
sērija 

GPS signālu uztveršana
Lai ierīci izmantotu navigācijai, jāuztver satelīta signāli. Statusa 
joslā norāda satelīta signāla stiprumu. Satelīta signālu uztveršana var
ilgt vairākas minūtes.
1 Ieslēdziet ierīci.
2 Pagaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā — prom no augstceltnēm 
un kokiem.
Lai taupītu enerģiju, pārslēdziet ierīci miega režīmā, kamēr
tiek lādēts akumulators. Nospiediet barošanas taustiņu.

Maršruts un navigācija tiek aprēķināti, vadoties pēc 
transporta līdzekļa veida. 

Auto režīms

Motociklu režīms

Bezceļu režīms

Express Garmin iestatīšana
1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet pieejamā datora 
USB pieslēgvietā.
3 Dodieties uz www.garmin.com/express.
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana
1 Atlasiet Iestatījumi > Displejs >Spilgtums.
2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Skaļuma regulēšana
1 Atlasiet Skaļums.
2 Atlasiet opciju:
• Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu skaņu.

• Atlasiet , lai izslēgtu ierīces skaņu.

• Atlasiet , lai skatītu papildiespējas.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu
Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.
1 Atlasiet Kurp?
2 Meklēšanas joslā atlasiet Ievadīt meklējamo.
3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu. Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas 
nosaukumi.
4 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram,„kinoteātri”.
• Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
• Lai meklētu adresi savā tuvumā, ievadiet ielas numuru un nosaukumu.
• Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet ielas numuru, nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
• Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
5 Atlasiet opciju:
• Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.

• Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.
Nesen atrasto atrašanās vietu
meklēšana
Ierīce saglabā pēdējās 50 atrastās atrašanās vietas.
1 Atlasiet Kurp? > Pēdējais.
2 Atlasiet atrašanās vietu.

Tuvumā esošu pakalpojumu meklēšana
Lai meklētu tuvumā esošus pakalpojumus, piemēram, 
degvielas uzpildes stacijas, slimnīcas vai policijas
iecirkņus, varat izmantot lapu Kur es atrodos?.
 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
2 Atlasiet kategoriju.

Jūsu maršruts kartē
Ātruma ierobežojuma ikonas funkcijai ir tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas
izliktās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas 
atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos
satiksmes noteikumus un ceļazīmes. Maršruts ir apzīmēts ar sārtu līniju. Rūtainais karodziņš apzīmē 
galapunktu. Brauciena laikā ierīce vada uz galapunktu, sniedzot balss uzvednes, parādot bultiņas kartē un norādes 
kartes augšā. Ja novirzāties no sākotnējā maršruta, ierīce pārrēķina maršrutu un sniedz jaunas norādes. Braucot pa 
galvenajiem ceļiem, var tikt parādīts datu lauks ar pašreizējo ātruma ierobežojumu.
Navigācijas kartes lietošana
1 Galvenajā izvēlnē atlasiet Skatīt karti.
2 Ja tālummaiņas vadīklas ir paslēptas, atlasiet 
karti, lai parādītu tālummaiņas vadīklas.
3 Atlasiet karti.

Maršruta izvēle, izmantojot līkumotus ceļus
Jūsu ierīce var aprēķināt maršrutus, kuros priekšroka dota 
līkumotiem ceļiem. Šī funkcija var nodrošināt patīkamāku
braucienu, taču var paildzināt laiku vai pagarināt attālumu 
līdz galamērķim. Šī funkcija nav pieejama visiem modeļiem. 

http://www.garmin.com/express


Maršruta punkta pievienošana
Lai pi9evienotu punktu, Jums jāizmanto maršruta 
navigācija .
1 Uz kartes izvēlieties > Kurp?.
2 Meklējiet lokāciju.
3 Izvēlieties lokāciju.
4 Izvēlieties Sākt!.
5 Izvēlieties Pievienot aktīvajam maršrutam.
Punkta izlaišana maršrutā
Ja nolemjat nedoties uz nākamo punktu maršrutā, 
varat to izlaist. Tas neļauj ierīcei mēģināt 
maršrutēt jūs atpakaļ uz izlaisto punktu. Šī 
funkcija nav pieejama, ja jūsu nākamais punkts ir 
galamērķis.

Kartē atlasiet > Izlaist.
Nogriešanās uz apvedceļu
Veicot maršruta navigāciju, varat izmantot
apvedceļus, lai izvairītos no priekšā esošajiem 
šķēršļiem, piemēram, remontdarbu zonām.

Veicot navigāciju, atlasiet > Apvedceļš.

1 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas 
režīms > Līkumoti ceļi > Saglabāt.
2 Atlasiet Iestatījumi > Navigācija >Izvairīšanās > 
Automaģistrāles, lai savā maršrutā izvairītos no 
automaģistrālēm (izvēles). Šī funkcija var palielināt līkumotu
ceļu izmantošanu, taču var būtiski paildzināt laiku vai 
palielināt attālumu garākos maršrutos.
3 Sākt maršrutu.

Brīvroku sistēmas funkcijas
Ierīci varat pievienot bezvadu austiņām un klausīties 
navigācijas balss uzvednes, izmantojot austiņas. Dažiem 
ierīces modeļiem laikā, kad ierīce pievienota austiņām, varat 
pievienot mobilo tālruni, lai zvanītu un saņemtu zvanus, 
izmantojot ierīci un austiņas.
Bluetooth bezvadu tehnoloģijas
iespējošana
1 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth.
2 Atlasiet Bluetooth.

Bezvadu austiņu savienošana pārī
PIEZĪME. vienlaikus var aktivizēt tikai
vienu austiņu.
Lai klausītos navigācijas ieteikumus austiņās, 
ierīce ir jāsavieno pārī ar saderīgām mobilajām 
austiņām.
1 Novietojiet austiņu un Bluetooth® ierīci 10 m 
(33 pēdu) attālumā.
2 Ierīcē iespējojiet bezvadu tehnoloģiju.
3 Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu 
tehnoloģiju.
4 Atlasiet Iestatījumi > Bluetooth >Meklēt 
ierīces.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču 
saraksts.
5 Sarakstā atlasiet savu austiņu.
6 Atlasiet Labi.
Maršruta navigācijas laikā ierīce ieteikumus 
atskaņos austiņās.

Tālruņa pāra savienojuma izveidošana
Pirms varat izveidot ierīces pāra savienojumu ar mobilo 
tālruni, jums ir jāizveido pāra savienojums ar saderīgām
bezvadu austiņām.
1 Novietojiet tālruni un ierīci zūmo®10 m (33 pēdu) 
atstatumā.
2 Ierīcē zūmo atlasiet Iestatījumi > Bluetooth > Meklēt 
ierīces.
3 Savā tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un 
iestatiet tālruni tā, lai tas būtu atrodams.
4 Ierīcē zūmo atlasiet Labi. Tiek parādīts tuvumā esošo 
Bluetooth ierīču saraksts.
5 Atlasiet sarakstā savu tālruni un atlasiet Labi.
6 Sekojiet tālruņa ekrānā un jūsu zūmo ierīcē redzamajām 
norādēm.
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