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© 2011 Garmin Ltd. vai tā filiāles
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.
Garmin®, Garmin logo, MapSource® un nüvi® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu, kas reģistrētas ASV vai citās valstīs, preču zīmes.  
nüMaps Guarantee™ un nüMaps Lifetime™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez
īpašas atļaujas saņemšanas no Garmin. 
Windows® ir reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs. Mac® ir    
 Apple Computer, Inc.reģistrēta preču zīme. 
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About myDashboard
Use myDashboard to register your device, check for 
software and map updates, access product manuals 
and support, and more.

Setting Up myDashboard
1 Connect a USB cable ➊ to the mini-USB port ➋ 

on the device.

2 Connect the other end of the USB cable to the 
USB port on your computer.

3 Go to www.garmin.com/dashboard.
4 Follow the on-screen instructions.
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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 auto barošanai (1.lpp.).  2 
Piestipriniet ierīci  (1.lpp.). 
3 Piereģistrējiet ierīci (3.lpp.). 
4 Meklējiet atjauninājumus 
• Programmatūras 

atjauninājumus(3.lpp) 
.. •  Bezmaksas karšu atjauninājumus 

(3.lpp. ). 

Ierīces uzstādīšana 
‹ BRĪDINĀJUMS 

Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai izvairītos no 
savainošanās iespējas, kā arī lai nesabojātu 
produktu, nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma 
iedarbībai. Noņemiet ierīci no stiprinājuma, kad 
izkāpjat no transportlīdzekļa.  

IEVĒROJIET 
Pirms ierīces uzstādīšanas skat.Svarīgu drošības un 
produktu informāciju, lai saņemtu informāciju par 
noteikumiem, kas attiecināmi uz loga stiprinājumiem.  
Uzlādējiet ierīci braukšanas laikā, pirms izmantojat 
tās bateriju jaudu. 
1. Pievienojiet barošanas kabeli(1) ierīces USB 
portam (2).  
2. Piespiediet piesūcekni (3) vējstiklam. 
3. Piespiežot piesūcekni, pavelciet sviru (4) vējstikla 
virzienā. 
4. Uzlieciet stiprinājumu (5) uz piesūcekņa.   
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Ierīces reģistrēšana 
1  myDashboard vietnē uzklikšķiniet uz Register 
Now. 
 2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.  
3 Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju. . 
Programmatūras atjaunināšana  
1 Atveriet  myDashboard (2.lpp.).  

2 Zem programmatūru atjauninājumiem 
uzklikšķiniet uz Update Now.  
3. Sekojiet ekrāna istrukcijām.  
  
  

 nüMaps Garantija™ 

Piereģistrējot ierīci 90 dienu laikā pēc satelīta 
          signāla uztveršanas bauciena laikā http://
my.garmin.com vietnē, ierīce saņems vienu bezmaksas 
karšu 
atjauninājumju.  Apmeklējiet www.garmin.com/numaps, lai 
iepazītos ar noteikumiem.  

Karšu atjaunināšana 
1 Atveriet  myDashboard ( 2.lpp.). 
2 Piereģistrējiet ierīci (3.lpp.). 
3 Zem Map Updates, uzklikšķiniet uz Update Now. 
 4 Sekojiet ekrāna instrukcijām 
 Lietošanas rokasgrāmatu lejupielāde                 
Jūsu ierīces lietošanas rokasgrāmata ir pieejama 
Garmin tīmekļa vietnē.  
1 Atveriet myDashboard ( 2.lpp. ). 
2 Uzklikšķiniet uz  Manuals. 
  
Parādās produktu rokasgrāmatu saraksts 

dažādās valodās.   

3 Uzklikšķiniet uz Download blakus 
izvēlētajai rokasgrāmatai. 
.  4 Saglabājiet to uz sava datora. 

  
  

  
. 

About myDashboard
Use myDashboard to register your device, check for 
software and map updates, access product manuals 
and support, and more.

Setting Up myDashboard
1 Connect a USB cable ➊ to the mini-USB port ➋ 

on the device.

2 Connect the other end of the USB cable to the 
USB port on your computer.

3 Go to www.garmin.com/dashboard.
4 Follow the on-screen instructions.
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Ierīces izslēgšana 
1 Nospiediet  Power pogu➊. 

➊

2 Izvēlieties Power 
Ierīces atiestate 
Atiestatiet ierīci, ja pārstāj funkcionēt.  

Turiet Power pogu10 sekundes

Mainiet ekrāna spilgtumu 
 1 Izvēlieties ettings > Display >Brightness. 
2 Izvēlieties               vai  .  
Skaļuma regulēšana 
1 Izvēlieties Volume. 

2 Izvēlieties opciju: 
     •Izvēlieties            vai          
    •Izvēlieties  Mute atzīmi.  
Statusa joslas ikonas 
Statusa josla ir novietota izvēlnes augšējā daļā. 
Statusa joslas ikonas sniedz informāciju par ierīces 
funkcijām. Izvēlieties dažas ikonas, lai mainītu 
iestatījumus un aplūkotu papildus informāciju.  

GPS signāla statuss .       

Pareizs laiks              
Baterijas statuss                                 

Palīdzība 
Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par ierīci. 
device. 

Tēmu meklēšana Palīdzības sadaļā                             
Izvēlieties > Search. 
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Ekrāna pogu izmantošana 
• Turiet      ,lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē. 
• Spied.  un  , lai aplūkotu opcijas.
• Turiet nospiestu  un ,lai ātrāk ritinātu 

Ekrāna klaviatūras izmantošana 
Lai mainītu klaviatūras izskatu, 
skat .Sistēmas iestatījumus  (18.lpp.).  
1 Izvēlieties  Where To? > Points of 

Interest > Spell Name. 

2 Izvēlieties opciju:  
• Izvēlieties simbolu uz klaviatūras, lai ievadītu 
burtu vai ciparu. 

• Izvēlieties          , lai ievietotu atstarpi.  

• Spied.  , lai mainītu burtu lielumu
• Spied.  un  ,lai pārvietotu  kursoru • 
*    Spied.  , lai dzēstu simbolu  
• Turiet nospiestu  , lai dzēstu visu tekstu

• Spiediet  Mode , lai izvēlētos 
klaviatūras valodas režīmu  
• Spiediet   , lai ievadītu īpašās rakstu zīmes, 

piemēram, pieturzīmes. . 

Lokācijas meklēšana                   
Ir daudzi lokāciju meklēšanas veid.
•    Pēc kategorijas (6.lpp.) 
•    Blakus citai lokācijai (6.lpp.)  
•     Pēc nosaukuma (7.lpp.)
•     Pēc adreses (8.lpp.)
• Pēc nesen atrastas lokācijas (8.lpp.)
• Pēc koordinātām (9.lpp.)
• Pēc kartes (9.lpp.)
• Pēc favorītu 

iestatījumiem (10.lpp.
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Par intereses punktiem 
Uz ierīces ielādētās detalizētās kartes satur 
intereses punktus, piem., restorānus, viesnīcas, 
auto servisus. 
Intereses punkta meklēšana pēc 

 kategorijas: 1 Izvēlieties Where To? > Points 
of Interest. 2 Izvēlieties kategoriju . 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties apakškategoriju.  
4 Izvēlieties lokāciju  
5 Izvēlieties Go!. 
Meklēšana kategorijas 
ietvaros 
Lai saġaurinǕtu meklǛġanas rezultǕtus, meklǛjiet 
tikai daģu kategoriju ietvaros  

  
  

1 Izvēlieties  Where To? > Points of Interest. 
2. Izvēlieties kategoriju. 
3 Ja nepieciešams - apakškategoriju.  
4 Izvēlieties  Spell. 

5 Ievadiet visu vai daļu no nosaukuma                                           
6 Izvēlieties  Done. 

Meklēšana blakus citām lokācijām  
Ierīces noklusējuma iestatījums ir 
meklēt lokāciju vistuvāk Jūsu pašreizējai 
lokācijai.     
1. Izvēlieties Where to?>Near. 
2.Izvēlieties opciju un nospiediet OK.  
3. Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju. 
Pieturas  pievienošana 

maršrutam  
1 Braucot ar automašīnu, izvēlieties 

Where To?. 
2 Meklējiet lokāciju  ( 6.lpp.).  
3 Izvēlieties  Go!. 
4 Izvēlieties Add as a Via Point. 
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Mājas lokācijas saglabāšana 
Uzstādiet mājas lokāciju vietai, uz kuru 
visbiežāk atgriežaties. 

1 Izvēlieties  Where To? > Go Home.  
2 Izvēlieties Enter My Address, Use My 

Current Location, vai Choose from 
Recently Found.  Lokācija tiek saglabāta kā  

“Home”favorītu sarakstā (10.lpp.). 
Dodoties uz mājām 
Izvēlieties Where To? > Go Home. 
Mājas lokācijas dzēšana 

1. Izvēlieties  Where To? > Favorites > 
Home.  

2 Izvēlieties informācijas balonu.  
3 Izvēlieties Delete, tad nospiediet Yes. 

Mājas lokācijas informācijas rediģēšana

1 Izvēlieties  Where To? > Favorites > 
Home. 2 Izvēlieties informācijas balonu. 

3 Izvēlieties Edit. 
4 Ievadiet izmaiņas  
5 Izvēlieties  Done. 

Lokācijas meklēšanas veidi 
Meklējiet lokācijas, izmantojot ekrāna klaviatūru,  
ievadot lokācijas adresi  vai koordinātas, pārlūkojot 
karti un citos veidos. 

Lokācijas meklēšana pēc nosaukuma  
1 Izvēlieties  Where To? > Points of Interest > 

Spell Name. 
2 Ievadiet uzņēmuma nosaukumu vai darbības 

veidu. Piemēram, ievadiet  “Starbucks” vai 
“kafija” 

3 Izvēlieties  Done. 
4 Izvēlieties lokāciju . 

5 Enter all or part of the name.
6 Select Done.

Searching Near Another Location
By default, your device finds locations closest to your 
current location. You can find a location near another 
city or location.
1 Select Where To? > Near.
2 Select an option, and select OK.
3 If necessary, select a location. 

Adding a Stop to a Route
1 While navigating an automobile route, select 

Where To?.
2 Search for the location (page 6).
3 Select Go!.
4 Select Add as a Via Point.
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Adreses meklēšana 
!: Darbības soļu secība var mainīties atkarībā no 
karšu datiem, kas ielādēti uz ierīces. 
1 Izvēlieties Where To? > Address. 
2 Ja nepieciešams, nomainiet štatu, valsti, 

provinci. 
3 Izvēlieties kādu opciju :  
    • IzvēlietiesSpell City, ievadiet pilsētu, 

tad izvēlieties Done. 
• IzvēlietiesSearch All, lai meklētu visas 

pilsētas valstī vai provincē. 
4 Ievadiet mājas numuru un izvēlieties Done.   
5 Ievadiet ielas nosaukumu un izvēlieties Done.  
6 Nepieciešamības gadījumā izvēlieties ielu.   
7 Nepieciešamības gadījumā izvēlieties adresi. 

Lokācijas meklēšana, pārlūkojot karti  1 
Izvēlieties  Where To? > Browse Map. 
2 Pavelciet karti, lai atrastu lokāciju.  
3 Izvēlieties lokāciju. Parādās lokācijas 
informācijas balons .  
4. Izvēlieties informācijas balonu.  

  
Pēdējo atrasto lokāciju saraksta aplūkošana 
Jūsu ierīce spēj saglabāt pēdējās 50 lokācijas. 

    
  

  

Pēdējo atrasto vietu saraksta dzēšana 

Izvēlieties Where To? > Recently Found > 
Clear. 
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Lokācijas meklēšana pēc koordinātēm  
Meklējiet lokāciju, izmantojot garuma un platuma 
koordinātes.Šī metode labi noder meklējot slēpņus.  

1. Izvēlieties Where To?> Coordinates.  
2 Ja nepieciešams, izvēlieties Format pareizajam 
koordināšu formātam attiecīgajā kartē, spiediet OK.  
3. Izvēlieties platuma koordinātes.  
4.Ievadiet jaunu koordināti un nospiediet Done.   
 5. Izvēlieties garuma koordināti.  
6. Ievadiet jaunu koordināti un nospiediet Done.   
7. Izvēlieties Next.  
8 Izvēlieties Go. 

Lokācijas kartes izveidošana 
Lokācijas karte parādās pēc tam, kad ir izvēlēta 

lokācija no  Where To? izvēlnes. 

➍ 

➋ 
➌ 

➊ 

➏ 
➎ 

* Spiediet (1), lai saglabātu lokāciju Favorītos. 
*    Spiediet informācijas balonu (2), lai aplūkotu 
papildus informāciju par lokāciju.  
* Spiediet (3), lai regulētu tālummaiņu. 
* Izvēlieties (4), lai veidotu detalizētu maršrutu.                                                                    
*  Izvēlieties (5), lai atgrieztos pie iepriekšējās lappuses. 
* Izvēlieties (6), lai aplūkotu dažādas kartes lapas.  
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Maršruta kartes aplūkošana 
1 Lokācijas kartē izvēlieties informācijas 

balonu.  
2 Izvēlieties maršruta informācijas lodziņu 

Simulēts lokācijas iestatījums 
Atrodoties iekšteIpās vai nesaņemot satelīta 
signālu, Jūs varat izmantot GPS simulatoru, lai 
istatītu simulētu lokāciju.    
1 Izvēlieties Settings > System. 
2 Izvēlieties  GPS Simulator > On > OK. 3 

No galvenās izvēlnes izvēlieties Where 
To? > Browse Map. 

4 Izvēlieties uz kartes nepieciešamo zonu  
Parādās lokācijas informācijas balons. 
 5    Izvēlieties      Set Location. 

Favorīti 
 Saglabājiet iemīļotās lokācijas Favorītu vietnē, lai 
tām varētu ātri piekļūt un izveidot maršrutus. Arī 
māju lokācija tiek glabāta pie Favorītiem. 

Jūsu lokācijas saglabāšana 
         Favorītos                                                     

1 No kartes izvēlieties transporta līdzekļa 
ikonu. 

      2 Izvēlieties  Save Location. 
      3 Ievadiet nosaukumu un izvēlietiesDone.  

4 Izvēlieties  OK. 
Lokāciju saglabāšana favorītos

 

1 Meklējiet lokāciju (6.lpp.). 
2 No lokācijas kartes izvēlieties Save > OK. 
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Favorītu meklēšana 
1 Izvēlieties Where To? >Favorites. 
2 Izvēlieties kategoriju.. 
 3 Izvēlieties saglabāto lokāciju. 
Favorītu rediģēšana 
1 Izvēlieties  Where To? > Favorites.  
 2 Izvēlieties kategoriju.  
3 Izvēlieties Favorītu iestatījumu. 
 4 Izvēlieties informācijas balonu. . 

5.Izvēlieties Edit. 
6 Izvēlieties kādu opciju :  

• Izvēlieties Change Name. 
• Izvēlieties Change Phone Number  Lai  

sadalītu Favorītus kategorijās, •  
izvēlieties  Change Categories. 
• Lai mainītu simbolu, kas apzīmē 

Favorītu uz kartes, izvēlieties  Change 
Map Symbol. 

7 Rediģējiet informāciju.  
8 Izvēlieties  Done. 

Kategorijas pievienošana 
Jūs varat pievienot savas kategorijas, lai 
organizētu Favorītus. 
!: Kategorijas parādās Favorītu izvēlnē pēc tam, 
kad ir saglabāti vairāk nekā 12 Favorīti. 
 1 Izvēlieties  Where To? > Favorites. 
2 Izvēlieties Favorītu .  
3 Izvēlieties informācijas balonu.   
4 Izvēlieties  Edit > Change Categories. 
5 Izvēlieties kategoriju un  New. 

Favorites
You can save locations in your Favorites so you can 
quickly find them and create routes to them. Your 
home location is also stored in Favorites. 

Saving Your Location to Favorites
1 From the map, select the vehicle icon. 
2 Select Save Location.
3 Enter a name, and select Done.
4 Select OK. 
The location is saved in Favorites. 

Saving Locations to Favorites
1 Search for the location (page 6).
2 From the location map, select Save > OK. 
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Favorītu dzēšana 
!: Izdzēstos Favorītus nav iespējams atjaunot  
1 Izvēlieties  Where To? > Favorites. 
2 Izvēlieties kategoriju.  
3 Izvēlieties Favorītu.  
4 Izvēlieties informācijas balonu  
5 Izvēlieties  Delete > Yes. 

Kartes 
lapas 

Sekošana auto maršrutam
IEVĒROJIET 

Ātruma ierobežojuma funkcija tiek piedāvāta tikai 
informatīvos nolūkos un nekādā ziņā neatbrīvo 
vadītāju no atbildības sekot līdzi visām ceļa zīmēm 
un ievērot drošas braukšanas priekšnoteikumus. 
Garmin nenes atbildību par vadītāja satiksmes 
noteikumu pārkāpumiem.  

Maršruts tiek marķēts ar sarkanu līniju. 
Rūtains karodziņš norāda uz finišu.   
Brauciena laikā ierīce Jūs ved pie galamērķa, 
izmantojot balss norādes, bultiņas uz kartes un 
virzienu norādes kartes augšējā daļā. Novirzoties 
no sākotnējā maršruta, ierīce pārrēķina maršrutu 
un sniedz nepieciešamās norādes. 
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Braucot pa lielākiem ceļiem, parādās ikona, 
kas rāda pašreizējo  ātruma ierobežojumu. 

Apkārtceļa izvēle 
Braucot pa maršrutu, Jūs varat izvēlēties 
apkārtceļu, lai izvairītos no priekšā esošajiem 
šķēršļiem, piem., ceļu remontiem. 
!: Ja Jūsu maršruts ir vienīgā saprātīgā izvēle, ierīce 
nerēķinās apkārtceļu.   
1 Virzoties pa maršrutu, izvēlieties  , lai atgrieztos pie 
galvenās izvēlnes.  

  

2 Izvēlieties  Detour. 

Maršruta apturēšana 
Maršruta laikā izvēlieties       > Stop .

Navigācija pa  bezceļiem 
Jūs varat izveidot taisnas līnijas maršrutu, kas neiet 
pa lielceļiem.   
1 Izvēlieties  Settings > Navigation. 
2 Izvēlieties  Route Preference > Off Road > 

OK. 
Maršruts tiek aprēķināts kā taisna līnija.  

Kartes datu lauka mainīšana  
1 Kartē izvēlieties datu lauku.  
 2  Izvēlieties atveidojamo datu veidu.   
 3    Izvēlieties OK  

. 

Map Pages

Following an Automobile Route
NOTICE

The speed limit icon feature is for information only 
and does not replace the driver’s responsibility to 
abide by all posted speed limit signs and to use 
safe driving judgment at all times. Garmin will not be 
responsible for any traffic fines or citations that you 
may receive for failing to follow all applicable traffic 
laws and signs.

The route is marked with a magenta line. A 
checkered flag marks your destination. 
As you travel, the device guides you to the 
destination with voice prompts, arrows on the map, 
and directions at the top of the map. If you depart 
from the original route, the device recalculates the 
route and provides new directions. 
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Pašreizējās lokācijas informācija 
Izmantojiet Where Am I? lapu, lai aplūkotu 
informāciju par pašreizējo lokāciju. Tā noder, ja, 
piem., ātrajai palīdzībai jāpastāsta atrašanās vieta. 

Kartē izvēlieties automašīnas ikonu. 

Tuvumā esošo pakalpojumu meklēšana 
1 Kartē izvēlieties automašīnas ikonu . 
2 Izvēlieties  Hospitals, Police Stations  

vai Fuel, lai aplūkotu tuvākās šīs 
kategorijas lokācijas. 

Kartes lapas
Brauciena informācijas aplūkošana 
Brauciena informācijas lapa rāda pašreizējo 

              ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu.  
              Padoms:Bieži apstājoties, atstājiet ierīci ieslēgtu,   
              lai tā mērītu kopējo laiku.               

Kartē izvēlieties  Speed lauku.

Brauciena informācijas atiestate   
1 Kartē izvēlieties Speed lauku > Reset.   
2 Izvēlieties opciju 

* Izvēlieties Reset Trip Data. lai atiestatītu 
informāciju uz datora.  
* Izvēlieties Reset Max. Speed, lai 
atiestatītu maksimālo ātrumu.       
 
3. Izvēlieties OK. 
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Pagriezienu saraksta aplūkošana 
Virzoties pa maršrutu,Jūs varat aplūkot visus 
pagriezienus un manevrus visa maršruta laikā, kā arī 
attālumu starp pagriezieniem. 
1 Izvēlieties teksta joslu kartes augšējā daļā.  

2 Izvēlieties pagriezienu  
Parādās informācija par pagriezienu. Ja 

pieejams, parādās arī krustojuma attēls uz 
galvenajiem ceļiem. 

Visa maršruta aplūkošana uz kartes  
1 Virzoties pa auto maršrutu,izvēlieties 
navigācijas joslu kartes augšējā daļā. 
2 Izvēlieties Show Map. 

Nākošā pagrieziena aplūkošana 
Virzoties pa auto maršrutu, kartes augšējā 
kreisajā stūrī parādās nākošā krustojuma, joslu 
maiņas vai citu manevru  skatījums. Tas sniedz 
informāciju par attālumu līdz krustojumam vai 
manevram un josla, pa kuru jāvirzās.  

Uz kartes izvēlieties . 
Resetting Trip Information
1 From the map, select the Speed field > Reset.
2 Select an option:

• Select Reset Trip Data to reset the 
information on the trip computer. 

• Select Reset Max. Speed to reset the 
maximum speed.

3 Select OK.
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Nākošā krustojuma aplūkošana 
Virzoties pa auto maršrutu, aplūkojiet  lielāko 
ceļu krustojumus. Tuvojoties šādam 
krustojumam, uz īsu brīdi parādās krustojuma 
attēls.  . 

Uz kartes izvēlieties  , lai aplūkotu 
krustojumu. 

Datu pārvaldība
Uzglabājiet failus, tādus kā JPEG attēlus, uz savas 
ierīces. Ierīce ir aprīkota ar atmiņas kartes slotu 
papildus datu glabāšanai. 
!: Šī ierīce nav savietojama ar Windows® 95, 98, 
Me, Windows NT®, un Mac® OS 10.3 vai iepriekšējo 
versijur.  

Failu veidi 
Šī ierīce atbalsta sekojošus failu veidusss: 
•   Kartes un GPX norāžu failus no  

MapSource ® ( 24.lpp. )  
• GPI pielāgoto intereses punktu faili no 

Garmin POI Loader  (24.lpp.) 
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Par atmiņas kartēm 
     Atmiņas kartes varat iegādāties elektronikas 

tirdzniecības vietās vai arī iegādāties iepriekš 
ielādētas  Garmin kartēšanas programmatūras  
(www.garmin.com/trip_planning). Papildus karšu un 
datu glabāšanai, izmantojiet atmiņas karti dažādu 
failu, piemēram, karšu, maršrutu, norāžu un slēpņu 
glabāšanai. 

  
Atmiņas kartes instalēšana 
Šī ierīce atbalsta microSD un micro SDHC atmiņas vai 
datu kartes. Ievietojiet atmiņas karti ierīces slotā.  

Failu nosūtīšana no datora  
1 Pievienojiet ierīci datoram (2.lpp.). Jūsu ierīce 
un atmiņas karte parādās kā  'removable drives' 
My Computer vietnē uz Windows datoriem un kā 
'mounted volumes' uz Mac datoriem. 

!:Daži datori ar vairākiem tīkla dziņiem nespēj 
uzrādīt  nüvi dziņus. Skat.Jūsu 
operētājsistēmas palīdzības vietni, lai 

uzzinātu, kā to atrisināt.  
2. Atveriet failu pārlūku uz datora.  
3. Izvēlieties failu.  
4.  Izvēlieties Edit > Copy. 
5. Atveriet Garmin vai atmiņas kartes dzini  
 6. Izvēlieties Edit > Paste. 
Ierīces atmiņas failu sarakstā vai uz atmiņas 

kartes parādās fails.   
  
USB kabeļa atvienošana  
1.  Pabeidziet darbību:  
•  Windows datoriem: uzklikšķiniet uz          
izņemšanas ikonas. 
 •   Mac datoriem: pārvelciet volume ikonu uz 
Trash  . 

Data Management
You can store files, such as JPEG image files, on 
your device. The device has a memory card slot for 
additional data storage. 
NOTE: The device is not compatible with Windows® 
95, 98, Me, Windows NT®, and Mac® OS 10.3 and 
earlier.  

File Types
The device supports the following file types:
• Maps and GPX waypoint files from MapSource® 

(page 24)
• GPI custom POI files from Garmin POI Loader 

(page 24)
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2 Atvienojiet kabeli no datora. 

Failu dzēšana
IEVĒROJIET 

Ja neziniet, kāds ir faila mērķis, nedzēsiet to.  Ierīces 
atmiņa satur svarīgus sistēmas failus, kurus nedrīkst  
dzēst.  

1 Atveriet  Garmin drive vai volume dzini.   
2 Atveriet mapi (folder vai volume). 
 3 Izvēlieties failu.  
4 Nospiediet Delete  pogu uz klaviatūras. 

Ierīces pielāgošana
1 Izvēlieties  Settings. 
2Izvēlieties iestatījuma kategoriju.     
3 Izvēlieties iestatījumu 
 Sistēmas iestatījumi 
Izvēlieties Settings > System. 

• GPS Simulator—pārtrauc GPS signāla 
saņemšanu un saglabā baterijas jaudu. 

• Units—Iestata distances mērērīšanas 
mērvienības. 

• Keyboard Layout—iestata klaviatūru.
• Safe Mode— atslēdz visas funkcijas, kam 

nepieciešama nopietna uzmanība un kas varētu 
traucēt vadītājam braukšanas laikā. 

. 

• About—rāda nüvi programmatūras versijas 
numuru, ierīces ID numuru un informāciju par  
citām programmatūrām. Šī informācija Jums  
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nepieciešama, atjauninot sistēmas 
programmatūru vai iegādājoties papildus  karšu 
datus. 
. Navigācijas iestatījumi 
Izvēlieties Settings > Navigation. 
• Route Preference—izvēlieties maršruta 

aprēķināšanas priekšrocības. 
• Avoidances—izvēlieties ceļu veidus, no 

kuriem vēlaties izvairīties maršruta laikā.  

Displeja iestatījumi                          
Izvēlieties Settings  > Display. 
• Color Mode—iestata fona apgaismojumu: 

gaišu (Day)vai tumšu  (Night), vai automātiski 
pārslēdzas starp abiem, atkarībā no attiecīgās 
lokācijas saules lēkta un rieta laika (Auto). 

• Screenshot—ļauj uzņemt attēlu, kas tiek 
saglabāts  Screenshot ierīces mapē.  

• Brightness—maina ekrāna spilgtumu.  
Samazinot spilgtumu, tiek taupīta bateriju 
jauda. 

Laika iestatījumi 
Izvēlieties Settings >Time 

 .                    • Time Format— 
izvēlieties 12,24 stundu vai UTClaiku. 
• Current Time—Manuāli iestatiet laiku uz  Jūsu 

nüvi. Izvēlieties Automatic, lai iestatītu laiku, 
atkarībā no Jūsu lokācijas.   

Valodas iestatījumi           
Izvēlieties Settings > Language
 • Voice Language—iestata 

valodu balss norādēm. 
• Text Language—Iestata visu ekrāna tekstu 

izvēlētajai valodai.  

Customizing the Device
1 Select Settings.
2 Select a setting category. 
3 Select the setting to change it. 

System Settings
Select Settings > System. 
• GPS Simulator—stops the device from receiving 

a GPS signal, and saves battery power.
• Units—sets the unit of measure used for 

distances.
• Keyboard Layout—sets the keyboard layout.
• Safe Mode— disables all functions that require 

significant operator attention and could become a 
distraction while driving.

• About—displays the nüvi software version 
number, the unit ID number, and information 
about several other software features. You need 
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!: Teksta valodas nomainīšana nemaina lietotāja 
ievadīto datu vai kartes datu, piem., ielu 
nosaukumu, valodu.   

• Keyboard—iestata klaviatūras valodu. 

Kartes  iestatījumi                     
Izvēlieties  Settings > Map. 
• Map Detail—regulē kartes detalizācijas pakāpi. . 
Jo vairāk detaļu, jo lēnāk karte reaģē uz komandām. 

• Map View—uzstāda kartes perspektīvu                          
.  ◦ Track Up—rāda karti divās dimensijās  

 (2D) ar brauciena virzienu augšdaļā. 
 ◦ North Up—rāda 2D karti  ar Ziemeļu 

virzienu augšdaļā.  
 ◦ 3D—rāda karti trīs dimensijās  

(3D)  Track Up. 

• Vehicle—izvēlieties Change,  lai mainītu ikonu, 
kas tiek izmantota, lai rādītu uz kartes Jūsu 
pozīciju. Lejupielādējiet papildus transportlīdzekļu 
ikonas :www.garminarage.com. 

  

.•  Trip Log - rāda vai apslēpj braucienu ierakstus                         . 

.  
• Map Data Layout—maina uz kartes redzamo 

datu  apjomu. 
• Info—aplūkojiet kartes un katras uz ierīces ielādētās 
    kartes versiju. Izvēlieties karti, lai to parādītu vai izslēgtu.  

Lai iegādātos papildus kartes produktus, skat. 
www.garmin.com/maps. 

Tuvošanās punktu iestatījumi 

Izvēlieties  Settings > Proximity Points. 
• Alerts—ziņo, kad Jūs tuvojaties radariem (24.lpp.). 
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Iestatījumu atjaunošana 
Jūs varat atjaunot iestatījumu kategoriju vai visus 

iestatījumus uz noklusējuma vērtībām.   

  

1. Izvēlieties  Settings. 
2. Izvēlieties iestatījumu kategoriju. 
3. Izvēlieties  Restore. 

Pielikums

Ierīces apkope
IEVĒROJIET 

Nenometiet ierīci; neizmantojiet to vidē, kur tā 
varētu tikt pakļauta triecieniem un vibrācijai. 

Neļaujiet ierīcei saskarties ar ūdeni 

Ūdens var radīt ierīces bojājumus 

Neglabājiet ierīci vietās, kur tā tiktu pakļauta 
ekstrēmu temperatūru iedarbībai, jo tas var radīt 
neatgriezeniskus  ierīces bojājumus.   

Neizmantojiet asus vai cietus priekšmetus, lai 
rīkotos ar skārienekrānu.  

Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒROJIET 

Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus vai šķīdumus, 
kas var sabojāt  detaļas. 

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

2 Nosusiniet ierīci. 
Skārienekrāna tīrīšana 
1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu  
2 Ja nepieciešams, izmantojiet ūdeni, 

izopropilspirtu vai lēcu tīrāmo šķīdumu. 

• Vehicle—select Change to change the icon used 
to display your position on the map. Download 
additional vehicle icons at www 
.garmingarage.com.

• Trip Log—shows or hides the log of your travels.
• Map Data Layout—changes the amount of data 

visible on the map.
• Info—view the maps and the version of each 

map loaded on your nüvi. Select a map to enable 
or disable that map.
TIP: To purchase additional map products, go to 
www.garmin.com/maps.

Proximity Points Settings
Select Settings > Proximity Points.
• Alerts—notifies you when you approach custom 

safety cameras (page 24).
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3 Samitriniet drāniņu  
4 Maigi notīriet ekrānu

Lai pasargātos no zagļiem 
• Noņemiet ierīci no stiprinājuma, kad to nelietojat. 

• Notīriet pēdas, ko uz vējstikla atstājis 
piesūceknis. 

• Neglabājiet ierīci cimdu nodalījumā.  
• Reģistrējiet ierīci: http://my.garmin.com. 

Lietotāja datu dzēšana 
1 Ieslēdziet ierīci. 
2 Turiet pirkstu uz apakšējā labā ekrāna 

stūra   
3 Piespiediet pirkstu, līdz parādās 

uznirstošais logs 
4    Izvēlieties Yes, lai dzēstu lietotāja 

datus.                                     
  
 . 

Tiek atjaunoti visi sākotnējie iestatījumi. Visi 
iestatītie parametri tiek dzēsti.

Ilgāks baterijas kalpošanas laiks                                         
• Nepakļaujiet ierīci ekstrēmām 

temperatūrām. 
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (4.lpp.).
• Neatstājiet ierīci tiešā saules gaismā.
• Samaziniet skaļumu ( 4.lpp.).

nuvi 30-40-50 OM for Europe.indd   22 8/30/2011   9:31:23 AM



22 nüvi 30/40/50 Owner’s Manual nüvi 30/40/50 lietošanas rokasgrāmata 23

Ierīces barošanas kabeļa 
drošinātāja mainīšana 

IEVǚROJIET 
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un 
ievietojiet tās atpakaļ pareizajās vietās. Automašīnas 
barošanas kabelis nedarbojas, ja detaļas nav pareizi 
saliktas.

Ja ierīce automašīnā nelādējas,  nomainiet 
drošinātāju, kas atrodas adaptera galā     
  1 Atskrūvējiet vāciņu .  
!: Lai to noņemtu, iespējams, Jums nāksies 

izmantot monētu.  
2 Noņemiet vāciņu, metāla galiņu un 
drošinātāju (stikla un metāla cilindru). 

 
 

3 Ievietojiet 1A fast-blow drošinātāju. 
4 Ievietojiet metāla galiņu vāciņā . 
 5 Uzskrūvējiet vāciņu.    

Ierīces, spraudņa un stiprinājuma 
noņemšana 
Ierīces noņemšana no spraudņa 
1 Piespiediet cilpiņu spraudņa augšdaļā  
. 2 Paceliet ierīci uz priekšu. 
Spraudņa noņemšana no stiprinājuma 
1 Pagrieziet spraudni pa labi/pa kreisi 
2 Pielietojiet vajadzīgo spēku, lai spraudņa 

uzmava atvienojas no stiprinājuma. 

Piesūcekņa noņemšana no vējstikla  
1 Pavelciet piesūcekņa stiprinājuma sviru 

pret sevi 
2 Pavelciet piesūcekņa cilpiņu pret sevi.

All original settings are restored. Any items that you 
have saved are erased.

Extending the Battery Life
• Keep your device away from extreme 

temperatures. 
• Decrease the screen brightness (page 4).
• Do not leave your device in direct sunlight.
• Decrease the volume (page 4).
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Par nüMaps Lifetime 
Vienreiz veikts maksājums un Jūs saņemat līdz pat 
četriem karšu atjauninājumiem katru gadu visa ierīces 
kalpošanas laika garumā. Lai saņemtu papildus 
informāciju par nüMaps Lifetime un  iepazītos ar 
noteikumiem,  skat. www.garmin .com un uzklikšķiniet 
uz  Maps. 
Radari 
‹ UZMANĪBU! 
Garmin nenes atbildību par precizitāti vai sekām, kas 
varētu rasties izmantojot pielāgotu POI vietni vai  
radaru datu bāzi. 
Dažās lokācijās ir pieejama informācija  par 
radariem.  Pārbaudiet pieejamību:  http:// 
my.garmin.com. Šajās lokācijās nüvi piedāvā 
informāciju par simtiem radaru. Jūsu nüvi ziņo, ja 
tuvojas radars, kā arī brīdina, ja braucat pārāk ātri.  
Dati tiek atjaunināti vismaz reizi nedēļā, tādējādi Jūsu 
rīcībā vienmēr būs aktuālākā informācija. 

Jebkurā laikā varat iegādāties jauna reģiona vai   
paplašināt jau esošo datu bāzi. Katram iegādātajam 
produktam ir derīguma termiņš.  

Aksesuāru iegāde 

Skat.  http://buy.garmin.com. 

Garmin produktu atbalsts Sazinieties ar Garmin produktu atbalstu, ja Jums 
rodas kādi jautājumi pa šo produktu. 

• Apmeklējiet:  www.garmin.com/support. 
• ASV: zvaniet (913) 397.8200.  
Lielbritānijā zvaniet 0808 2380000.  
• Eiropā zvaniet +44 (0) 870.8501241. 
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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. 

You can purchase a new region or extend an existing 
subscription at any time. Each region that you 
purchase has an expiration date.

Purchasing Accessories
Go to http://buy.garmin.com.

Contacting Garmin Product Support
You can contact Garmin Product Support if you have 
any questions about this product. 

• Go to www.garmin.com/support.
• In the USA, call (913) 397.8200.
• In the UK, call 0808 2380000.
• In Europe, call +44 (0) 870.8501241.
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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.                                                   
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About myDashboard
Use myDashboard to register your device, check for 
software and map updates, access product manuals 
and support, and more.

Setting Up myDashboard
1 Connect a USB cable ➊ to the mini-USB port ➋ 

on the device.

2 Connect the other end of the USB cable to the 
USB port on your computer.

3 Go to www.garmin.com/dashboard.
4 Follow the on-screen instructions.
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