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Sākot darbu 1 

Sākot darbu
 BRĪDINĀJUMS 

  Skat. Svarīgu informāciju par produktu un 
drošību,  kas pieejama produkta iepakojumā. 

1 Pievienojiet ierīci automašīnas 
barošanai  (1.lpp.). 

2 Piestipriniet ierīci  (1.lpp.). 
3 Piereģistrējiet ierīci  (3.lpp.). 
4 Pārbaudiet atjauninājumus.  

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

atjauninājumi (3.lpp.).

Ierīces uzstādīšana
 BRĪDINĀJUMS 

Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai 
pasargātos no iespējamām traumām un 
produkta sabojāšanas, ko radītu bateriju 
eksplozija, neturiet ierīci tiešā saules gaismā 
un  neatstājiet transporta līdzklī. 

IEVĒROJIET! 
Pirms ierīces uzstādīšanas skat. Svarīgu 
informāciju par produktu un tā drošību,  lai  
saņemtu informāciju par likumiem, kas aizliedz 
ierīces stiprināšanu pie vējstikla.    
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2 Sākot darbu

Braucot uzlādējiet ierīci, pirms izmantojat  
bateriju jaudu.  

1 Uzspiediet piesūcekni ➊  uz vējstikla   

➊
➌

➎➏

➋ ➍

2 Piespiežot pavelciet sviru ➋ atpakaļ pret 
vējstiklu.

3 Pavelciet stiprinājumu                 ➌ uz augšu, ievietojot to 
atverē ierīces aizmugurē, līdz tas 
ieņem savu vietu.                              

4 Pievienojiet auto barošanas kabeli                      ➍ 
➎ierīces USB portam                                   

5 Otru auto barošanas kabeļa galu 
pievienojiet automašīnas barošanai. 

6 Ievietojiet stiprinājumu piesūcekņa kausā                                                           ➏ 

Satelītu uztveršana
Ierīcei nepieciešams brīvs skats uz debesīm, lai                      
tā uztvertu satelīta signālu. Ja joslas 

ir zaļas, ierīce ir uztvērusi satelīta signālu.  

Par  myDashboard
Izmantojiet myDashboard, lai piereģistrētu ierīci 
programmatūru un karšu atjauninājumu 
saņemšanai, atbalstam, u.c.
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Sākot darbu 3 

Par Garmin Express 
Izmantojiet Garmin Express, lai pieregistrētu  
ierīci, piekļūtu programmatūras un karšu 
atjauninājumiem, kā arī produktu atbalstam 
un rokasgrāmatām.  Garmin Express uzstādīšana 
1 Pievienojiet USB kabeli ➊  mini- USB 

portam ➋ , kas atrodas uz ierīces.  

➊
➋

2 Pievienojiet otru USB kabeļa galu datora  
USB portam. 

3 Apmeklējiet  www.garmin.com/express. 

4 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

nüMaps Guarantee™ 

Piereģistrējot ierīci www.garmin.com /express 
90 dienu lakā no satelīta uztveršanas, ierīce ir 
tiesīga saņemt vienu bezmaksas karšu 
atjauninājumu. Skat. www.garmin.com /
numaps, lai iepazītos ar noteikumiem. 

Karšu atjauninājumi 
1 Piereģistrējiet ierīci  (3.lpp.). 
2 Zem Karšu atjauninājumiem skat.Update 
Now. 3 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
Lifetime karšu atjaunināšana                    
1 Skat. www.garmin.com/lifetimeupdater. 
2 

! : Piereģistrējot ierīci, saņemsiet 
 e-pasta ziņojumus par pieejamiem  
karšu atjauninājumiem 
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 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 

www.garmin.com/express
www.garmin.com/express
www.garmin.com/express
www.garmin.com/numaps
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4 Sākot darbu  

Ierīces izslēgšana 
1 Spiediet                         Power  pogu          ➊. 

➊ 

2 Izvēlieties             Power Off. 
Ierīces atiestatīšana 
Atiestatiet ierīci, ja tā nefunkcionē. 

Turiet Power  pogu nospiestu 10 sek.                         

Ekrāna spilgtuma mainīšana  
1 Spiediet  Settings > Display > Brightness.  
2           vai  .  

Skaļuma regulēšana 
1 Volume. 
2 

  

Izvēlieties opciju 

: 

• vai . 
• Izvēlieties Mute lodziņu. 

Statusa joslas ikonas               
Statusa josla atrodas galvenās izvēlnes augšdaļā.                        
Statusa joslas ikonas rāda informāciju par 
ierīces funkcijām. Izvēlieties ikonas, lai 
mainītu iestatījumus  vai aplūkotu papildus  
informāciju.. 

GPS signāla statuss     

Pašreizējais laiks              

Baterijas statuss            

Palīdzības izmantošana                                       
Izvēlieties                   , lai aplūkotu informāciju par ierīces         
izmantošanu.                
Palīdzības tēmu meklēšana                           

 > Search. 
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 Spiediet 

 Spiediet 

 Spiediet 

Izvēlieties                   



Lokāciju meklēšana        5 

Ekrāna pogu izmantošana 
• Turiet   , lai ātri atgrieztos pie izvēlnes. 
• Izvēlieties                            un , lai aplūkotu papildus iespējas.                           
• Turiet nospiestu  , lai ātrāk                  

ritinātu.   

Ekrāna klaviatūras izmantošana                           
Skat.“System Settings,” lai mainītu klaviatūras 
izkārtojumu.             (17.lpp.) 
1 Where To? > Points of Interest > 

Spell Name. 
2 Izvēlieties opciju:                        

• Izvēlieties klaviatūras simbolu, lai ievadītu                            
burtu vai ciparu.  

• Spiediet     , lai ievietotu atstarpi.                          
• , lai mainītu burtu lielumu. 
•  un , lai pārvietotu kursoru.        
• , lai dzēstu burtu/ciparu.               

• Turiet nospiestu , lai dzēstu visu  
ievadīto.                   

• Mode , lai izvēlētos klaviatūras                         
valodas izvēlni. 

• , lai ievadītu īpašas rakstu zīmes,                     
piem., pieturzīmes.  

Lokāciju meklēšana    
Ir vairāki lokāciju meklēšanas veidi:  
• Pēc kategorijas (6.lpp.)                         
• Blakus citai lokācijai (6.lpp.)                       
• Pēc nosaukuma (7.lpp.)          
• Pēc adreses (8.lpp.)                      
• Izmantojot nesen atrastas lokācijas (8.lpp.)                          
• Izmantojot koordinātas (9.lpp.)                         
• Izmantojot karti  (9.lpp.)                             
• Izmantojot favorītus (10.lpp.)                              
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6 
Lokācijas meklēšana         

Par intereses punktiem 
Detalizētās kartes, kas ielādētas ierīcē, satur 
intereses punktus, piemēram, restorānus, 
viesnīcas un citus pakalpojumus. 

Intereses punktu meklēšana pēc kategorijas  
1 Spiediet  Where To? > Points of Interest.  
2  Izvēlieties kategoriju. 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties apakškategoriju 
4  Izvēlieties lokāciju.  
5 Izvēlieties  Go!. 

Meklēšana kategorijas robežās                    
Lai sašaurinātu meklēšanas rezultātus, meklējiet                              
pa atsevišķām kategorijām.       

1 Spiediet       Where To? > Points of Interest. 
2 Izvēlieties kategoriju    
3 
4 Spell. 

5 Ievadiet visu vai daļu no nosaukuma.                            
6 Spiediet  Done. 
Meklēšana citas lokācijas tuvumā 
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, ierīce 
atrod Jūsu pašreizējai lokācijai tuvāko vietu, 
piem., blakus citai pilsētai vai lokācijai. 
1 Where To? > Near. 
2 Izvēlieties opciju un spiediet OK. 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju.                                

Pieturvietas pievienošana maršrutam                                         
1 Braucot pa izvēlēto maršrutu, spiediet 

Where To?. 
2 Meklējiet lokāciju (6.lpp.)     
3 Go!. 
4 Izvēlieties                 Add as a Via Point. 
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Lokāciju 
meklēšana 

7 

Māju lokācijas saglabāšana 
Uzstādiet lokāciju, uz kuru atgriežaties 
visbiežāk, kā savu māju lokāciju. 
1 Izvēlieties Where To? > Go Home. 
2 Izvēlieties  Enter My Address, Use My 
Current Location, or Choose from 

Recently Found. 
Lokācija tiek saglabāta kā “Home” (Mājas) 
Favorītu vietnē  (10.lpp.). 

Došanās uz māju lokāciju 
Spiediet Where To? > Go Home. 
Māju lokācijas dzēšana 
1 Izvēlieties  Where To? > Favorites > 
Home. 2 Izvēlieties informācijas balonu.  
3 Spiediet Delete, tad izvēlieties Yes� 

Māju lokācijas informācijas rediģēšana 
 1 Spiediet  Where To? > Favorites > Home. 

2 
3  Edit. 
4 Ievadiet izmai ņ as. 
5 Done .  

Lokāciju meklēšana 
Meklējiet lokācijas,izmantojot ekrāna klaviatūru, 

ievadot lokācijas adresi vai koordinātas, 
pārlūkojot karti, u.c.  

Lokācijas meklēšana 
pēc nosaukuma 
1

 
Where To? > Points of Interest > Spell Name. 

2 Ievadiet uzņēmuma nosaukumu vai 
darbības veidu.

Piemēram, ievadoiet  “Starbucks” vai
“Coffee.” 

3 Spiediet                     Done . 
4 Izvēlieties lokāciju.  
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 Izvēlieties 



8 Lokāciju 
meklēšana 

Adreses meklēšana 
!: Soļu kārtība var atšķirties, atkarībā no  uz 
ierīces ielādētajiem karšu datiem.   
1 Izvēlieties Where To? > Address. 
2 Ja nepieciešams, nomainiet štatu, valsti 

vai provinci.  
3 Izvēlieties opciju:  
•  Izvēlieties  Spell City, ievadiet pilsētu, 

tad spiediet Done. 

• Izvēlieties Search All , lai meklētu 
visas pisētas štatā vai provincē.   

4 Ievadiet mājas numuru un spiediet Done.       
5 Ievadiet ielas nosaukumu un spiediet Done.   
6 Ja nepieciešams, izvēlieties ielu.  
7 Ja nepieciešams, izvēlieties adresi. 

Lokācijas meklēšana, pārlūkojot karti 
1 Where To? > Browse Map. 
2 Pavelciet karti, lai atrastu lokāciju.  
3 Izvēlieties lokāciju. 

Parādās attiecīgās lokācijas 
informācijas balons. 

4 Izvēlieties informācijas balonu. 
Nesen atrasto lokāciju saraksta 
pārlūkošana 
Jūsu ierīce spēj saglabāt līdz 50 Jūsu 
atrastām lokācijām.  

Where To? > Recently Found. 

Nesen atrasto vietu saraksta dzēšana 
Where To? > Recently Found > 

Clear. 
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Lokāciju 
meklēšana    

 9 

Lokācijas meklēšana pēc koordinātām 
Meklējiet lokāciju, izmantojot  platuma un 
garuma koordinātas. Sī metode var būt 
noderīga slēpņošanas laikā.  
1 Spiediet          Where To? > Coordinates. 
2 Ja nepieciešams,spiediet                         Format , tad izvēlieties                      

pareizo koordināšu formātu izmantotajai 
kartei, spiediet  OK . 

3 Izvēlieties platuma koordinātas.      
4 Ievadiet jaunās koordinātas un spiediet                           Done. 
5 Izvēlieties garuma koordinātas. 
6 Done. 
7 Next. 
8 Go!. 

Lokāciju kartes izmantošana 
Lokāciju karte parādās pēc tam, kad 
izvēlaties lokāciju Where To? izvēlnē. 

➍ 
➋ 

➌ 
➊ 

➐ 
➎ ➏ 

• ➊ , lai saglabātu lokāciju 
Favorītu vietnē. 

• Izvēlieties informācijas balonu ➋ 
, lai aplūkotu papildus informāciju par lokāciju                                                                                         

• ➌ , lai mainītu tālummaiņu.                           
• ➍ , lai izveidotu detalizētu 

maršrutu uz šo lokāciju. 
• ➎ , lai atgrieztos pie iepriekšējās lapas.                                    
• ➏ , lai uzstādītu simulētu 

lokāciju (10.lpp.).
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10 Lokāciju meklēšana 

• Spiediet ➐  lai aplūkotu dažādas 
kartes daļas. 

Simulētas lokācijas uzstādīšana                                                       

Ja atrodaties iekštelpās, kur nav satelīa signāla, 
izmantojiet GPS simulatoru, lai uzstādītu 
simulētu lokāciju.  

  

1 Izvēlieties Settings > System. 
2 Izvēlieties  GPS Simulator > On > OK. 3 No 
izvēlnes izvēlieties  Where To? > 

Browse Map. 
4 Izvēlieties uz kartes zonu .  
Parādās informācijas balons par šo lokāciju     

5 IzvēlietiesSet Location. 
Favorīti 

  
  

Saglabājiet savu lokaciju  favorītu vietnē. 

Lokācijas saglabāšana favorītu 
vietnē 
1 Uz kartes izvēlieties automašīnas ikonu.                                      
2 Izvēlieties              Save Location. 
3 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties                                      Done . 
4 Izvēlieties           OK . 

Lokācija tiek saglabāta favorītu 
vietnē. 

Lokāciju saglabāšana pie Favorītiem.                                   
1 Meklējiet lokāciju (6.lpp.) 
2 No lokāciju kartes izvēlieties  Save > OK. 
Favorītu meklēšana                
1 Where To? > Favorites. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties kategoriju.                                    
3 Izvēlieties saglabāto lokāciju.  
Favoriītu rediģēšana 
1 Izvēlieties  Where To? > Favorites. 
2 . 
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Lokāciju 
meklēšana 

11 

3 Izvēlieties Favorite.  
4 Izvēlieties informācijas balonu.     
5 Izvēlieties Edit. 
6 Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties Change Name. 

• Lai mainītu simbolu, kas tiek 
izmantots favorīta atzīmēšanai kartē, 
izvēlieties Change Map Symbol. 

• Izvēlieties Change Phone Number.                                
• Lai  izveidotu Favorītu kategorijas, 

izvēlieties Change Categories. 
7 Rediģējiet informāciju.  
8 Izvēlieties Done. 

Kategorijas pievienošana 
Pievienojiet savas kategorijas, kurās sadalīt 
savus favorītus. 
!: Kategorijas parādeās Favorītu izvēlnē pēc 
tam, kad ir saglabāti vismaz 12 favorīti.   

1 Izvēlieties  Where To? > Favorites. 
2 Izvēlieties favorītu.  
3 Izvēlieties informācijas balonu.         
4 Izvēlieties  Edit > Change                                      Categories . 

5  New . 
 Favorītu dzēšana 

! : Dzēstos favorītus nav iespējams atjaunot.               
1 Where To? > Favorites. 
2 
3 Izvēlieties favorītu.  
4 
5 Delete  > Yes . 
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 Izvēlieties 

Spiediet
Ja nepieciešams, izvēlieties kategoriju.                                    

 Izvēlieties informācijas balonu. 
 Izvēlieties 



12 Kartes 
lapas

Kartes lapas          

Sekošana auto maršrutam 
Route IEVĒROJIET!                    
Ātruma ierobežojuma ikona tiek piedāvāta tikai               
informatīvos nolūkos un nekādā ziņā neatbrīvo                          
vadītāju no visu ceļa zīmju ievērošanas, 
kā arī saprātīgu lēmumu pieņemšanas attiecībā               
uz drošību.Garmin nenes atbildību par jebkādiem                   
sodiem, ko vadītājs varētu saņemt, neievērojot 
satiksmes noteikumus un ceļa zīmes. 

Maršruts tiek apzīmēts ar sārtu līniju. Rūtains             
karogs apzīmē galamērķi.  
Brauciena laikā ierīce ved Jūs uz mērķi 
ar balss norādēm, bultām uz kartes un 
virziena rādītājiem kartes augšdaļā.  
Jums novirzoties no sākotnējā mērķa, ierīce 
pārrēķina maršrutu un piedāvā jaunus 
virzienus. 

Braucot pa lielākiem ceļiem, var parādīties 
ikona, kas informē par pašreizējo braukšanas 
ātrumu. 

Apkārtceļa izvēle 
Maršruta laikā  varat izvēlēties arī apkārtceļu, 
lai izvairītos no priekšā esošiem šķēršļiem,                
piem., būvniecības zonām.                         

! : Ja Jūsu izvēlētais maršruts ir vienīgā 
saprātīgā izvēle, apvedceļš netiks piedāvāts.                                

1 Navigējot pa maršrutu, izvēlieties             , lai atgrieztos                  
pie galvenās izvēlnes.           

2 Izvēlieties                         Detour. 
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Maršruta apturēšana 
Braucot pa maršrutu, izvēlieties  > Stop.

Navigācija pa bezceļiem 
Jūs varat izveidot maršrutus, kas neiet pa auto 
ceļiem.  
1 Izvēlieties  Settings > Navigation. 
2 IzvēlietiesRoute Preference > Off Road > 

OK. Maršruts tiks aprēķināts kā taisna līnija 
uz izvēlēto lokāciju. 

Kartes datu lauka mainīšana  
1 Uz kartes izvēlieties datu lauku.  
2 Izvēlieties vēlamo datu atveidojumu.   
3 Izvēlieties OK. 

Pašreizējās lokācijas informācijas aplūkošana                
Izmantojiet Where Am I? lapu, lai aplūkotu informāciju  
par pašreizējo lokāciju. Tas noder, ja ārkārtas situācijā 
Jums jāziņo par savu atršanās vietu. 

Uz kartes izvēlieties automašīnas ikonu.       

Tuvumā esošu pakalpojumu 
meklēšana 

 1 Uz kartes izvēlieties auto ikonu.   
2 Izvēlieties Hospitals, Police Stations 
vaiFuel,  lai aplūkotu tuvākos pakalpojumus.  
Kartes lapas 
Brauciena informācijas aplūkošana 
Brauciena informācijas lapa rāda Jūsu 
pašreizējo ātrumu un statistisko datus. 
!: Bieži apstājoties , neizslēdziet ierīci, lai tā 
varētu precīzi aprēķināt tieši braucienā 
patērēto laiku.  

Uz kartes izvēlieties Speed lauku.
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lapas

Brauciena informācijas atiestatīšana                        
1 Uz kartes izvēlieties  Speed  lauku>> 

Reset. 
2 Izvēlieties opciju: 

• Izvēlieties Reset Trip Data, lai atiestatītu 
informāciju uz  brauciena datora.  

• Izvēlieties  Reset Max� Speed , lai 
atiestatītu maksimālo ātrumu. 

3 Izvēlieties  OK. 

Pagriezienu saraksta aplūkošana 
Virzoties pa maršrutu, Jūs varat aplūkot visus 
maršruta laikā gaidāmos pagriezienus un 
manevrus. 
1 Izvēlieties teksta joslu, kas atrodas kartes 
augšdaļā.  

2 Izvēlieties pagriezienu.  
Parādās informācija par pagriezienu. Ja 

pieejams, uz galvenajiem ceļiem parādās 
arī pagrieziena attēls.  

Visa maršruta aplūkošana uz kartes 
1     Brauciena laikā  izvēlieties navigācijas joslu 
no  kartes augšdaļas. .  
2 Izvēlieties          Show Map . 
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Nākošā pagrieziena aplūkošana 
Virzoties pa auto maršrutu,  nākošā krustojuma 
pārlūks, joslas maiņa vai kāds cits manvrs 
parādās kartes augšējā stūrī. Pārskatā redzams 
attālums līdz Jums nepieciešamajam manevram 
vai pagriezienam.  

No kartes izvēlieties . 

Nākošo krustojumu aplūkošana 
Virzoties pa auto maršrutu uz lielāka ceļa, Jūs 
varat aplūkot krustojumu, kuram tuvojaties.   

 1                            
 

. 

2 Izvēlieties                 Junction View.

Datu pārvaldība
Saglabājiet uz savas ierīces, piemēram,JPEG 
failus. Ierīce ir aprīkota ar atmiņas kartes slotu 
papildus atmiņas nodrošinājumam. 
. !: ŠĪ IERĪCE NAV SAVIETOJAMA AR  
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® un Mac® 
OS 10.3 vai jaunāku versiju.  
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Failu veidi 
Šī ierīce atbalsta sekojšus failu veidus: 
• Kartes un  GPX objektu failus  

no MapSourcece ® 

• GPI pielāgoto POI failus no  
Garminn POI 

Loader 
. 

Par atmiņas kartēm 
Jūs varat iegādāties atmiņas kartes no 
elektronikas piegādātājiem vai arī iegādāties 
iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas 
programmatūru (www.garmin.com /
trip_planning). Papildus kartēm un datiem, 
izmantojiet atmiņas karti, kur varēsit glabāt 
attēlus, slēpņus, maršrutus, intereses punktus. . 

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

Ievietojiet atmiņas karti ierīces slotā.  

Failu nosūtīšana no Jūsu 
datora 
1 Pievienojiet ierīci datoram (3.lpp.). 

Ierīce un atmiņas karte parādās kā 
noņemamie diskdziņi My Computer vietnē 
uz Windows datoriem un kā sējumi uz  Mac 
datoriem. 

! : Daži datori ar vairākiem tīkla diskdziņiem                           
nespēj parādīt  nüvi dzini. 

Skat. savas operētājsistēmas  Help failu, lai    
uzzinātu, kā attēlot dziņus.               

2 Uz datora atveriet failu pārlūku.  
3 Izvēlieties failu.       
4 Izvēlieties               Edit  > Copy . 
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5 AtverietGarmin vai atmiņas kartes dzini  
vai sējumu.  

6 Izvēlieties  Edit > Paste. 
Fails parādās ierīces atmiņas kartes vai 

atmiņas failu sarakstā. 
  

 USB kabeļa atvienošana 
1 Veiciet darbības :  
•  Uz Windows datoriem:uzklikšķiniet uz 

izņemšanas ikonas sistēmas teknē                        
• Uz Mac datoriem: pārvelciet sējuma 

ikonu uz  Trash  . 
2 Atvienojiet kabeli no datora.  

 Failu dzēšana      
IEVĒROJIET!                    

Ja neziniet, kādam mērķim paredzēts fails, neizdzēsiet                        
to. Jūsu ierīces atmiņa satur svarīgus sistēmas 
failus, kurus nedrīkst izdzēst.   

1 Atveriet Garmin dzini vai sējumu.  
2 Ja nepieciešams, atveriet mapi vai sējumu.                     
3 Izvēlieties  failu.  
4                         Nospiediet Delete  pogu uz 
klaviatūras. 

Ierīces pielāgošana 
1 Izvēlietis Settings. 
2 Izvēlieties iestatījuma kategoriju.  
3 Izvēlieties iestatījumu, kuru vēlaties mainīt.  

Sistēmas iestatījumi                        
Izvēlieties Settings > System. 
• GPS Simulator—neļauj ierīcei saņemt  

 GPS signālu un taupa bateriju jaudu. 
  

• Units—ustāda attāluma mērīšanas mērvienības.  
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18 Ierīces pielāgošana

• Keyboard Layout—uzstāda 
klaviatūras izvietojumu. 

• Safe Mode— atslēdz visas funkcijas, 
kam nepieciešama ievērojama operatora 
uzmanība. 

• About—rāda nüvi programmatūras 
numuru, ierīces ID numuru un informāciju 

par  dažām citām programmatūras 
funkcijām. Šī informācija nepieciešama, 
veicot sistēmas atjauninājumus vai 
iegādājoties papildus kartes. 

Navigācijas iestatījumi              
Spiediet              Settings > Navigation. 

• Route Preference —izvēlieties priekšrocības                                      
maršruta aprēķināšanā     

• Avoidances 
—izvēlieties,no kāda  veida 
ceļiem vēlaties izvairīties.   

Displeja iestatījumi 
Izvēlieties Settings > Display.                          
• Color Mode—uzstāda gaišu 

fonu(Diena), tumšu fonu (Nakts),vai 
automātiski pārslēdzas starp abiem, 
atkarībā no saules lēkta vai rieta 
iestatītajiem laikiem (Auto). 

• Screenshot—nodrošina ierīces ekrāna 
attēla uzņemšanu.Ekrānattēli  tiek saglabāti 
ierīces atmiņas  Screenshot mapē. 

• Brightness—maina ekrāna spilgtumu. 
Spilgts ekrāns samazina bateriju darbības 
laiku.   

Laika iestatījumi 
Izvēlieties Settings > Time. 
• Time Format—izvēlieties12 vai 24 stundu, vai  

arī UTC laika formātu. 
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• Current Time—manuāli uzstādiet 
laiku uz savas nüvi ierīces. Izvēlieties 
Automatic, lai ierīce iestatītu laiku, 
atkarībā no atrašanās vietas.   

Valodas iestatījumi 
Izvēlieties Settings > Language. 
• Voice Language—iestata valodu balss 

norādēm. 
• Text Language—uzstāda visu ekrāna 

tekstu atbilstoši izvēlētajai valodai. 
!: Mainot teksta voldu, netiek mainīta lietotāja 
ievadīto datu vai arī karšu datu, piem., ielu 
nosaukumu, valoda. 

• Keyboard—uzstāda klaviatūras 
valodu.  

Kartes 
iestatījumi     
Izvēlieties   Settings > Map.                     

• Map Detail—regulē uz kartes redzamo 
detaļu daudzumu. Lielāks detaļu skaits uz 
kartes var palēnināt kartes  reaģētspēju.  

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

dimensijās (2D) ar Jūsu ceļojuma 
virzienu augšaļā.  

 ◦ North Up—rāda  2D karti ar ziemeļu 
virzienu augšdaļā. 

 ◦ 3D—rāda karti trīs 
dimensijās (3D)Track Up. 

• Vehicle—izvēlieties Change, lai mainītu 
ikonu, kas apzīmē Jūsu pozīciju uz kartes.  
Lejupielādējiet papildus auto ikonas : 
www .garmingarage.com. 

• Trip Log—rāda vai noslēpj brauciena 
žurnālu.  

• Map Data Layout—maina uz kartes 
redzamo datu apjomu. 
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Pielikums 

• Info—aplūko kartes un katras uz Jūsu  nüvi 
ielādētās kartes versiju.  

!: Lai iegādātos papildus karšu produktus, 
skat. www.garmin.com/us/maps. 

Tuvējo punktu iestatījumi 
Izvēties Settings > Proximity Points�                  
• Alerts —ziņo, kad tuvojaties drošības 

kamerām (23.lpp.). 
  

  

www.garmin.com/safetycamera 
Papildus informācija:                                       

Iestatījumu atjaunošana 
Atjaunojiet kādu iestatījumu kategoriju vai 
visus iestatījumus uz rūpnīcas vērtībām.    
1 Izvēlieties  Settings. 
2 Ja nepieciešams, izvēlieties kategoriju. 
 3 Restore . 

Pielikums

Ierīces apkope 
IEVĒROJIET! 

Nenometiet ierīci un neizmantojiet to 
paaugstinātas vibrācijas vidē.  

Neizmantojiet ierīci ūdens tuvumā . 
Saskarsme ar ūdeni var sabojāt ierīci.

Nepakļaujiet ierīci ilgstošai ekstremālu 
temperatūru ietekmei, jo tas var radīt ierīcei 
neatgriezeniskus bojājumus.  

Nekad neizmantojiet asus un cietus 
priekšmetus uz  skārienekrāna. 

nuvi_42_52_for_LV.indd   20 3/12/2013   2:49:52 PM 

 Izvēlieties 

http://www.garmin.com/us/maps
http://www.garmin.com/safetycamera


Pielikums 21 

Ārējā korpusa tīrīšana
IEVĒROJIET! 

Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus un šķīdumus, 
kas var sabojāt plastmasa detaļas.  

1 Tīriet ierīces ārējo korpusu (izņemot 
skārienekrānu) ar drāniņu, kas samitrināta 
maigā ziepjūdenī.  

2 Noslaukiet ierīci sausu.  

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

izopropilspirtu vai lēcu šķīdumu.   
3 Samitriniet drāniņu.  
4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.  

Aizsardzība pret zādzībām 
• Neatstājiet ierīci un stiprinājumu 

redzamā vietā, ja to nelietojat. 

• Notīriet piesūcekņa kausa atstātos 
nospiedumus uz vējstikla.  

• Neglabājiet ierīci cimdu 
nodalījumā.  

• Piereģistrējiet ierīci:  http://
my.garmin .com. 

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

labā stūra. 
3 Turiet pirkstu nospiestu, līdz parādās 

uznirstošais logs. 
4 Spiediet           Yes , lai dzēstu visus lietotāja datus.                                

Tiek atjaunoti visi oriģinālie iestatījumi. Visi 
Jūsu  saglabātie parametri tiek dzēsti.  

Baterijas mūža pagarināšana                         
• Sargājiet ierīci no pārmērīgu 

temperatūru iedarbības.  

nuvi_42_52_for_LV.indd   21 3/12/2013   2:49:52 PM



22 Pielikums    

• Samaziniet ekrāna spilgtumu (4.lpp.). 
• Neatstājiet ierīci tiešā sauls gaismā. 
• Samaziniet skaļuma pakāpi (4.lpp.)                     

Automašīnas barošanas kabeļa 
drošinātāja nomainīšana 

IEVǚROJIET! 
Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet kādu no 
sīkajām detaļām  un pārliecinieties, ka tās ir 
ievietotas  pareizajās vietās. Ja automašīnas 
barošanas vads ir salikts nepareizi, tas nedarbojas.        

Ja ierīci nav iespējams uzlādēt Jūsu automašīnā,  
iespējams, jānomaina drošinātājs, kas atrodas 
automašīnas adaptera galā.  
1 Noskrūvējiet galējo detaļu.  
!: Iespējams, šim nolūkam  būs jāizmanto 

monēta.   
2 Noņemiet galējo detaļu, metāla galu un 

drošinātāju (stikla vai metāla cilindru).   

3 Ievietojiet 1 A drošinātāju. 
4 Ievietojiet metāla uzgali galējā detaļā.      
5 Uzskrūvējiet galējo detaļu uz 

automašīnas barošanas kabeļa.   

Piesūcekņa stiprinājuma 
noņemšana no vējstikla 
Piesūcekņa stiprinājuma noņemšana 
no vējstikla 
1 Pavelciet piesūcekņa kausa stiprinājumu 

pret sevi.       
2 Pavelciet piesūcekņa kausa cilpiņu pret 

sevi.   
Par nüMaps Lifetime 

Veicot vienreizēju maksājumu , Jūs varat saņemt              
līdz pat četriem atjauninājumiem katru gadu 
visa ierīces mūža laikā.  
Papildus informācija par nüMaps Lifetime:                        

 

nuvi_42_52_for_LV.indd   22 3/12/2013   2:49:52 PM



Pielikums 23 

 www.garmin.com, uzklikšķinot uz  Maps 
& Accessories. 

Drošības kameras               
 UZMANĪBU! 

Garmin nenes atbildību par pielāgoto intereses 
punktu vai drošības kameru datubāzes 
precizitāti  vai drošību.  

Drošības kameru informācija ir pieejama dažās 
lokācijās. Drošības kameru pieejamību skat. 
www.garmin.com/safetycamera. Šīm lokācijām  
nüvi nodrošina simtiem drošības kameru 
atrašanās vietas. Jūsu nüvi ierīce ziņo Jums, kad 
tuvojaties kādai drošības kamerai un 
brīdina Jūs, ja braucat pārāk ātri. Dati tiek 
atjaunināti vismaz reizi nedēļā, tādējādi Jūsu 
rīcībā vienmēr ir aktuālā informācija. Jūs jebkurā 
laikā varat iegādāties jaunu reģionu vai 
paplašināt jau esošos abonementus. Katram 
iegādātajam reģionam ir derīguma termiņš.  

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

Sazināšanās ar Garmin produktu 
atbalstu 
Sazinieties ar  Garmin produktu atbalstu, ja 
Jums rodas k ādi jautājumi par šo produktu. 

• Skat. www.garmin.com/support.
•  ASV: zvaniet  (913) 397.8200 vai   

1-800-800-1020. 
• Apvienotajā Karalistē: 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 ārā no garāžas, paejiet nost no lieliem kokiem un ēkām.  
• Palieciet uz vietas dažas minūtes. 

Piesūcekņa kauss 
neturas pie vējstikla. 

• Notīriet piesūcekņa kausu un vējstiklu ar spirtu.  
. • Noslaukiet ar tīru, sausu drāniņu.  
• Piestipriniet piesūcekni  (1.lpp.). 

Ierīce netiek uzlādēta 
manā automašīnā. 

• Pārbaudiet automašīnas barošanas kabeļa drošinātāju (22.lpp.). 
• Pārliecinieties, ka  automašīna darbojas un nodrošina barošanu ligzdai.  
. • Ierīce tiek lādēta tikai no  0° līdz 45°C. Ja ierīce ir novietota tiešā saules 

gaismā, vai karstumā, tā netiks lādēta.  
Baterijas jauda ātri 
beidzas 

TLai paildzinātu baterijas darbības laiku, izslēdziet fona apgaismojumu 
(18.lpp.). 

Baterijas jaudas rādījums 
nešķiet pareizs 

Ļaujiet baterijai pilnībā izlādēties, tad to līdz galam uzlādējiet . 

Kā lai zinu, ka mana ierīce  
izmanto USB lielapjoma  
atmiņas režīmu 

 Ierīcei atrodotiesUSB lielapjoma atmiņas režīmā, uz 
ekrāna redzama ierīce, kas pievienota  datoram. My 
Computer vietnē redzami jauni noņemamie diski.  . 
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Ierīce ir pievienota datoram,           
taču neizmanto lielapjoma 
atmiņas režīmu.   

1 Atvienojiet  USB kabeli no datora.  
2 Izslēdziet ierīci. 
3 Pievienojiet USB kabeli datora USB portam un ierīcei. 
 Ierīce automātiski ieslēdzas un izmanto USB lielapjoma atmiņas režīmu. 
4 Pārliecinieties , ka  ierīce ir pievienota USB portam, nevis  USB centrmezglam.                           

Dziņu sarakstā neredzu 
nevienu noņemamo disku.                 

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

Šī nuvi 42/52sērijas angļu rokasgrāmatas  latviešu valodas versija (Garmin produkta numurs  
190-01530-00, izd.A) tiek nodrošināta Jūsu ērtībām. Nepieciešamības gadījumā  skat. jaunāko angļu 
rokasgrāmatas versiju, lai saņemtu papildus informāciju par nuvi 42/52 sērijas produktu darbību . 
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI UN  
ATSAUC JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU RASTIES NO ŠĪS ROKASGRĀMATAS 
IZMANTOŠANAS.   
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www�garmin�com/support

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.) 
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