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Sǖkot darbu 
 BRǭDINǕJUMS 

  Skat. Important Safety and Product 
Information Svarīgu drošības un produkta 
informāciju, lai  saņemtu papildus norādījumus 
par produktu. Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet  
sekojošus uzdevumus: 
1 Uzmontējiet ierīci (2.lpp.). 
2 Piereģistrējiet ierīci (3.lpp.). 
3 Pārbaudiet atjauninājumu pieejamību. 

• Programmatūras atjauninājumi (3.lpp.). 
• Bezmaksas karšu atjauninājumi (3.lpp.). 

4 Lejupielādējiet pilnu lietošanas pamācību  (3.lpp). 

IerǮces uzstǖdǮĢana 
 WARNING 

Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai novērstu 
savainošanās iespējas vai produkta sabojāšanas 
 risku, ko varētu radīt baterijas pakļaušana pārmē- 
rīgam karstumam, noņemiet ierīci no transporta lī- 
dzekļa, ja to nelietojat. Sargājiet no tiešas saules 
gaismas.  

NOTICE 
Pirms ierīces uzstādīšanas aplūkojiet Important 
Safety and Product Information Svarīgu drošības un 
produkta informāciju, lai uzzinātu, kā pareizi stiprināt 
ierīci pie priekšējā stikla. 
Pirms izmantojat ierīces bateriju jaudu, uzlādējiet 
ierīci. 

1 Ievietojiet barošanas kabeli   ➊ USB 
portā uz stiprinājuma ➋ . 

2 Novietojiet stiprinājumu uz piesūcekņa    ➌ . 

➊ 
➋ 

➍ 

➌ 

3 Piespiediet piesūcekni uz vējstikla. 
4 Piespiešanas laikā pavelciet sviriņu         pret vējstiklu.  ➍ 

5 Ievietojiet ierīces apakšējo malu ierīces stiprinājumā. 
6 Pavelciet ierīci atpakaļ, līdz tā ieņem savu vietu. 
7 Ievietojiet otru barošanas kabeļa galu transporta 

līdzekļa barošanas ligzdā. 
8 Ja nepieciešams, pievienojiet ārējo antenu satiksmes 

uztvērējam un nodrošiniet to pie vējstikla, izmantojot  
piesūcekni. 

About myDashboard 
Izmantojiet myDashboard, lai piereģistrētu savu ierīci, 
meklētu programmatūru un karšu atjauninājumus un  
piekļūtu produktu rokasgrāmatām un atbalstam. 

Setting Up myDashboard 
1 Pievienojiet mini-USB kabeli ➊  

pie mini-USB porta ➋ . 

nuvi 2585TV QSM for Europe.indd   2 2/22/2012   8:15:53 AM

n
Highlight

n
Highlight

n
Highlight

n
Highlight

n
Highlight

n
Highlight

n
Highlight
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➋
➊

2 Pievienojiet mini-USB kabeli pie  datora
USB porta.

3 Apmeklējiet www.garmin.com/dashboard.
4 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 

Registering your Device
1 No myDashboard, uzklikšķiniet uz Register Now.
2 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
3 Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai  

kopiju. 

nüMaps Guarantee™

Ja piereģistrējat savu ierīci http://my.garmin.com 
vietnē 90 dienu laikā no satelīta uztveršanas 
brauciena laikā, Jūsu ierīce ir tiesīga  saņemt vienu 
bezmaksas kartes atjauninājumu. Skat.
 www.garmin.com/numaps garantijas noteikumus. 

Using myDashboard Services
1 Atveriet myDashboard (2.lpp.).
2 Izvēlieties kādu no opcijām:

• Lai atjauninātu programmatūru, uzklikšķiniet 
uz Update Now zem Software Updates.

• Lai atjauninātu kartes, uzklikšķiniet
 uz Update Now zem Map Updates.

• Lai lejupielādētu lietošanas rokasgrāmatu, uzklikšķiniet uz 
Manuals, tad uzklikšķiniet uz Download blakus izvēlnei, 
kuru vēlaties lejupielādēt.

3 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 

Ierīces izslēgšana 
1 3 sekundes turiet nospiestu  Power pogu  ➊. 

➊

2 Izvēlieties Power Off.

Finding a Location Using the 
Search Bar
Izmantojiet meklēšanas joslu, lai meklētu lokācijas, 
ievadot kategoriju, zīmola nosaukumu adresi vai 
pilsētas nosaukumu.
1 Izvēlieties Where To?.
2 Izvēlieties Enter Search no meklēšanas joslas. 
3 Ievadiet visu vai daļu no meklētā termina.  

Zem meklēšanas joslas parādās meklējamajam terminam 
     līdzīgi termini. 

4 Izvēlieties kādu no opcijām:
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4 nüvi 2585TV Īsa uzstādīšanas rokasgrāmata 

• Lai meklētu biznesa veidu, ievadiet  
kategorijas nosaukumu (piem., “movie 
theaters” "kinoteātri").

• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, 
ievadiet visu vai daļu no nosaukuma.  

• Lai meklētu tuvumā esošu adresi, ievadiet     
ielas nosaukumu un mājas numuru.

• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet 
mājas  numuru, ielas nosaukumu, pilsētu 
un valsti.

• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pulsētu un valsti.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet platuma un  

garuma koordinātas.
5 Izvēlieties kādu no opcijām:

•    Lai meklētu, izmantojot ieteikto meklēšanas
 terminu, izvēlieties no saraksta terminu.

• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu,  
izvēlieties 

6 Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju.

Searching Near Another Location
1 Izvēlieties Where To?.
2 Izvēlieties Searching Near.
3 Izvēlieties kādu no opcijām.                            

Your Route on the Map
NOTICE

Ātruma ierobežojuma ikonai ir tikai informatīvs raks-
turs, tā nekādā veidā neietekmē vadītāja pienākumu
ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus un 
ātruma ierobežojumus.  Garmin neuzņemas atbildību  

par Jūsu veiktajiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem  
un par to saņemtajiem sodiem un 
soda naudām. 

Jūsu maršruts tiek apzīmēts ar sarkanu līniju 
kartē. Ja Jūs novirzāties no sākotnējā maršruta,  
ierīce veic maršruta pārrēķinu. Braucot pa lielceļiem,  
ierīces apakšējā malā parādās ātruma ierobežojuma ikona.                       

➍

➌

➊ ➋

• Izvēlieties ➊, lai aplūkotu nākošo pagriezienu.                           
• Izvēlieties  ➋ , lai aplūkotu pagriezienu sarakstu.  
• Izvēlieties ➌ , lai apturētu maršrutu, pa kuru                                   

pašreiz virzāties. 
• Izvēlieties   ➍ , lai aplūkotu lapu Where Am I? (Kur es esmu?)

Adding a Stop
Lai pievienotu pieturvietas, Jums jāvirzās pa maršrutu 
.
1 No kartes izvēlieties   > Where To?.
2 Meklējiet papildus pieturvietu.
3 Meklējiet pieturvietu meklēšanas rezultātos. 
4 Izvēlieties Go!.
5 Izvēlieties Add to Active Route.
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nüvi 2585TV Īsa uzstādīšanas rokasgrāmata 5

Taking a Detour
Braucot pa izvēlēto maršrutu, ir iespējams izmantot 
apvedceļu, lai izvairītos no Jūsu ceļā gaidāmajiem 
šķēršļiem, piemēram, remontdarbiem.  
Navigācijas laikā izvēlieties   > Detour.

About Traffic
NOTICE

Garmin nenes atbildību par satiksmes informācijas  
precizitāti un savlaicīgumu. 

Satiksmes informācija var nebūt pieejama 
atsevišķos rajonos vai valstīs.
Daži produkti tiek komplektēti ar satiksmes uztvē-
rēju. Tas ir iebūvēts transportlīdzekļa barošanas 
kabelī. gan uztvērējam, gan ierīcei jāatrodas satiks-
mes datus pārraidošās stacijas uztveršanas zonā.  
Nav nepieciešams aktivizēt abonēšanas opciju, 
kas pieejama satiksmes uztvērējā. 
Saņemot satiksmes informāciju, kartes lapā parādās
satiksmes ikona. Satiksmes ikona  
( ) maina krādu, tādējādi norādot uz to, cik no-
pietni ir apstākļi uz ceļa Jūsu pašreiz izvēlētajā 
maršrutā.
Apmeklējiet  www.garmin.com/traffic, lai saņemtu   
papildus informāciju 

Positioning the Traffic Receiver
Novietojiet satiksmes uztvērēja barošanas kabeli,
lai nodrošinātu optimālu satiksmes uztveršanu. 
1 Atritiniet kabeli.

2 Novietojiet kabeļa vidējo daļu vietā, kurā nav 
aizsegts skats uz debesīm, piemēram, uz paneļa. 

NOTE!: Neļaujiet kabelim nokarāties pār kabeļa spraud- 
kontaktu, kas pievienots automašīnas barošanas avotam. 
Nenovietojiet kabeli uz grīdas vai zem  
kādiem objektiem. 

Digital TV
Uz Jūsu iegādātās ierīces ir iespējams skatīties digitālo TV.      
Pirms skatāties digitālo mobilo TV, ierīcei jābūt  
digitālā video sauszemes apraides zonā 
 (DVB-T). Lai saņemtu papildus informāciju,skat. 
 www.dvb.org.

Setting up the Antennas
NOTE: Ārējās antenas tiek izmantotas, lai uzlabotu 
TV uztveršanas kvalitāti. Tās nepalielina pieejamo  
kanālu skaitu
Lai uztvertu kanālus, Jums nepieciešams iekšējās antenas 
paplašinājums vai arī jāpievieno ārējā antena.
1 Izvelciet TV antenu        ➊.

➊
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6 nüvi 2585TV Īsa uzstādīšanas rokasgrāmata 

2 Lai nodrošinātu labākas uztveršanas spējas,  
pievienojiet komplektētās ārējās antenas
stirpinājumam, novietojot tās perpendikulāri 
vienu pret otru. 

Watching TV
1 Izvēlieties TV.
2 Ja nepieciešams, izvēlieties Agree.
3 Ja nepieciešams, izvēlieties      > Channel Scan.

Using the TV Menu
 WARNING

Brauciena laikā TV un  video funkcijas nav  pieeja-
mas.Nespēja veltīt pietiekamu uzmanību notiekoša-
jam uz ceļa brauciena laikā var būt par iemeslu nāvei, 
nopietniem ievainojumiem un bojājumiem. 

NOTICE
Pirms izmantojiet TV funkciju automašīnā, iepazīs-
tieties ar Jūsu apceļoto vietu likmdošanu.  
Dažās valstīs ir likumi, kas aizliedz vadītājiem ska-
tīties  TV.  Garmin neuzņemas atbildību par pies-
 priestajām soda naudām vai radītajiem bojājumiem,
kas varētu būt saistīti ar kādu noteikumu vai likumu 
pārkāpšanu attiecībā uz Jūsu Garmin 
ierīces izmantošanu. 

Braucot ātrāk par 12km/h, TV funkcija tiek  
atslēgta.

Uz ekrāna statusa joslas ir redzams TV signāla
 spēks un sistēmas ziņojumi.  
• Lai pārslēgtu kanālus, izvēlieties  .

• Lai izvēlētos kanālus no pieejamā saraksta,  
izvēlieties  > TV Guide.

•    Lai aplūkotu TV programmu pieejamajiem kanāliem, 
izvēlieties  > TV Guide > Schedule.

• Lai regulētu skaļumu, izvēlieties         un        . .
• Lai izslēgtu TV audio skaņu, izvēlieties.
• Lai aplūkotu subtitrus, izvēlieties  > TV Settings > 

Subtitle.
• Lai atgrieztos pie TV izvēlnes, izvēlieties .

Searching for Specific Channels
Lai meklētu kādu konkrētu kanālu, pārliecinieties, par
to, ka ierīce uztver kanālus.
1 No TV izvēlnes izvēlieties   . 
2 Ievadiet kanāla  numuru. 

Recording TV Footage
1 Izvēlieties TV.
2 Izvēlieties        , lai sāktu ierakstu. 
3 Izvēlieties                   , lai apturētu ierakstu. 

Playing Back Recorded TV Footage
1 No TV izvēlnes izvēlieties     > Video 

Playback.
2 Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot.
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nüvi 2585TV Īsa uzstādīšanas rokasgrāmata 7

Returning to the Main Menu from the TV 
Menu

No TV izvēlnes izvēlieties  .
• Lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes, kamēr

 TV audio tiek atskaņots fonā. 
• Lai izslēgtu TV, izvēlieties Turn Off TV.

Driving Recorder
NOTICE

Pirms brauciena ieraksta unkcijas izmantošanas, 
iepazīstieties ar attiecīgās vietas likumdošanu.  
 Garmin neuzņemas atbildību par  piespriestajām 
soda naudām vai radītajiem bojājumiem, kas varētu  
būt saistīti ar kāda likuma vai  noteikuma pārkāpšanu
attiecībā uz Jūsu Garmin ierīces izmantošanu.  

Brauciena laikā Jūs variet ierakstīt video vai audio,  
izmantojot Garmin GDR 20 kameru. Atskaņojiet  
ierakstīto materiālu uz ierīces vai uz datora.  
Papildus informāciju, skat.www.garmin.com.
NOTE: Lai atskaņotu ierakstīto materiālu uz datora,  
uzinstalējiet GDR 20 kameras programmatūru 
datoram. Skat. nüvi 2585TV Owner’s 
Manual Lietošanas rokasgrāmatu. 

Viewing the Camera Feed
1 Ievietojiet microSD™ karti, kas komplektēta ar  

brauciena rakstītāja komplektu, slotā - 
kameras labajā pusē. 

2 Uzmontējot ierīci, pievienojiet kameru  stiprinājuma 
mikro-USB portam. 

3 Ievietojiet kameru otrā piesūcekņa 
tureklī.

4 Piespiediet piesūcekni vējstiklam. 
5 Spiežot piesūcekni, pavelciet sviru atpakaļ virzienā uz 

vējstiklu. 
Using Driving Recorder
1 No galvenās izvēlnes izvēlieties Apps > Driving 

Recorder.
2 Izvēlieties

Kamera uzsāk ierakstu. 
3 Izvēlieties              , lai apturētu ierakstu.  

Kamera aptur ierakstu. 

Playing a Recorded Video
1 No galvenās izvēlnes izvēlieties Apps > Driving 

Recorder.
2 IzvēlIeties 
3 Izvēlieties video.
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© 2012 Garmin Ltd. vai tā filiāles
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Garmin®,Garmin logo un nüvi® ir Garmin Ltd.vai tā filiāļu, kas reģistrētas ASV 
vai citās valstīs,  preču zīmes. nüMaps Guarantee™ ir Garmin Ltd. vai rā filiāļu
 preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot  bez īpašas atļaujas no
 Garmin. 
microSD™ ir  SD-3C, LLC preču zīme. 

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, 

Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

Šī nuvi 2585TV angļu valodas rokasgrāmatas versija latviešu valodā (Garmin partijas 
numurs 190-00784-01, izd. A) tiek piedāvāta Jūsu  ērtības nolūkos. Nepieciešamības  
gadījumā skat. jaunāko angļu valodas rokasgrāmatu, lai saņemtu informāciju par  
 nuvi 2585TV darbību un izmantošanu.
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS ROKASGRĀMATAS LATVIEŠU VERSIJAS 
PRECIZITĀTI, TĀDĒJĀDI ATSAUCOT JEBKĀDU ATBILDĪBU, KAS VARĒTU RASTIES 
 SAISTĪBĀ AR ŠO ROKASGRĀMATU. 
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