošana uz paneļa 
IEVĒROJIET!     

Permanento stiprinājuma līmi ir  ārkārtīgi 
grūti notīrīt.  

Izmantojiet komplektēt stiprinājuma disku, lai       
pievienotu ierīci panelim, atbilstoši noteikumiem.                                                     

1 Notīriet un noslaukiet paneli pirms diska 
novietošanas.  

2 Noņemiet lipīgās puses aizsargpapīru  no 
diska apakšējās daļas. 

3 Novietojiet disku uz paneļa. 
4 Noņemiet no diska virspuses caurspīdīgo  

aizsargmateriālu.             
5 Novietojiet piesūcekņa stiprinājumu uz 

diska. 
6 Pavelciet sviru uz leju (pret disku). 
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Ierīces, spraudņa un stiprinājuma 
noņemšana 
Ierīces noņemšana no spraudņa. 
 1 Piespiediet cilpiņu spraudņa augšdaļā.   
2

 
Palieciet ierīci uz priekšu.  

Spraudņa izņemšana no stiprinājuma. 
 1 Pagrieziet spraudni pa labi vai pa kreisi.. 
2 Piespiediet, līdz spraudņa ligzda atlaiž 

stiprinājuma apaļo detaļu. 

Piesūcekņa stiprinājuma noņemšana 
no vējstikla. 
1 Pavelciet piesūcekņa sviru pret sevi.  
2 Pavelciet piesūcekņa cilpiņu pret sevi. 

Karšu atjaunināšana 
Ierīces kartes ir iespējams atjaunināt. Lai 
saņemtu papildus informāciju, skat. 
www.garmin.com / mapupdates un izvēlieties 
Map Update User Guide. 

Par nüMaps Lifetime 
Daži modeļi tiek komplektēti ar nüMaps 
Lifetime abonementiem, kas nodrošina karšu 
atjauninājumus reizi trīs mēnešos visa produkta 
kalpošanas laikā.   
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Skat.www.garmin.com/us/maps/numaps 
_lifetime, lai piekļūtu noteikumiem. 

LM Šis modelis tiek komplektēts ar 
nüMaps Lifetime abonementu 

LMT Šis modelim ir lifetime traffic                                                                                    
abonements, nüMaps Lifetime                               
abonements un satiksmes uztvērējs.       

Papildus karšu iegāde 
1 Apmeklējiet attiecīgā produkta lapu 

Garmin tīmekļa vietnē. (www.garmin.com). 

2 Uzklikšķiniet uz Maps . 

3 Sekojiet ekrāna instukcijām. 

Drošības kameras                          
  IEVĒROJIET          

Garmin nenes atbildību par šīs rokasgrāmatas       
precizitāti vai sekām, kas saistītas ar POI izmantošanu           
no drošības kameru datubāzes.                                 
Drošības  kameru informācija nav pieejama visās      
lokācijās. Skat. http://my.garmin.com , lai 
redzētu pieejamību. nüvi  piedāvā informāciju par 
simtiem drošības kameru dažādās lokācijās.
Jūsu nüvi ziņo, ja Jūs tuvojaties drošības 
kamerām, un brīdina, ja Jūs braucat pārāk
ātri. Dati tiek atjaunināti vismaz reizi nedēļā, 
tādējādi Jums vienmēr ir pieejama aktuālākā 
informācija. 
Jūs varat iegādāties datus par jaunu reģionu
vai jebkurā laikā pagarināt sava reģiona abonementu.                        
Katram abonementam ir termiņa beigu 
datums.  
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Pielāgotie intereses punkti 
Pielāgotie intereses punkti ir izvēlētie punkti uz 
kartes. Tie var saturēt brīdinājumus, kas 
brīdina, ka Jūs  atrodaties blakus apzīmētam 
punktam, vai brauciet ātrāk par pieļaujamo. 

Intereses punktu lādētāja instalēšana Jūs 
varat izveidot vai lejupielādēt savu 
intereses punktu sarakstu un instalēt tos uz 
ierīces, izmantojot  intereses punktu 
lādēšanas programmu.  
1 Skat. www.garmin.com/extras. 
2 Uzklikšķiniet uz  Services > POI Loader. 
3 

  
Uzinstalējiet intereses punktu lādētāju uz datora.  

Intereses punktu lādētāja palīdzības faila izmantošana                                                                  
Lai saņemtu papildus informāciju par intereses 
punktu lādētāju, skat. palīdzības failu.
Kad ir atvērts intereses punktu 
lādētājs, uzklikšķiniet uz Help

. 

Ekstru meklēšana          
1 Izvēlieties                        Where To? > Categories > Custom 

POIs. 
2 Izvēlieties kategoriju.                         

Aksesuāru iegāde 
Skat. http://buy.garmin.com. 
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. The Bluetooth field must be 
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Traucējummeklēšana                                                                        
Problēma                   
  

Risinājums 
Ierīce neuztver satelīta  
signālu 

• Izvēlieties  Settings > System > GPS Simulator > Off. 
• Izejiet no garāžas, tālāk no augstceltnēm un lieliem kokiem.  
• Dažas minūtes palieciet uz vietas. . 

Piesūceknis neturas pie 
vējstikla  

• Notīriet piesūcekni un stiklu ar spirtu 
. • Noslaukiet ar sausu drāniņu . 
• Piestipriniet piesūcekni  (1.lpp.). 

Ierīces nelādējas 
manā automašīnā  

• Pārbaudiet auto barošanas kabeļa drošinātājus  (23.lpp.). 
• Ieslēdziet automašīnu, kas piegādā jaudu barošanas ligzdai.    
• Ierīces lādēšanas temperatūra ir  no 32°F līdz113°F (no 0°C līdz 45°C). Ja ierīces 

atrodas saulē vai karstumā, tā nelādējas.  
Baterija darbojas pārāk 
īsu laiku. 

Lai paildzinātu baterijas darbības laiku, samaziniet fona apgaismojumu  
(19.lpp.). 
Ļaujiet ierīcei pilnībā izlādēties un  tad atkal to pilnībā uzlādējiet (nepārtraucot lādēšanas cikluBaterijas uzlādes līmenis 

nav pareizs. 
). 

 
Kad ierīce atrodas Kā lai zinu, ka ierīce 

izmanto USB lielapjoma 
atmiņas režīmu? 

 USB lielapjoma atmiņas režīmā, uz ekrāna ir redzams attēls ar ierīci, kas 
pievienota datoram. Tāpat  My Computer  dziņu vetnē jāparādās  vienai vai vairākām ierīcēm. 

www.garmin.com/bluetooth
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The device is connected 
to the computer, but it will 
not go into mass storage 
mode.

1 
2 Turn off the device. 
3 
 
4 

I cannot see any new 
removable drives in my list 
of drives.
My phone will not connect 
to the device.

• 
set to Enabled.

• 
• 
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Ierīce ir pievienota datoram,, 
 taču neizmanto lielapjoma  
atmiņas režīmu.  
  

1 Atvienojiet no datora USB kabeli.. 
2 Izslēdziet ierīci. 
3 Ievietojiet  USB kabeli  datora USB portā  un ierīcē . 
 Ierīce automātiski ieslēdzas un aktivizē USB lielapjoma atmiņas režīmu.   
4 Pārliecinieties, ka ierīce ir pievienota USB portam, nevis USB hub centrmezglam. 

Dziņu sarakstā neredzu  
nevienus noņemamo disku 

Ja dators izmanto vairākus dziņus,  Windows sistēmai var rasties grūtības ar  
burtu piešķiršanu ierīces dziņiem. 
. Skat. Jūsu operētājsistēmas palīdzības failus, lai uzzinātu, kā piešķirt burtus.                                                   

   
  

nüvi 2405/2505 sērijas lietošanas 
rokasgrāmata

www.garmin.com/bluetooth
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Garmin® ,Garmin logo, MapSource ® un nüvi ® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu, kas        
reģistrētas ASV vai citās valstīs, preču zīmes. BaseCamp ™, 

HomePort™, cityXplorer™, ecoRoute™, myGarmin™, nüMaps Guarantee™, 
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Bluetooth ® zīmols un logo ir Bluetooth SIG, Inc. ;īpašums. 
Jebkāda šī nosaukuma izmantošana notiek saskaņā ar Garmin piešķirto licenci. 

®Windows  ir reģistrēta Microsoft Corporation ipreču zīme ASV un citās valstīs.                        
®Mac ir reģistrēta Apple Computer, Inc. preču zīme.                                                      

microSD™ ir SD-3C, LLC. preču zīme Audible.com ®  un AudibleReady ®  
ir reģistrētas  Audible, Inc. preču zīmes © 1997–2005 Audible. Android ir
 Google Inc." preču zīme. 
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Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

nuvi 2405-2505 OM for Europe.indd   82 3/23/2012   2:51:12 PM 

http://www.garmin.com/support

	Getting Started
	Connecting the Device to Vehicle Power
	About myDashboard
	About Sleep Mode
	Adjusting the Screen Brightness
	Adjusting the Volume
	About Automatic Volume
	Status Bar Icons
	Satellite Signals
	Using the On-screen Buttons
	Using the On-screen Keyboard
	About Shortcuts

	Finding Locations
	About Locations
	About Search Tools
	Saving a Home Location
	Finding Recently Found Places
	Finding Parking
	Using Photo Navigation
	Setting a Simulated Location
	Saving Locations

	Voice Command
	About Voice Commands

	Navigation
	Starting a Route
	Following an Automobile Route
	About Exit Services
	Avoiding Road Features
	Navigating Off Road
	Pedestrian Routes

	Map Pages
	Customizing the Map
	Viewing Turns
	Viewing Current Location Information

	Hands-Free Phone Calls
	About Hands-Free Calling
	Placing a Call
	Using In-Call Options 
	Saving a Home Phone Number

	Using the Apps
	Using Help
	About Smartphone Link
	About Garmin Live Services
	About ecoRoute 
	Viewing myGarmin Messages
	Viewing the Weather Forecast
	About Audiobooks
	Planning a Trip
	Viewing Pictures
	Viewing Previous Routes and Destinations
	Using the World Clock 
	Setting an Alarm
	Finding Parking
	Finding Your Last Parking Spot
	Using the Calculator
	Converting Units 
	About Offers
	Using the Language Guide

	About Tracker
	Setting Up Tracker
	About Followers
	Hiding Your Location
	Sending a Location Message
	Enabling Your Social Network Accounts for Tracker

	Traffic
	Disabling Live Traffic
	Receiving Traffic Data Using a Traffic Receiver
	Traffic Receiver
	Receiving Traffic Data Using Smartphone Link
	About the Traffic Icon
	Traffic on Your Route
	Traffic in Your Area
	Understanding Traffic Data
	About Traffic Cameras
	Traffic Subscriptions

	Data Management
	File Types
	About Memory Cards
	Transferring Files from Your Computer 
	Deleting Files 

	Customizing the Device
	Map and Vehicle Settings
	Navigation Settings
	Display Settings
	Bluetooth Settings
	Traffic Settings
	Units and Time Settings
	Language and Keyboard Settings
	Proximity Alerts Settings
	Device Settings
	Restoring Settings

	Appendix
	Power Cables
	Caring for Your Device
	Erasing User Data
	Changing the Fuse in the Vehicle Power Cable
	Mounting on Your Dashboard
	Removing the Device, Cradle, and Mount
	Updating Maps 
	Purchasing Additional Maps
	Safety Cameras
	Custom Points of Interest
	Purchasing Accessories
	Troubleshooting 

	Index
	Untitled
	Untitled



