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Īsa lietošanas rokasgrāmata 

 Svarīgāko informāciju par produktu un tā drošu 
izmantošanu atradīsiet produkta iepakojumā. 

 Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai pasargātu sevi no 
savainošanās un neradītu  bojājumus produktam, nepakļaujiet 
bateriju pārmērīga karstuma ietekmei – dodoties prom, 
neatstājiet to transporta līdzeklī, tiešā saules gaismā. 

Pamatnes uzstādīšana  
Tā kā pēc uzstādīšanas lipīgā pamatne ir grūti 
noņemama, izmantojiet spirtu, lai atbrīvotos no 
tās atstātajiem traipiem.  

1. Izvēlieties pamatnei piemērotu vietu, kur
nekas tai neaizsedz skatu uz debesīm un
kur tā netraucēs šoferim.

2. Notīriet virsmu ar spirtu.
3. Nosusiniet virsmu ar tīru, sausu drāniņu.
4. Noņemiet vienu daļu no aizsargslāņa

5. Pievienojiet lipīgo detaļu pamatnei
6. Noņemiet atlikušo aizsargslāni.
7. Pagrieziet pamatnes aizslēgu pret sevi un

novietojiet pamatni uz notīrītās virsmas.
Lai ierīce droši turētos pie pamatnes, pievienojiet 
to ne ātrāk kā 24 stundas pēc pamatnes 
uzstādīšanas. 
Ārējās antenas pievienošana 
1. Pievienojiet ārējo antenu  satiksmes
uztvērējam .

2. Pievienojiet ārējo antenu stiklam  (ieteicams
vertikālā stāvoklī)  ar piesūcekņu palīdzību.

Ierīces pievienošana pamatnei 
Pirms bateriju jaudas izmantošanas, uzlādējiet 
navigācijas ierīci.  

1. Ievietojiet automašīnas barošanas kabeli
USB mini portā , kas atrodas uz

sastatnes

2. Uzlieciet sastatni uz kājiņas
3. Uzstādiet pamatnes aizslēgu atslēgts

(unlocked) pozīcijā.

4. Ieslidiniet kājiņas apakšā esošo disku
bāzes ierīcē, līdz tas noklikšķ.

5. Novietojiet aizslēgu aizslēgts (locked)
pozīcijā.

6. Ievietojiet ierīces apakšējo daļu sastatnē.
7. Palieciet ierīci atpakaļ, līdz tā nostājas

savā vietā.
8. Otru ierīces barošanas kabeļa galu

ievietojiet ierīces barošanas izejā.

Par myDashboard vietni
Izmantojiet myDashboard, lai piereģistrētu ierīci, pārbaudītu programmatūru un kartes atjauninājumus,
piekļūtu produktu lietošanas rokasgrāmatām un  atbalstam, kā arī izmantotu daudzas citas funkcijas.
MyDashboard uzstādīšana
1. Pievienojiet mini USB kabeli  ierīces micro USB portam .

2. Pievienojiet mini USB kabeli datora USB portam.
3. Apmeklējiet vietni
4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
Ierīces reģistrēšana
1. MyDashboard vietnē uzklikšķiniet uz
2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
3. Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju.

garantija     
Ja piereģistrēsiet ierīci vietnē http://my.garmin.com 60 dienu laikā no pirmā savienojuma ar satelītu, 
Jūsu ierīcei tiks dota iespēja saņemt vienu bezmaksas kartes atjauninājumu. Noteikumus meklējiet 
vietnē: www.garmin.com/numaps . 

http://my.garmin.com/
http://www.garmin.com/numaps


Lai atjauninātu kartes: 
1. Atveriet myDashboard. 2. Piereģistrējiet ierīci.
3. Ja nepieciešams, zem Map Updates,
uzklikšķiniet uz Update now. 4. Sekojiet uz
ekrāna redzamajām instrukcijām.

Lai lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu: 
1. Atveriet myDashboard. 2. Uzklikšķiniet uz

Manuals. 3. Uzklikšķiniet uz Download blakus
Jūsu izvēlētajai izvēlnei. 4. Uzklikšķiniet uz , 
lai saglabātu failu uz datora.    

Transporta līdzekļa profila izveidošana 
Transporta līdzekļa informācijas ievadīšana 
negarantē to, ka šie dati vienmēr  tiks ņemti vērā, 
plānojot maršrutus.  
1. Parādoties brīdinājuma ekrānam, izvēlieties Agree.
2. Izvēlieties Yes, lai ievadītu transporta līdzekļa
profilu. 3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Pārskats par ierīci 
 Jaudas poga  
 microSD™ kartes slots 

Galvenās izvēlnes izmantošana 

Piespiediet , lai izvēlētos transportēšanas 
režīmu. 
Piespiediet , lai atrastu galamērķi. 
Piespiediet , lai aplūkotu karti. 
Piespiediet , lai apturētu maršrutu. 
Piespiediet , lai izvēlētos apkārtceļu maršrutam 
Piespiediet , lai zvanītu, kad tiek nodrošināts 
savienojums ar savietojamu mobilo ierīci. 
Papildus informācija: www.garmin.com/bluetooth 
Piespiediet , lai noregulētu skaļumu. 
Piespiediet , lai atvērtu rīku un iestatījumu 
izvēlni. 

Lai atrastu  kravas automašīnām piemērotus 
interešu punktus, 1. Galvenajā izvēlnē izvēlieties 
where to?> Points of interest > Trucking. 2. 
Izvēlieties kategoriju. 3. Ja nepieciešams, 
izvēlieties apakškategoriju. 4. Izvēlieties 
galamērķi. 5. Piespiediet Go! 
Ierīces sapārošana ar telefonu 
Sapārojot ierīces, gan telefonam, gan navigatoram 
jābūt ieslēgtiem un jāatrodas ne tālāk kā 10m 
rādiusā vienam no otra.  

1. Dēzl galvenajā izvēlnē izvēlieties

2. Aktivizējiet uz telefona . 
3. Aktivizējiet

 režīmu. 
4. Izvēlieties . 
5. Izvēlieties no saraksta savu telefonu
6. Nospiediet .
7. Apstipriniet uz telefona sapārošanu.
8. Ievadiet ierīces

telefonā.
Jūsu maršruta atveidojums kartē 
Uz ekrāna redzamajai ātruma ierobežojuma atzīmei ir tikai informatīva nozīme. Tādējādi automašīnas 
vadītājs netiek atbrīvots no atbildības sekot līdzi visām uzstādītajām  ātrumu ierobežojumu ceļa zīmēm. 
Garmin neuzņemas atbildību par piespriestajām soda naudām vai citām soda sankcijām, kas saistītas ar 
satiksmes noteikumu neievērošanu.  
Jūsu maršruts kartē  tiek iezīmēts ar sarkanu līniju. Novirzoties no sākotnējā maršruta, ierīce pārplāno 
maršrutu. Braucot pa lielceļiem, uz ekrāna parādās ātruma ierobežojumu ikona.  

• Izvēlieties  , lai aplūkotu nākamo pagriezienu.
Ja ir pieejams krustojuma pārlūks, tas parādīsies.
• Izvēlieties , lai aplūkotu pagriezienu sarakstu.
• Izvēlieties , lai  mainītu tālummaiņu.
• Izvēlieties , lai aplūkotu brīdinājumu ziņojumus.
• Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par izvēlēto atrašanās

vietu.
• Izvēlieties , lai aplūkotu citu kartes daļu.
• Izvēlieties , lai atgrieztos pie galvenās izvēlnes.
• Izvēlieties , lai parādītu citu datu lauku.
• Izvēlieties , lai aplūkotu informāciju par ceļu.
Izvēlieties , lai nomainītu ātruma ierobežojumu.

Plašāka informācija: www.garmin.lv  

http://www.garmin.com/ontheroad

