
                                     Camper 660 
Ierīces ieslēgšana 
Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, kas ir novietota ierīces 
aizmugures augšējā labajā stūrī. Kad jūs pievienojat ierīci pie automašīnas strāvas 
avota, tā ieslēdzas automātiski. 
GPS signālu iegūšana 
Lai naviģētu, izmantojot jūsu ierīci, tai sākotnēji ir jāatrod satelītu signāli.  
statusa joslā ataino satelītu signālu spēcīgumu. Satelītu signālu iegūšana var 
aizņemt līdz pāris minūtēm. 
1. Ieslēdziet ierīci; 
2. Uzgaidiet līdz ierīce iegūst signālus no satelītiem;  
3. Ja nepieciešams, dodieties ārpus telpām, atklātā vietā, tālāk no augstām ēkām 
un kokiem. 
Kad  stabiņi kļūst zaļā krāsā, ierīce ir ieguvusi signālus no satelītiem un ir 
gatava navigācijai.  
Ierīces atiestatīšana 
Ja ierīce nepakļaujas jūsu sniegtajām komandām, jūs varat to atiestatīt.  
Pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 12 sekundes. 

Statusa joslas ikonas 
Statusa josla atrodas galvenās izvēlnes augšpusē. Statusa joslas ikonas ataino informāciju 
par ierīces funkcijām. Jūs varat uzspiest uz dažām no ikonām, lai izmainītu iestatījumus un 
aplūkotu papildus informāciju.  

 
GPS signālu statuss. 

 
Bluetooth tehnoloģijas statuss (atainojas, kad Bluetooth ir 
ieslēgts). 

 
Transportlidzekļa profila indikators. 

 Pašreizējais dienas laiks. 

 Akumulatora statuss. 

 
Savienojums ar Smartphone Link. 

 
Temperatūra. 

 
Nelasītie myGarminTM ziņojumi 

Aktīvo pogu lietošana ierīces ekrānā 
• Nospiediet  , lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes lapā.   
• Pieturiet , lai ātri atgrieztos galvenajā izvēlnē. 
• Nospiediet  vai , lai pārskatītu izvēlnes sarakstus. 
• Pieturiet  vai , lai  pārskatītu izvēlnes sarakstus ātrāk. 
• Nospiediet  , lai aplūkotu uz kontekstu balstītu iespēju izvēlni pašreizējai lapai. 

Valodas un tastatūras iestatījumi 
Lai atvērtu valodas un tastatūras iestatījumus, atrodoties galvenajā izvēlnē, izvēlieties 
Iestatījumi > Valoda un tastatūra. 
Balss uzvednes valoda: iestata valodu balss norādēm.  
Teksta valoda: iestata valodu visam tekstam ierīces ekrānā.  
Tastatūras valoda: iestata valodu tastatūrai. 
Skaļuma pielāgošana 
1. Izvēlieties Skaļums; 
2. Izvēlieties iespēju: 

• izmantojiet skaļuma joslu, lai pielāgotu skaļumu;  

• uzspiediet uz , lai apklusinātu ierīci;  
• uzspiediet uz  papildus iespējām.  

Automātiskā skaļuma ieslēgšana 
Jūsu ierīce spēj pastiprināt vai samazināt tās skaļumu automātiski, balstoties uz skaļuma 
līmeni apkārtējā telpā.  
1. Izvēlieties Skaļums >  ; 
2. Izvēlieties Automātiskais skaļums. 
Ekrāna spilgtuma pielāgošana 
1. Izvēlieties Iestatījumi > Displejs > Spilgtums; 
2. Izmantojiet joslu, lai pielāgotu spilgtumu.  
Transportlīdzekļa profila aktivizēšana 
1. Izvēlieties Iestatījumi > Transportlīdzekļa profils un izvēlieties transportlīdzekļa profilu; 
2. Izvēlieties Atlasīt. 

Ierīces pievienošana automašīnas strāvas avotam 
Uzmanību: šajā produktā ir iebūvēts litija jonu akumulators. Lai izvairītos no 
iespējamajām traumām un produkta bojāšanas iespējām, kuras var izraisīt augstas 
temperatūras ietekme uz akumulatoru, ilgstoši neuzglabājiet ierīci tiešos saules staros.  
1. Ievietojiet automašīnas strāvas kabeli ① ierīces USB portā;  

 
2. Uzspiediet kronšteinu ② uz piesūcekņa ③ līdz tas nofiksējas savā vietā;  
3. Piestipriniet piesūcekni pie automašīnas vējstikla, un pavelciet fiksatoru ④ atpakaļ 
– vējstikla virzienā;  
4. Ievietojiet kronšteina augšpusē esošo izvirzījumu ierīces aizmugures nodalījuma 
gropē;  
5. Iespiediet kronšteina apakšpusi ierīcē, līdz atskan klikšķis;  
6. Pievienojiet automašīnas strāvas kabeļa otru galu pie automašīnas strāvas avota. 
Maršrutēšanas uzsākšana 
1. Izvēlieties Kurp? un uzmeklējiet vietu;  
2. Izvēlieties Ievadīt meklējamo, ievadiet meklēšanas terminu un nospiediet ; 
Ieteikums: jūs varat uzmeklēt vietas arī izmantojot kategorijas, meklēšanas rīkus 
un citas metodes.  
3. Izvēlieties vietu; 
4. Nospiediet Sākt! 
Ierīce aprēķina maršrutu līdz izvēlētajai vietai un vada jūs, izmantojot balss 
norādes un informāciju kartē. Ja jums ir nepieciešamība apstāties papildus 
galamērķos, jūs varat savam maršrutam pievienot šīs vietas. Jūs varat arī pielāgot 
maršrutu, lai izmainītu tā kursu.  
Maršrutēšanas uzsākšana, izmantojot karti 
Jūs varat uzsākt maršrutu izvēloties kādu vietu kartē.  
1. Izvēlieties Skatīt karti; 
2. Panoramējiet un pietuviniet kartē, lai atainotu ekrānā nepieciešamo apkārtni;  
3. Ja nepieciešams, uzspiediet uz , lai filtrētu atainotos interešu punktus pēc 
kategorijas. Vietu atzīmes (  vai zils punktiņš) atainojas kartē;  
4. Izvēlieties iespēju: 
• uzspiediet uz vietas atzīmes;  
• uzspiediet uz punkta kartē, piemēram ielas, krustojuma vai adreses;  
5. Uzspiediet uz Sākt!. 
Došanās mājup 
Pirmo reizi, kad jūs uzsākat maršrutu mājup, ierīce lūdz jums ievadīt jūsu mājas 
atrašanās vietu.  
Izvēlieties Kurp? > Doties mājup, 
Māju atrašanās vietas pielāgošana 
1. Izvēlieties Kurp? > Saglabātas > Mājas; 
2. Nospiediet ;  
3. Izvēlieties   > Rediģēt; 
4. Ievadiet izmaiņas; 
5. Nospiediet Pabeigts. 

Jūsu maršruts kartē 
Piezīme: norādēm par ātruma ierobežojumiem ir tikai informatīva nozīme; funkcijas 
izmantošana neatbrīvo jūs no pienākuma pakļauties ceļa zīmēm un izmantot drošas 
braukšanas novērtējumu visu laiku. Garmin nav atbildīgs par soda punktiem un soda 
naudām, kuras iegūstat nepakļaujoties vietējiem ceļu satiksmes noteikumiem.   
Jums braucot, ierīce vada jūs, izmantojot balss norādes un informāciju kartē. Kartes 
augšpusē atainojas informācija par nākamo manevru jūsu maršrutā.  
Brauciena laikā var atainoties braukšanas ātruma ierobežojumi galvenajos autoceļos. 
Šī funkcija nav pieejama visos reģionos. 

 
Norādes par jūsu nākamo pagriezienu, nobrauktuvi vai citu darbību uzrādās kartes 
augšpusē. Simbols ① norāda uz darbības veidu un joslu vai joslām, ja ir pieejama 
informācija, pa kurām turpināt maršrutu. Ierīce ataino arī attālumu līdz nākamajai 
darbībai ② un ielas vai ceļa nosaukumu, kas ir saistīts ar šo darbību ③.  
Krāsaina līnija ④ izceļ jūsu maršruta kursu kartē. Bultiņas kartē ⑤ norāda uz 
pagriezieniem jūsu maršrutā. Kad tuvojaties savam galamērķim, rūtots karodziņš 
norāda uz jūsu galamērķa atrašanās vietu. Jūsu braukšanas ātrums ⑥, ceļš vai iela, 
pa kuru braucat, ⑦ un aptuvenais ierašanās laiks ⑧ atainojas zem kartes. Jūs varat 
pielāgot ierašanās laika lauku, lai tajā atainotos cita informācija, ja uzspiežat uz šī 
lauka.  



Vietas uzmeklēšana, izmantojot meklēšanas joslu 
Jūs varat izmantot meklēšanas joslu, lai uzmeklētu vietas, ievadot kategoriju, zīmolu, 
adresi vai pilsētas nosaukumu.  
1. Izvēlieties Kurp?; 
2. Uzspiediet uz Ievadiet meklējamo meklēšanas joslā; 
3. Ievadiet visu vai daļu no meklēšanas termina. Zem meklēšanas joslas atainojas 
piedāvātie meklēšanas termini; 
4. Izvēlieties iespēju: 
• lai meklētu pēc uzņēmuma darbības veida, ievadiet kategorijas nosaukumu;  
• lai meklētu pēc uzņēmuma nosaukuma, ievadiet pilnu vai daļu no uzņēmuma 

nosaukuma;  
• lai meklētu pēc adreses jūsu tuvumā, ievadiet ielas nosaukumu un mājas numuru; 
• lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet ielas nosaukumu, mājas numuru, pilsētu un 

valsti vai štatu;  
• lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un valsti vai štatu;  
• lai meklētu koordinātas, ievadiet augstuma un platuma grādus;  

5. Izvēlieties iespēju: 
• lai meklētu, izmantojot piedāvāto meklēšanas terminu, uzspiediet uz termina;  
• lai meklētu, izmantojot tekstu, ko esat ievadījis, uzspiediet uz ; 

6. Ja nepieciešams, izvēlieties vietu. 
Kartes izmantošana 
Jūs varat izmantot kartes lapu, lai naviģētu maršrutā vai lai aplūkotu savu apkārtni, 
kad navigācija nav aktīva.  
1. Izvēlieties Skatīt karti;  
2. Pieskarieties jebkur kartē;  
3. Izvēlieties iespēju: 
• ar pirkstu pavelciet kartē, lai pārvietotos pa kreisi vai labi, uz augšu vai leju;  
• lai pietuvinātu vai attālinātu, nospiediet uz vai ; 
• lai pārslēgtos starp Ziemeļi augšup un 3-D atainojumiem, uzspiediet uz ; 
• lai pielāgotu filtru atainotajiem intereses punktiem pēc kategorijas, nospiediet uz 

; 
Lai uzsāktu maršrutu, uzspiediet uz vietas kartē un izvēlieties Sākt!. 
Maršruta aprēķināšanas režīma izmainīšana 
1. Izvēlieties Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms; 
2. Izvēlieties iespēju: 
• izvēlieties Īsākais laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kas ir ātrāk izbraucami, bet 

garāki attālumos;  
• izvēlieties Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta uz punktu (bez ceļiem); 
• izvēlieties Mazāk degvielas, lai aprēķinātu maršrutus, kuros tiek vairāk ietaupīta 

degviela;  
Piezīme: šī funkcija ir pieejama tikai vieglās automašīnas profilā.  
• izvēlieties Mazākais attālums, lai aprēķinātu maršrutus, kas ir īsāki pēc attāluma, 

bet var būt izbraucami ilgākā laika periodā.  
Aktīvā pareizās braukšanas joslas izvēles funkcija 
Kad jūs tuvojaties pagriezienam savā maršrutā, līdzās kartei, ja pieejama informācija, 
uzrādās detalizēta ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda uz pagriezienam 
ieteicamo braukšanas joslu.  

 
Pagriezienu saraksta aplūkošana 
Braucot savā maršrutā, jūs varat aplūkot visā maršrutā iekļautos pagriezienus un 
maršrutus, ieskaitot attālumus starp pagriezieniem. 
1. Maršrutēšanas laikā, uzspiediet uz teksta joslas kartes augšpusē;  
2. Izvēlieties pagriezienu. 
Uzrādās informācija par pagriezienu. Ja informācija ir pieejama, atainojās krustojuma 
attēls krustojumiem un ceļa sadalījumiem uz galvenajiem ceļiem. 
Visa maršruta pārlūkošana kartē 
1. Jūsu brauciena veikšanas laikā, nospiediet jebkur ierīces atainotajā kartē;  
2. Uzspiediet uz . 
Vietas (ceļa punkta) pievienošana jūsu maršrutam 
Pirms jūs varat pievienot vietu savam maršrutam, jums ir jābūt aktīvam maršrutam. 
Jūs varat pievienot vietas sava maršruta vidū vai beigās. Piemēram, jūs varat pievienot 
DUS kā nākamo pieturvietu savā maršrutā. Jūs varat pievienot vietu arī sava maršruta 
beigu posmā. 
Ieteikums: lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar vairākiem ceļa posmiem vai plānotām 
apstāšanās vietām, jūs varat izmantot brauciena plānotāju, lai izplānotu un saglabātu 
savu braucienu.  
1. Atrodoties kartes lapā, izvēlieties   > Kurp?; 
2. Uzmeklējiet vietu (lokāciju); 
3. Izvēlieties vietu (lokāciju); 
4. Izvēlieties Sākt!; 
5. Izvēlieties iespēju: 
• lai pievienotu vietu kā savu nākamo pieturvietu maršrutā, izvēlieties Piev. kā nāk. 

pieturu; 
• lai pievienotu vietu sava maršruta beigās, izvēlieties Piev. kā pēd. pieturu; 
• lai pievienotu vietu un pielāgotu vietu secību savā maršrutā, izvēlieties Piev. aktīv. 

maršrutam. 
Jūsu ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu tajā pievienoto vietu un vada jūs uz vietām 
attiecīgā secībā.  

Brauciena plānošana 
Brauciens sevī var iekļaut vairākus galamērķus; tajā ir jābūt iekļautam vismaz vienam 
sākumpunktam un galamērķim. Sākumpunkts ir vieta, no kurienes plānojat uzsākt savu 
braucienu. Ja jūs sākat navigāciju no citas vietas, ierīce sniedz jums iespēju sākumā naviģēt 
uz šo vietu. Apļveida braucienos sākumpunkta atrašanās vieta un galamērķis var būt tā 
pati vieta. Jūs varat pievienot papildus vietas vai pieturvietas starp jūsu maršruta 
sākumpunktu un jūsu galamērķi.  
1. Izvēlieties Lietotnes > Brauciena plānotājs>  > Izveidot braucienu; 
2. Izvēlieties Atlasiet sākuma atrašanās vietu; 
3. Izvēlieties vietu brauciena sākumpunktam un izvēlieties Atlasīt; 
4. Izvēlieties Atlasīt galapunktu; 
5. Izvēlieties vietu savam galamērķim un izvēlieties Atlasīt; 
6. Ja nepieciešams, izvēlieties Pievienot atrašanās vietu, lai pievienotu papildus vietas; 
7. Pēc tam, kad esat pievienojis nepieciešamās vietas, izvēlieties Nākamais > Saglabāt; 
8. Ievadiet nosaukumu un izvēlieties Pabeigts. 
Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin Express nodrošina ar vieglu piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm: 
produkta reģistrācija, lietošanas pamācību lejupielāde, programmatūras atjauninājumi, 
karšu atjauninājumi, automašīnu ikoniņu, balsu un citu papildinājumu lejupielāde.  
Garmin Express iestatīšana 
1. Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;  
2. Apmeklējiet www.garmin.lv/garmin-express; 
3. Sekojiet norādījumiem datora ekrānā. 
Brīvroku zvani 
Piezīme: lai gan vairums tālruņu atbalsta šo funkciju un darbosies ar to, nevar 
garantēt to, ka visi tālruņi var tikt izmantoti brīvroku zvanu funkcijai. Jūs tālrunim var 
nebūt pieejamas visas funkcijas.  
Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu navigācijas ierīce var tikt savienota 
ar jūsu tālruni un kļūt par brīvroku ierīci. Kamēr ierīces ir savienotas, tikmēr jūs varat 
veikt un saņemt zvanus, izmantojot savu navigācijas ierīci.  
Jūsu tālruņa pievienošana (sapārošana) 
1. Novietojiet savu tālruni un savu Camper 660 ierīci 10 metru robežās vienu no 
otras;  
2. Ieslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un iestatiet tālruni 
“redzamu”; 
3. Savā 660 ierīcē izvēlieties Iestatījumi > Bluetooth; 
4. Sekojiet norādījumiem sava tālruņa un savas Camper 660 ierīces ekrānos. 
Bluetooth bezvadu tehnoloģijas ieslēgšana 
1. Izvēlieties Iestatījumi > Bluetooth; 
2. Izvēlieties Bluetooth. 
Numura izsaukšana (zvanīšana) 
1. Izvēlieties Lietotnes > Tālrunis > Zvanīt; 
2. Ievadiet numuru; 
3. Izvēlieties Zvanīt. 
Zvanīšana kontaktam no jūsu telefona tālruņu grāmatas 
Tālruņu grāmata no jūsu tālruņa tiek ielādēta ierīcē katru reizi, kad jūsu tālrunis 
savienojas ar ierīci. Līdz brīdim, kad tālruņu grāmata kļūst pieejama navigācijas 
ierīcē, var paiet dažas minūtes. Daži no tālruņiem var neatbalstīt šo funkciju.  
1. Izvēlieties Lietotnes > Tālrunis > Tālruņu grāmata; 
2. Izvēlieties kontaktu; 
3. Izvēlieties Zvanīt. 
Zvanīšana iestādei 
1. Izvēlieties Lietotnes > Tālrunis > Pārlūkot kategoriju; 
2. Izvēlieties interešu punktu; 
3. Izvēlieties Zvanīt. 
Zvana saņemšana 
Kad saņemat zvanu, izvēlieties Atbildēt vai Ignorēt. 
Tehniskie parametri 

Temperatūras 
diapazons darbībai 

No -20oC līdz 55oC 

Temperatūras 
diapazons uzlādei 

No 0oC līdz 45oC 

Strāvas ieeja Automašīnas strāvas avots, izmantojot 
komplektēto strāvas kabeli. AC strāvas 
izmantošana ar atsevišķi iegādājamu adapteri 
(izmantojamu mājas apstākļos). 

Akumulatora veids Pārlādējams litija jonu akumulators 
Akumulatora darbība Līdz 1 h, balstoties uz izmantošanu un 

iestatījumiem  
Ierīces uzturēšana darba kārtībā 
Piezīme: izvairieties no ierīces nomešanas! 
Piezīme: neuzglabājiet ierīci vietā, kur tā var ilgstoši tikt pakļauta izteikti augstām vai 
zemām temperatūrām, jo tas var neatgriezeniski bojāt ierīci!  
Piezīme: nekad neizmantojiet asu priekšmetu, lai darbotos ar ierīces skārienjūtīgo ekrānu! 
Piezīme: nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei!  
Palīdzības failu aplūkošana 
Izvēlieties Lietotnes > Palīdzība, lai aplūkotu pilno lietošanas pamācību.  
Palīdzības tematu uzmeklēšana 
Izvēlieties Lietotnes > Palīdzība > . 

 

http://www.garmin.lv/garmin-express

