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Pilnā lietošanas pamācība 
Šīs ierīces pilno lietošanas pamācību jūs varat iegūt pašā 
ierīcē. 

Dodieties uz Lietotnes> Palīdzība un uzmeklējiet jums 
nepieciešamo informāciju. Šī funkcija darbojas visās 
saderīgajās valodās. 

Brīdinājums: šis produkts satur litija jonu akumulatoru. Lai 
izvairītos no iespējamas traumas vai produkta bojāšanas, ko var 
izraisīt akumulatora pakļaušana augstai temperatūrai, 
neuzglabājiet ierīci, kur tai piekļūst tieša saules gaisma.  

Atbalsts un atjaunojumi 
Garmin Express piedāvā vienkārši un viegli pieejamu servisu 
Garmin ierīcēm. Dažādām ierīcēm piedāvāto pakalpojumu klāsts 
var būt atšķirīgs. 

Garmin Express iestatīšana 
1.Izmantojot USB datu kabeli, pievienojiet savu ierīci datora; 
2.Apmeklējiet  www.garmin.lv/lv/garmin-express/;
3.Sekojiet norādēm ekrānā.

Ierīces uzstādīšana 

Pirms jūs varat izmantot ierīci no tās akumulatora enerģijas, 
jums tā ir pilnībā jāuzlādē.  
1.Ievietojiet strāvas kabeli ① ierīces USB portā; 

2.Uzspiediet kronšteinu ② uz piesūcekņa ③ līdz tas 
ievietojas tam paredzētajā vietā:
3.Piespiediet piesūcekni pie vējstikla un paceliet kloķa ④
aizmuguri vējstikla virzienā; 
4.Ievietojiet kronšteina augšpuses tapu ierīces aizmugures 
gropē;
5.Iespiediet kronšteina apakšpusi  ierīces aizmugurē līdz 
dzirdat klikšķi; 
6.Ievietojiet strāvas kabeļa otru galu automašīnas strāvas 
padeves avotā. 

GPS signāla iegūšana 

Lai izmantotu ierīci, jums ir jāsagaida GPS signāls.  statusa 
josla uzrāda satelītu signāla spēku. Satelītu signāla iegūšana var 
ilgt dažas minūtes.  
1.Ieslēdziet ierīci;
2.Uzgaidiet līdz ierīce atrod GPS signālu;
3. Ja nepieciešams , dodieties ārā – atklātā vietā, tālāk no 
augtām ēkām un kokiem. 
Statusa joslas ikonas 
Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšpusē. Statusa 
joslas ikonas atspoguļo informāciju par funkcijām ierīcē. Jūs 
varat nospiest uz dažām no ikonām, lai izmainītu iestatījumus 
vai aplūkotu papildus informāciju. 

GPS signāla statuss 

Šī brīža dienas laiks 

Akumulatora statuss 

GPS signāla statusa aplūkošana  

Pieturiet  trīs sekundes. 
Informācija par akumulatoru 
Kad ierīce ir pievienota pie strāvas, tā uzsāk uzlādi. 

ikona statusa joslā norāda uz iebūvētā akumulatora uzlādes 
statusu. 
Dienas laika iestatīšana 
1.Uzspiediet uz dienas laika atainojuma galvenajā izvēlnē;
2.Izvēlieties iespēju:

 Lai izvēlētos laika automātisku iestatīšanu no GPS
informācijas, izvēlieties Automātiski; 

 Lai iestatītu laiku manuāli, pārbīdiet ciparus uz augšu 
vai leju. 

Ekrāna pogu izmantošana 

Nospiediet uz  , lai atgrieztos iepriekšējā lapā.  

Pieturiet uz , lai ātri atgrieztos pamatizvēlnē. 
Nospiediet uz  vai  , lai aplūkotu citas iespējas. 

Pieturiet uz  vai  , lai ātrāk pārvietotos starp iespējām. 
Nospiediet uz  , lai aplūkotu esošās lapas iespēju izvēlni. 

Ekrāna klaviatūras izmantošana 

Nospiediet uz , lai izdzēstu ievadīto tekstu. 

Nospiediet uz , lai izdzēstu simbolu.  

Nospiediet uz  ,  lai nomainītu klaviatūras valodas režīmu.  

Nospiediet uz , lai ievadītu specifiskus simbolus vai 
interpunkcijas simbolus. 
Nospiediet uz , lai mainītu teksta ievadi uz lielajiem vai 
mazajiem burtiem. 

Skaļuma iestatīšana 
1.Izvēlieties Skaļums; 
2.Izvēlieties iespēju:

 izmantojiet  joslu, lai pielāgotu skaļumu; 

 izvēlieties , lai atslēgtu skaņu ierīcē;  

 izvēlieties  papildus iespējām. 

Miega režīms 
Jūs varat izmantot ierīces miega režīmu, lai saglabātu 
akumulatora jaudu jūsu ierīcē, kad to nelietojat. Kamēr miega 
režīmā, jūsu ierīce patērē ļoti mazu enerģijas daudzumu un var 
tikt tūlītēji “atmodināta” tās izmantošanai. 
Ieteikums: jūs varat  uzlādēt savu ierīci ātrāk, ja uzlādējat to 
miega režīmā.  
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ① (nepieturot). 

Ierīces izslēgšana 
1.Pieturiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu līdz ekrānā 
parādās ziņojums. Ziņojums uzrādās pēc 5 sekundēm. Ja jūs 
atlaižat pogu pirms ziņojuma parādīšanās, ierīce pāriet miega 
režīmā; 
2.Izvēlieties Izslēgts. 
Ierīces pārstartēšana 
Ja ierīce pārstāj darboties, jūs varat to pārstartēt. 
Pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 12 sekundes. 
Ekrāna spilgtuma pielāgošana 
1.Izvēlieties Iestatījumi > Displejs > Spilgtums; 
2.Izmantojiet  joslu, lai pielāgotu spilgtumu. 

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


Vietas (lokācijas, intereses punkti) 
Detalizētās ceļu kartes, kas ir ieinstalētas jūsu ierīcē, satur 
tādas lokācijas kā restorānus, viesnīcas, auto servisus un 
detalizētu adrešu informāciju.  Jūs varat izmantot 
kategorijas, lai uzmeklētu tuvējos uzņēmumus un intereses 
punktus. Tāpat, jūs varat meklēt adreses, koordinātas, 
pilsētas un krustojumus. 

Maršruti 
Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz jūsu 
galamērķim. Ierīce aprēķina maršrutu līdz jūsu galamērķim, 
vadoties no jūsu veiktajiem iestatījumiem, piemēram, maršruta 
aprēķināšanas veida vai izvairīšanās vietām.  

Vietas uzmeklēšana pēc kategorijas 
1.Izvēlieties Kurp?; 
2.Izvēlieties kategoriju vai izvēlieties Kategorijas; 
3.Ja nepieciešams, izvēlieties apakškategoriju;
4.Izvēlieties vietu.
Meklēšana kategorijā 
Pēc tam, kad esat veicis intereses punkta meklēšanu,
noteiktas kategorijas var atainot Ātrās meklēšanas
sarakstu, kas uzrāda četrus jūsu  pēdējos saglabātos 
galamērķus. 
1.Izvēlieties Kurp?; 
2.Izvēlieties kategoriju vai izvēlieties Kategorijas; 
3.Izvēlieties kategoriju;
4.Ja tiek piedāvāts, izvēlieties galamērķi no Ātrās 
meklēšanas saraksta; 
5. Ja nepieciešams, izvēlieties atbilstošu galamērķi. 
Foursquare intereses punktu (POI) uzmeklēšana 
Jūs varat meklēt Foursquare intereses punktus, kas ir 
ielādēti jūsu ierīcē. 
Foursquare datu bāze nodrošina, ka jums ir pieejama 
informācija par jaunākajiem un aktuālākajiem restorāniem,
veikaliem un citiem noderīgiem intereses punktiem.
Izvēlieties Kurp? > (Kategorijas) > Foursquare 

Maršruta uzsākšana 
1.Izvēlieties  Kurp?; 
2.Izvēlieties Ievadīt meklēšanas vaicājumu, ievadiet meklēšanas

terminu un nospiediet uz ikonas ekrānā; 
Ieteikums: jūs varat veikt meklēšanu arī izmantojot kategorijas, 
meklēšanas rīkus un citas metodes; 
4.Nospiediet uz atbilstošā rezultāta un izvēlieties Sākt!. 
Izrīce aprēķina maršrutu līdz izvēlētajai vietai un vada jūs,
izmantojot balss norādes un informāciju ierīces kartē. 
Māju atrašanās vietas saglabāšana 
Jūs varat iestatīt savas mājas ka vietu, kurp atgriežaties visbiežāk. 
1.Izvēlieties Kurp? >  > Doties mājup; 
2.Izvēlieties Ievadīt manu adresi, Lietot pašreizējo atrašanās vietu, 
vai Nesen atrasts. 
Atrašanās vieta tiek saglabāta kā “Mājas” pie citām saglabātajām 
lokācijām. 
Došanās mājup 
Izvēlieties Kurp? > Doties mājup. 
Māju atrašanās vietas informācijas pielāgošana 
1.Izvēlieties Kurp? > Saglabāta > Mājas; 

2.Izvēlieties  ikonu; 

3.Izvēlieties  > Rediģēt; 
4.Veiciet nepieciešamās izmaiņas; 
5.Nospiediet uz Pabeigts. 

Vietas (lokācijas, punkta) uzmeklēšana meklēšanas joslā 
Jūs varat izmantot meklēšanas joslu, kad uzmeklējat vietas pēc 
kategorijas, zīmola, adreses vai pisētas nosaukuma.  
1.Izvēlieties Kurp?; 
2.Uzspiediet uz Ievad. meklēš. vaic. meklēšanas joslā; 
3.Ievadiet visu vai daļu no meklējamā termina. Zem meklēšanas
joslas uzrādās ieteicamie rezultāti; 
4.Izvēlieties iespēju: 
● lai meklētu pēc darbības veida, ievadiet kategorijas
nosaukumu (piemēram “kinoteātri”); 
● lai meklētu pēc uzņēmuma nosaukuma, ievadiet visu vai daļu 
no tā; 
● lai meklētu pēc jums tuvumā esošām adresēm, ievadiet mājas
numuru un ielas nosaukumu *; 
● lai meklētu adreses citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas
nosaukumu*, pilsētu un valsti vai štatu; 
● lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētas nosaukumu un valsti vai 
štatu; 
● lai meklētu pēc koordinātām, ievadiet platuma un augstuma 
grādu koordinātas; 
5.Izvēlieties iespēju: 
● lai izmantotu ieteikto meklēšanas terminu, uzspiediet uz 
termina; 

● lai izmantotu tekstu, ko ievadījāt, nospiediet uz ikonas; 
6.Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju. 
* ievades secība var atšķirties dažādās valstīs. Lūdzu, mēģiniet 
izmantot atšķirīgu ievades secību, ja meklētājs nepiedāvā 
atbilstošus rezultātus meklējot pirmo reizi. 

Maršruta uzsākšana, izmantojot karti 
Jūs varat uzsākt maršrutu, izvēloties lokāciju ierīces kartes lapā. 
1.Izvēlieties Skatīt karti;
2.Pārvelciet un pietuviniet karti, lai tā uzrāda nepieciešamo 
apvidu; 

3.Ja nepieciešams, nospiediet uz ikonas, lai atsijātu uzrādītos 
intereses punktus pēc kategorijām. Kartē uzrādās atzīmes par 
intereses punktu atrašanās vietām;  
4.Izvēlieties kādu no iespējām:
* nospiediet uz intereses punkta atzīmes; 
* izvēlieties punktu, piemēram, ielu, krustojumu vai adresi; 
5.Nospiediet uz Sākt!.

Maršruta aprēķināšanas režīma izmainīšana 
1.Izvēlieties Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms; 
2.Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām: 
* izvēlieties Īsākais laiks, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var 
ātrāk izbraukt, bet tie var būt garāki pēc distances; 
* izvēlieties Bezceļa, lai aprēķinātu maršrutus no punkta uz 
punktu (bez ceļiem); 
* izvēlieties Mazāk degvielas, lai aprēķinātu maršrutus, kuros ir 
mazāks degvielas patēriņš; 
* izvēlieties Mazāks attālums, lai aprēķinātu maršrutus, kas ir 
īsāki distancē, bet tie var aizņemt vairāk laika to izbraukšanai. 

Ierīces tehniskiais raksturojums 
Akumulatora tips:  litija jonu 
Akumulatora voltāžas diapazons: no 3.0 V līdz 4.2 V 
Strāvas ieeja (automašīnas vai ārējā): no 8 līdz 28 Vdc 
Temperatūras diapazons darbībai: no -20° līdz 55°C 
Temperatūras diapazons uzlādei:  no 0° līdz 45°C 

Strāvas kabeļi 
Jūsu ierīce vart tik uzlādēta ar dažādiem aksesuāriem:  

 ar strāvas kabeli automašīnā;

 ar USB kabeli datorā;

 ar atsevišķi iegādājamu AC adapteri.
 Piezīme: šis Class III produkts ir jāuzlādē ar LPS strāvas 
padevi.  

Vairāku iespējamo maršrutu aplūkošana 
1.Meklējiet lokāciju, uz kuru vēlaties doties;
2.Izvēlieties nepieciešamo lokāciju no piedāvātā saraksta;
3.Izvēlieties Maršruti; 
4.Izvēlieties vienu no maršrutiem.
Apvadceļa izmantošanas iespēja 
Pirms jūs varat izmantot apvadceļa funkciju, jums ir jānaviģē 
maršrutā un apvadceļa funkcijai ir jābūt pievienotai kartes rīku 
joslā. Jūs varat izvēlēties apvadceļu konkrētai distancei jūsu 
maršrutā vai izvairīties no konkrētiem ceļiem. Funkcija ir 
noderīga, ja saskaraties ar būvdarbu zonām, slēgtiem ceļiem vai 
ceļiem ar zemu seguma kvalitāti. 
1.Ierīces kartes lapā, izvēlieties  > Mainīt maršrutu; 
2.Izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām. 


