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Начало
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information напътствия в 
кутията на апарата за предупреждения и друга важна 
информация.

Свързване на уреда към зарядното
ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможността от нараняване или повреда на 
продукта, причинени от излагане на прекомерна горещина, 
не съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина.

Преди да използвате устройството на батерия, 
трябва да го заредите.

À

 в  USB  порта  на 
устройството.

1 Включете кабела за зареждане

Â

докато  щракне 
на място.

Á

  върху вендузата 2 Нат. монтажното

3 Натиснете вендузата към прозореца и натиснете лоста 
към стъклото.

4 Поставете  монтажното  в  гнездото  на  гърба  на 
устройството.

5 Натиснете долната част в устройството, докато щракне.
6 Включете  другия  край  на  кабела  за  зареждане  в 

запалакта на вашия автомобил.

Поддръжка и актуализации
Garmin Express ™ осигурява лесен достъп до тези услуги за 
Garmin  устройства.  Някои услуги може да не са налични 
за вашето устройство.
• Регистрация на продукта
• Ръководства
• Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Превозни средства, гласове, и други екстри

Настройване на Garmin Express
1 Свържете устр. към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на www.garmin.com/express.
3  Следвайте инструкциите на екрана.

Вашето устр. може да има право на безпл. обнов. на картата в 
рамките на 90 дни от първото локал. на спътници. Отидете на 
www.garmin.com/numaps за правила и условия.

Някои модели включват абонамент за функции през целия 
живот. За повече информация, посетете www.garmin.com/lmt.
LT: Този модел включва доживотен трафик абонамент 

и трафик приемник.

LM: Този модел включва абонамент nüMaps Lifetime ™, който 
предоставя актуализации на картата на всеки три месеца, за 
експлоатационния живот на вашето устройство. За срокове и 
условия отидете на:www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Този модел включва nüMaps Lifetime абонамент, 
доживотен трафик и трафик приемник.

LMTHD or LMT-D: Този модел включва абонамент за 
nüMaps Lifetime, доживотен цифрова абонаментна 
трафик, както и цифров трафик приемник .

Активиране на доживотни карти
ЗАБЕЛЕЖКА:  Lifetime Maps  не  са  приложими за  продукти, 
които не са с предварително заредени карти.
ЗАБЕЛЕЖКА: Lifetime Maps Ви дават право да получавате 
актуализации на картата, който се предоставят от Garmin по време 
на полезния живот на един съвместим Garmin продукт или толкова 
дълго, колкото Garmin получава картографски данни от доставчик от
 трета страна, което от двете е по-кратко. За значението на "полезен
 живот" на даден продукт и за други важни срокове и условия, 
отидете на www.garmin.com / numapslifetime.
1 Отидете на www.garmin.com/express.
2 Следвайте инструкциите на екрана:

БЕЛЕЖКА: Ако регист. устр., можете да получавате по електронна
 поща известия, когато актуализация на картата е в наличност.

Актуализиране на карта и софтуер чрез Garmin Express
Можете да използвате Garmin Express софтуер, за да изт. и инстал. 
най-новите карти и софт. обнов. за вашето устр. Това ви предоставя 
най-новите налични данни за картогр., за да се гарантира, че устр. 
продължава да се изчисли точна и ефективна маршрути, за 
дестинации ви. Garmin Express е на разположение за Windows® 
и   Mac
1 На вашия компютър, отидете на www.garmin.com/express.

2 Изберете опция:
• За да инсталирате на Windows, изберете Download 

for Windows.
• За да инсталирате на Mac, изберете Mac Version.

3 Отворете изтегления файл и следвайте инструкциите на екрана, 
за да завършите инсталацията.

4 Стартирайте Garmin Express.
5 Свържете вашето Garmin устройство към компютъра с 

помощта на USB кабел.

Garmin Express софтуер разпознава устройството ви.
6 Въведете имейл адрес, за регистрация на продукта (по желание).
7 Изберете save device.
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2 Getting Started

8 Изберете check for updates.
Появява се списък с наличните актуализации.

9 Изберете актуализациите, за да инсталирате.
10 Изберете Install Now.

Garmin Express сваля и инсталира обновленията на вашето 
устройство. Картите са много големи, и този процес може да 
отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

Влизане и излизане в „спящ” режим
Можете да използвате режим на сън, за да пестите заряда на 
батерията, когато вашето устр. не е в употреба. Докато е в 
режим на сън, вашето устр.използва много малко енергия.
СЪВЕТ: Можете да спестите енергия чрез поставяне на устр 
в режим на заспиване по време на зареждане на батерията.

Натуснете бутон за включване

Изключване на устройството
1 Задр. бутона на захр., докато подкана се появи на екрана

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако 
освободите бутона за захранване, преди да се появи 
напомнянето, устройството влиза в режим на сън.

2 Изберете Off.

Ресет на уреда
Можете  да  ресетнете  устр.,  ако  спре  да  функционира.  Задр. 

клавиша за захранване в продължение на 12 секунди.

Приемане на GPS сигнал
За да навигирате,  трябва да  придобиете  сателити.            В 
лентата на състоянието показва силата на сателитен сигнал. 
Локализирането на спътници може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Изчакайте, докато устройството локализира сателити.
3 Ако е необходимо, излезте навън, на открито, далеч от 

високи сгради и дтрвета.

Настройка на осветеност на екрана
1 Изберете Settings > Display > Brightness.
2 Използвайте плъзгача, за да регулирате яркостта

Настройка на звука
1 Изберете Volume.

2 Изберете опция:
• Използ. плъзгача, за да регулирате силата на звука
•   Избор  за да изключите звука на устройството.
• Избор  за допълнителни опции.

За автоматичен звук.
На устройства с разговори със свободни ръце, 
автоматичния звук позволява на устройството да регулира 
нивото на звука на базата на шума в превозното средство.
Автоматичен контрол на силата на звука намалява силата на 
звука на устройството, когато фоновия шум е нисък и повишава 
нивото на звука, когато фоновия шум се увеличава.
Разрешаване на Автоматичен Звук
Вашето устройство може да увеличи или намали силата на 
звука автоматично, въз основа на нивото на фоновия шум.
1 Избор Volume > .
2 Ако е необходимо, изберете Automatic Volume.
3  Изберете Enabled.

Статус на иконите
Лентата на състоянието се намира в горната част на главното меню. 
Статус икони показват информация за характеристики на 
устройство. Можете да избирате някои от иконите, за да промените 
настройките или да прегледатедопълнителна информация.

GPS сигнал

Bluetooth  технология (появява се ако Bluetooth е
наличен)
Часово време

Статус на батерия

Свързаност към Smartphone Link

Температура

Преглед на статус на GPS сигнал
Задр  за  три  секунди.

Информация за батерия
След като устр. е свързано към захр., то започва да се зарежда

 в лентата на състоянието се показва състоянието на батерията.

Настройка на времето
1 От главното меню, изберете времето.
2 Изберете опция:

• За да зададете времето, автоматично с помощта 
на GPS информация, изберете Automatic.

• За да настр.времето ръчно, плъзн. номерата наг. или надолу.

Използване на бутоните на екрана
• Избор  за да се върнете към предишния екран.
• Задр  за бързо връщане към главното меню.
• Избор   или  за да видите по-голям избор.
• Задр или  за да превъртите бързо.
• Избор  за да видите меню с опции за текущия екран.

Използване на екранна клавиатура
Виж"Настройки на език и клавиатура", за да смените езика 
за писане (Language and Keyboard Settings).
• Избор  за да изтриете търсен критерии.
• Избор  за да изтриете буква.
• Избор  за да смените езика за писане .
• Избор  за да въведете специални символи, като 

препинателни знаци.



• Избор  за да се промени характера на капитализация.

Локации
Детайлната карта във вашето устройство съдържа места, 
като ресторанти, хотели, сервизи и подробна информация 
за улици. Можете да използвате категории, за да 
прегледате бизнес и забавление.

Намиране на Метоположения
Намиране на локация по категория
1 Изберете Where To?.
2 Изберете категория, или изберете Categories.
3 Ако е необходимо, изберете подкатегория.
4 Изберете локация.
Търсене без категория
След като сте извършили претърсване за точка на интерес, 
определени категории могат да показват в Quick Search, 
която показва списък на последните три дестинации.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете категория, или изберете Categories.
3 Изберете категория.
4 Ако е приложимо, избери от списъка с Бързо търсене.

5 Ако е необходимо, изберете подходящата дестинация.

Намиране на локация чрез лентата за търсене
Можете да използвате лентата за търсене, за да търсите 
местоположения чрез въвеждане на име, арес или град.
1 Изберете Накъде?.
2 Изберете Въведете за Търсене в лентата за търсене.
3  Въведете името или част от термина за търсене.

Преп. условия се появяват под лентата за търсене.
4 Изберете опция:

• За  да  търсите  даден  вид  бизнес,  въведете  име  на 
категория (например, "кино").

• За да търсите име на фирма, въведете цялото име
 или част от него

• За  търсене  по  адрес  близо  до  вас,  въведете 
името на улицата номер и име на улица.

• За търсене по адрес в друг град, въведете името на 
улицата номер, име на улица, град и държава.

• За търсене на град, въведете града и държавата.
• За  търсене  на  координати,  въведете  географска 

ширина и дължина на координатите.
5 Изберете опция.

• За  да  търсите  по  предложена  дума  за  търсене, 
изберете план.

• За да търсите по въведения от вас текст
6 Ако е необходимо, изберете място.

Промяна на района за търсене
1 От главното меню изберете Накъде?

Локации 3

2 Изберете търсене в близост.
3 Изберете опция.

Намиране на локация чрез разглеждане на картата
Преди да можете да намерите места, включени в 
данните от картата, като например ресторанти, болници, 
бензиностанции, трябва да се даде възможност на 
картов слой за места по протежение на пътя
1 Изберете Изглед на карта.
2 Плъзнете и променете мащаба на картата, за да пок. областта.
3 Ако е необходимо , иконата на категорията, за да видите

само определена категория места.
Местонахожд.   (      или синя точка) се появяват на картата.

4 Изберете опция:
• Изберете маркерно място.
• Изберете точка, като например улица, пресечка, или

 адрес 
5 Ако е необходимо, описание на място, за да видите 

УКАЗАНИЕ: Редът на стъпките може да се променя в зависимост 
от картографските данни, заредени на вашето устройство.

допълнителна информация.

Намиране на адрес

1 Изберете Накъде ?
2 Ако е необходимо, изберете Търсене w близо za промяна на

търсенето на район.
3 Изберете Address.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете информация

за адреса.
5 Изберете адреса.

Откриване на скоро намерени дестинации
Устройството съхранява последните 50 дестинации, които намерите.
1 Изберете Where To? > Recent.
2 Изберете локация
Изчистване на списъка със скоро намерени локации

Избор  Where To? > Recent >  > Clear > Yes.

Намиране на паркинг
1 Изберете Where To? > Categories > Parking.
2 Изберете място за паркиране.
Намиране на последното парко място
Когато изкл. устр. от захр. в автомобил, докато устр. е включено, 
текущото ви местоположение се записва като място за паркиране.

Изберете Apps > Last Spot.

Инструменти за търсене
Инструментите за търсене Ви позволяват да търсите за специфични 
видове места в отговор на инструкциите от екрана
Намиране на кръстовище
1 Изберете Where To? > Categories > Intersections.
2 Изберете опция:

• Изберете щат или провинция.
• За да промените страната или провинцията, избор State or 

Country, и въведете име.
3 Въведете името на първата улица, и изберете Готово.
4 Ако е необходимо, изберете улицата.
5 Въведете второто име на улица, и изберете Готово.
6  Ако е необходимо, изберете улицата.
7 Ако е необходимо, изберете кръстовището.
Намиране на Град
1 Изберете Where To? > Categories > Cities.



2 Изберете Enter Search.
3 Въведете  име  на  град   и .
4 Изберете град
Намиране на локация чрез Координати
Можете да намерите място, използвайки координатите.
Това може да бъде полезно, когато търсите геокешинг.
1 Изберете Where To? > Categories > Coordinates.
2  Ако е необходимо     и променете формата на

 координиране или измервателния еталон
3 Изберете географската ширина .
4 Въведете координатите и изберете Готово.
5  Изберете географската дължина .
6 Въведете координатите и изберете Готово.
7  Изберете View on Map.

Записани местоположения
Записване на локация
1 Търсене на локация (Finding a Location by Category).
2 От резултатите от търсенето, изберете място.
3 Избор .
4 Изберете. Save.
5 Ако е необходимо, въведете име и изберете Готово

Записване на текущата Ви позиция
1 От картата, изберете иконата на превозното средство.
2 Изберете Save.
3 Въведете име и изберете Готово.
4 Изберете OK.

Запис на домашно местоположение
Можете да зададете местоположението на дома си за 
мястото, към което се връщате най-често.
1 Избор Where To? >  > Set Home Location.
2 Избор Enter My Address, Use Current Location, или 

Recently Found.

У дома
Изберете Where To? > Go Home.

Редактиране на инфо за домашен адрес
1 Изберете Where To? > Saved > Home.
2 Избор .
3 Избор  > Edit.
4 Въведете вашите промени.
5  Изберете Done.

Редактиране на записана локация
1 Изберете Where To? > Saved.
2 Ако е необходимо, изберете категория
3  Изберете местоположение.
4 Избор .
5 Избор  > Edit.
6 Изберете опция:

• Изберете Name.
• Изберете Phone Number.
• Изберете Categories за да зададете категории на

 записаните места.
• Изберете Промени символ карта, за да смените символа 

и за да се отбележи зап. местоположение на картата.
7 Редактирайте информацията.

8 Изберете Готово.

Присвояване на категории към Любими Места
Можете да добавите потребителски категории за 
организиране на записаните места.
УКАЗАНИЕ: Категориите се появяват в менюто на записани места
 след като сте запазили най-малко 12 места.
1 Изберете Накъде? > Записани.
2 Изберете локация.
3 Избор .
4 Избор  > Edit > Categories.
5 Въведете едно или повече имена на кат., разделени със запетаи.
6  Ако е необходимо, изберете предложение за категория.
7 Изберете Готово.
Изтриване на записана локация
БЕЛЕЖКА: Изтрити места не могат да бъдат възстановени.
1 Изберете Накъде ? > Записани.
2 Избор  > Delete Saved Places.
3 Поставете отметка в квадратчето до запаметените 

местоположения, за да изтриете, и изберете Изтрий.

Настройка на симулиране към локация
Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, 
можете да използвате.
1 Изберете Настройки> Навигация> GPS Симулатор.
2  От главното меню изберете Преглед Карта.
3 Докоснете картата два пъти, за да изберете дадена област.

Адресът на мястото се появява в долната част на
екрана.

4 Изберете описанието на мястото.
5 Изберете Задай Местоположение

Добавяне на пряк път
Можете да добавите команди за бърз достъп до менюто Накъде?  
Пряк път може да се добави за точка на местоположение, категория..
Накъде? менюто може да съдържа до 36 икони за бърз достъп.
1 Изберете Накъде ? > Добави бърз достъп.
2 Изберете позиция.

Премахване на пряк път
1 Избор Where To? >  > Remove Shortcut(s).
2 Изберете командата за бърз достъп, за да се отстранят.
3 Изберете прекия път отново, за да потвърдите.
4  Изберете Save.

Потребителски интересни точки
Потребителски POI са персонализирани точки на картата. Те могат 
да съдържат сигнали, които ви позволяват да знаете, ако сте близо 
до някоя от точките или ако пътувате по-бързо от опр. скорост.

Инсталиране на POI софтуер
Можете да създадете или да изтеглите потр. POI списъци на вашия 
компютър и да ги инст. на устр. с помощта на POI Loader софтуер.
1 Отидете на www.garmin.com/poiloader.
2 Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на POI Loader помощни файлове
За инф. относно POI loader, се обърнете към помощния файл.

С POI loader отворен, щракнете върху Помощ.
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Откриване на потребителски POIs
Преди да можете да намерите потребителски POI, трябва 
да заредите такива POI на вашето устройство с помощта 
на софт. POI Loader.
1 Изберете Where To? > Categories.
2 Преминете към секцията с други Категории, и изб. 
категория

Навигация
Започване на маршрут
1 Търсене на локация
2  Изберете локация.
3 Изберете Давай!

Визуализиране на много пътища
1 Търсене на локация.
2 От резултатите от търсенето, изберете място
3  Изберете маршрути.
4 Изберете маршрут

Промяна изчисляване режима на маршрут
Изчисл. на маршрут се основава на скорост, на пътя и на 
превозното средство данни за ускорението на даден маршрут 
Режимът на изчисление отразява само автомобилни пътища
1 Изберете Настройки> Навигация> Режим на изчисляване
2 Изберете опция :

• Избор Най- бързо за изчисл. на маршр., които са по-бързи, 
за шофиране, но може да бъдат по-дълъг като разст.

• Избор  Най-кратък  за  изчисл.  на  маршрути,  които  са  с 
кратко разст., но може да отнеме повече време.

• Изберете  Извън  пътя  за  изчисляване  от 
точка-до-точка маршрути (без пътища)

• Изберете  По-малко  гориво,  за  да  се  изчисли 
маршрут с по-малко гориво.

Навигация извън пътя
Ако не искате да следвате пътища, докато навигирате в
Off Road режим.
1 Изберете Настройки > Навигация.
2 Изберете режим изчисляване > Извън пътя > Запис.

Следващият път ще се изчислява като права линия 
до локацията.

Стартиране на маршрут към запаметени Места
1 Изберете Накъде ? > Записани.
2 Ако е необходимо, избор категория, или изберете всички
3 Изберете местоположение
4 Изберете Давай!

Придвижване до обекти в рамките на място
Когато навигирате до мястото, което съдържа повече от 
една точка на интерес, устройството изброява 
допълнителни точки на интерес, намиращи се на място.
1 Търсене за дадено място, като един мол или летище.
2 Изберете място.

Списък на категории се появява под мястото.
3  Изберете категория.
4 Изберете точка на интереси, и изберете Давай !.

Изследване на място
Можете да видите списък с всички точки на интерес, 
разположени в рамките на всяко място.
1 Изберете място.

Навигация 5

2 Избор  > Explore this Venue.
3 Изберете категория.
4 Изберете точка на интерес.
5 Изберете Go !.

Вашия маршрут на карата
БЕЛЕЖКА

Функцията за ограничение на скоростта е само за инф. Ваша отгов. е
 да се придържате към всички публикувани огран. на скоростта, 
знаци и безопасно упр. на всички времена. Garmin не носи отг. за 
каквито и да е глоби и актове, които получавате за неизпълнение на 
задъл.да спазват всички приложими закони, с пътните знаци.

Маршрутът е маркиран с лилава линия, а карирания 
флаг маркира вашата дестинация.
Докато пътувате, уредът Ви води към дестинацията с гласови 
команди, стрелки върху картата и указания в най-горната част на 
картата. Ако се отклоните от първоначалнияния маршрут, 
устройството преизчислява маршрута и дава нови посоки.
Полето за данни показва текущото ограничение на скоростта, 
може да се появи като пътувате по главни пътища.

Използване на картата
1 Изберете Виж Карта.
2 Изберете където и да е по картата.
3  Изберете опция

• За увел. и нам. изберете или .
• За превкл. между North Up или 3-D изглед избор 
• За спежифични катергории избор .

Добавяне на точка в маршрут
Преди да можете да добавите спиране, трябва да нав. по маршрут.
1 От картата изберете      > Where To?.
2 Търсене на локация.
3 Изберете локация.
4 Изберете Go!.
5 Изберете Add to Active Route.

Направете обход
Преди да можете да направите обход, трябва да добавите 
инструмент за обход към менюто с инзтрументи.
Можете да направите отклонение за определено разстояние по 
протежение на маршрута си или обход около конкретни пътища. 
Това е полезно, ако се натъкнете на строителни зони, затворени 
пътища, или лоши пътни условия.

• За  да  заобиколите  вашия  маршрут  за  определено 
разстояние, изберете Detour by Distance.

• За  да  обходите  около  специфичен  път  по 
маршрута, изберете Detour by Road.

Спиране на маршрут

1 От картата изберете  > Change Route.
2 Изберете опция :

От картата изберете  > .



5 Select Done.
Преглед на списък със завои
Докато навигирате по маршрут, можете да видите всички 
завои и маневри за него и разстоянието между тях.
1 Докато  навигирате  по  маршрут,  изберете  текстовата 

лента в горната част на картата.
2 Изберете завой.

Подр. за завоя се появяват. Ако е налично, изображение за 
кръстовище се появява на по-главни пътища.

Преглед на целия маршрут на картата.
1 Докато навигирате по маршрут, изберете навигационната 

лента отгоре.
2 Избор  > Map.

Преглед на маршрут

Преглед на следващ завой
Докато навигирате по автомобилен маршрут, визуализация на
 следващия завой, смяна на платното, или друга маневра се 
появява в горния ляв ъгъл на картата за по-главни пътища.
Визуализацията включва разстоянието до завоя или маневрата
 и лентата, в която трябва да се пътува, ако има такава.

От картата, избор  за да видите сл.. завой на картата.

Активна Лентова Ориентировка
Когато наближите завой, докато навигирате, подробна 
симулация на пътя се появява на картата. В лилаво се 
появява и препоръчителната лента за завой.

Преглед на кръстовища
Докато навигирате по маршрут, можете да видите основни 
пътища. Когато наближите кръстовище в маршрут, изобр. на 
това кръстовище се появява за кратко, ако има такова.

От картата, изберете  за да видите кръстовището, ако е налично.

Какво следва напред
Можете да видите предстоящите фирми и услуги по 
вашия маршрут или път, по който се движите. 
Услугите са изброени в раздели и по категории.

Гориво

Храна

Настаняване

Стай за отдих

Паркинги

Банки и банкомати

Намиране на услуги напред
1 От карата, изберете  > Up Ahead.
2 Изберете раздела.
3 Изберете интересна точка

Можете да промените услугите, които търсите, отново да 
подредите реда на иконите на услугата и търсене на 
конкретен бизнес или категория.
1 От картата, изберете  > Up Ahead.
2 Изберете иконата на дадена услуга.
3 Избор .
4 Изберете опция:

• За  да  промените  реда  на  услугите,  изберете  и 
плъзнете стрелката в дясно нагоре или надолу.

• За да промените категорията, изберете категория.

• За  да  създадете  потребителска  категория, 
изберете категория  и  Custom Search,  и въведете 
името на категорията.

Персонализиране на предстоящи категории

Информация за пътуване
Преглед на информация за пътуване от картата
Преди да можете да видите данни за пътуването на картата, трябва 
да добавите функцията към менюто на картови инструменти.

От картата, изберете>  > Trip Data.
Персонализиране на полетата за Данни на пътуването
Преди да можете да перс. данните, който се появяват в данните за 
пътуване на полета на картата, трябва да добавите функцията за 
данни на пътуването към менюто на картните инструменти
1 Изберете View Map.
2 Избор  > Trip Data.
3 Изберете поле за данни на пътуването.
4 Изберете опция.

Новото поле данни се появява в списъка с данни на пътуването.

Преглед на страница с информация за пътуване
Страницата с информация за пътуването показва настоящата ви 
скорост и осигурява информация и статистика за вашето пътуване.
Ако правите чести спирания, оставете устройството включено, така 
че да може да мери коректно времената по време на пътуването.

От картата, изберете Speed.

Преглед на регистър пътуване
Вашето устройство поддържа регистър на пътуване, което
 е запис на пътя, който сте пропътували.
1 ИзберетеSettings > Map & Vehicle > Map Layers.
2 Поставете отметка в квадратчето Регистър пътуване

Нулиране на информация за пътуване
1 От картата изберете скорост .
2 Избор  > Reset Field(s).
3 Изберете опция:

• Когато не навигирате по маршрут, изберете Избери
 Всички , за да нулирате всяко поле за данни, с 
изключение на скоростомера, на първа страница.

• Избери  Изтрий  данни  за  пътуване  ,  за  да  нулирате 
информацията по време на пътуването

• Изберете Нулиране мак. скорост, за да нулирате макс. скорост
•  Изберете Нулиране пътуване , за да нулирате одометъра.

Използване на предложени маршрути
Преди да можете да използвате тази функция, трябва 
да запишете поне едно местоположение и активиране 
функцията на минали пътувания.
Използване на функцията myTrends ™, устройството ви 
предсказва вашатадестинация на база на историята на 
вашето пътуване, денят от седмицата, и времето на деня 
След като сте карали до записано местоположение 
няколко пъти, местоположението може да се появи в 
лентата за навигация накартата, заедно с очакваното 
време за пътуване и трафик информация.
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Изберете лентата за навигация, за да видите 
препоръчан път към място

Преглед на инфо за текущо местоположение
Можете да използвате Къде съм? функцията, за да видите 
инф. за текущото Ви местоп. Тази функция е полезна, ако 
трябва спешно да споделите вашето местоположение.

От картата, изберете превозното средство

Намиране на близки услуги
Можете да използвате функцията Къде съм?, за да намерите
 близки услуги като болници, гориво, полицейски участъци.
1 От картата изберете превозно средство.
2  Изберете категория.

Получав.направления към текущото Ви местоположение
Ако трябва да кажа друго лице как да стигна до текущото ви 
местоп., вашето устр. може да ви даде списък с посоки.
1 От картата изберете превозното средство
2 Избор  > Directions to Me.
3 Изберете начално местоположение.
4 Изберете Select.

Избягване по характеристики на пътя
1 Изберете Settings > Navigation > Avoidances.
2 Изберете характеристика, която да се избягва в              
     маршрута, и изберете Запис

Относно потребителски отбягвания
Перс. отбягвания Ви позволяват да избегнете специфичните 
области и участъци от пътя. Можете да активирате и 
деактивирате потребителски отбягвания, ако е необходимо.

Отбягване на зона
1 Изберете Settings > Navigation > Custom Avoidances.
2 Ако е необходимо, изберете Добави Отбягвания.
3 Изберете Добавяне на Зона за отбягване.
4 Изберете горния ляв ъгъл на областта, за да се             
     избегне, и изберете Напред
5 Изберете долния десен ъгъл на областта, за да се избегне
     и изберете Напред.

Избраната зона е засенчена от картата.
6 Изберет Готово.

Отбягване на път
1 Изберете Settings > Navigation > Custom Avoidances.
2 Изберете Добави Отбягвания.
3 Изберете начална точка на участък от път да се             
     избегне, и изберете Готово
4 Изберете крайната точка на пътния участък, и изб. Напред.
5  Изберете Done.

Можете да деактивирате отбягване, без да го изтриете.
1 Изберете Settings > Navigation > Custom Avoidances.
2  Изберете отбягване.
3 Избор  > Disable.

Отмяна на потребителско отбягване

Изтриване на потребителско отбягване
1 Изберете Settings > Navigation > Custom Avoidances.
2 Изберете опция:

• За да изтриете всички потр. отбягвания .
• За да изтриете едно отбягване, изберете отбягване и 

изберете>  > Delete.

Трафик 7

Персонализиране на картни инструменти

Персонализиране на картата

Можете да изб. преките пътища, които се появяват в менюто
1 Изберете Settings > Map & Vehicle > Map Tools.
2 Изберете инструментите на картата, които да включите в менюто.
3 Изберете Запис

Потребителски картни слоеве
Можете да персонализирате данните, които се появяват на 
картата, като интересни точки и икони за пътни условия .
1 Изберете Settings > Map & Vehicle > Map Layers.
2 Изберете слоевете да се включат на картата, и изберете Запис.

Смяна на полета на карта
1 От картата, изберете поле за данни.

БЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате скорост.
2 Изберете тип на данни за показване.

2 Изберете опция:

Смяна на картна перспектива
1 Изберете Settings > Map & Vehicle > Driving Map View.

• ИзберетеTrack  Up  за  да  се  покаже  на  картата  в  две 
измерения (2 -D), с посока на движение в горната част.

• Изберете Север Нагоре, за да се покаже на картата 
в 2-D, и север нагоре

• Изберете 3-D, за да изобразите картата триизмерно.
3 Изберете Save.

Камери за безопастност
БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за достоверността или 
последиците от използването на потребителски точки 
или база данни за камери.

IИнформация за камери има в някои региони. Отидете на 
www.garmin.com/safetycameras за да проверите 
наличност и съвместимост, или за закупуване на 
абонамент или актуализация. Можете да закупите нов 
регион или да разширите съществуващия абонамент по 
всяко време.
Можете да актуализирате камерите, като отидете на 
http://my.garmin.com. Трябва да се актуализирате устройството 
често, за да получите най-много информация за камери в крак с 
времето.
За някои устройства и региони, основни данни за камери за 
безопасност могат да бъдат включени с вашето устройство. 
Включените данни не включват ъпдейти или абонамент.

Трафик
БЕЛЕЖКА

Garmin  не  носи  отговорност  за  точността  и 
навременността на информацията за трафика.

Трафик информацията може да не е достъпна във всички 
региони или страни. За информация за трафик приемници и 
зони на покритие, отидете да www.garmin.com/traffic.
Трафик приемника е включен в някой пакети, вграден в 
захранващия кабел на превозното средство или на 
устройството, а не е задължителен аксесоар за всички модели.
• Трафик  сигнали  се  появяват  на  картата,  когато  има  трафик 

инциденти по вашия маршрут или във вашия район.



• Можете да получите информация за трафика чрез 
трафик приемник или като абонаментна услуга чрез 
Smartphone Link (Garmin Live Services).

• Уредът  трябва  да  бъде  свързан  към  захранване  от 
автомобил, за да получите информацията за трафика.

• Устройството трябва да бъде свързано към Smartphone
 Link с активен абонамент за трафик чрез Smartphone 
Link.

• Захр. трафик приемника и устройството, може да се наложи
 да бъде в обхвата на една станция, предаваща данните за 
трафика, за да получите информацията за трафика.

• Не  е  нужно  да  активирате  абонамента  от  вашето 
устройство или трафик приемник.

• Ако вашето устройство включва външна трафик антена,
 винаги трябва да бъде включена в системата за 
Най-добрият прием на трафика.

Получаване на трафик инфромация 
посредством трафик приемник

БЕЛЕЖКА
Отопляеми  (метализирани)  стъкла  може  да  намалят 
ефективността на трафик приемника.

Преди да можете да получите данни за трафика с помощта на 
трафик приемник, вие трябва да има захр. кабел трафик 
съвместим. Ако вашето устр.т включва доживотен трафик, 
трябва да използвате кабела опакован с вашето устр. Ако 
модела не включва трафик, трябва да закупите Garmin трафик
 приемник като аксесоар.
Вашето устройство може да получава сигнали за трафика от 
станция, предаваща данни за трафика.
В някои области, инф.за пътната обстановка може да се 
получи от FM радио станции, които използват HD Radio ™.
1 Свържете  трафик  съвместимия  кабел  с  външен 

източник на захранване (запалката).

Когасто  сте  в  трафик  достъпна  зона,  вашето 
устройство показва информацията за трафика.

2 Свържете захр. кабел с устройството

Преглед на престоящ трафик
Можете да видите пътни инциденти предстоящи по 
маршрута или по протежение на пътя, по който се движите.
1 Докато навигирате по маршрут  > Traffic.

Най-близкия предстоящ инцидент трафик се появява в 
панела на от дясната страна на картата.

2 Изберете трафик инцидент, за да видите доп. детайли.

Преглед на трафика на картата
Картата на трафика показва цветно кодиран трафик 
поток и закъсненията по околните пътища.
1 От главното меню изберете Apps > Traffic.
2 Ако е необходимо      > Легенда, за да видите легендата.

трафика по картата.

Търсене на трафик инциденти
1 От главното меню изберете Apps > Traffic.
2 Избор  > Incidents.
3 Изберете елемент от списъка
4 Ако има повече от един инцидент, използвайте стрелките, за 

да видите допълнителни инциденти.

Трафик по маршрута
При  забавяне  на  трафика  по  вашия  маршрут, 
предупреждение  се  появява  на  картата  и  устройството 
изчислява алтернативен маршрут,

за да се избегне закъснението. Можете да изберете дали да 
използвате алтернативни пътища автоматично или при поискване. 
Виж Трафик Настройки за повече информация (стр. 13). Вашето 
устройство може да прекара през трафик, ако по-добър 
алтернативен маршрут не съществува. Забавенето време се добавя 
в очакваното време на пристигане автоматично.

Поемане по алтернативен маршрут
Ако не са на вашето устройство настроен да използва алтернативни 
пътища автоматично, можете ръчно да започне на алтернативен 
маршрут, за да се избегне забавяне на трафика.
1 Докато навигирате по маршрут  > Трафик.
2 Изберете алтернативен маршрут.

БЕЛЕЖКА: Ако по-добър алтерн. маршрут не съществува, тази 
опция не е на разп., и най-бързия маршрут ще се появи.

3 Изберете давай!.

Относно камери за трафик
Трафик камери осигуряват реални образи на условията на 
движение на главни пътища и кръстовища. Можете да 
запишете камери, които искате да видите редовно.

Запис на трафик камера
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да се 
абонирате за photoLive услуга, и устройството трябва да е 
свързан към телефон поддържащ Smartphone Link (стр. 9).
Тази функция не е налична във всички области.
1 Изберете Apps > photoLive.
2 Изберете Touch to Add.
3 Изберете път.
4 Изберете кръстовище
5 Изберете Save.

Преглед на трафик камера
Преди да можете да видите трафик камера, трябва да 
запаметите такава.
1 Изберете Apps > photoLive.
2 Изберете камера.

Относно трафик абонаменти
Можете да закупите доп. абонаменти или подновяване, ако вашият 
абонамент изтича. Отидете на http://www.garmin.com/traffic.

Активация на абонамент
Не е нужно да активирате абонамента от Вашия FM трафик
 приемник. Той се активира автоматично, след като 
устройството ви приеме сателитни сигнали, докато 
получава трафик сигнали от провайдера.

Преглед на трафик абонаменти
ИзберетеSettings > Traffic > Subscriptions.

Добавяне на абонамент
Можете да закупите трафик абонамент за други 
региони или страни.
1 От главното меню изберете Трафик.
2 Избор Subscriptions > .
3 Напишете ID на трафик приемника
4 Отидете на www.garmin.com/fmtraffic за да закупите

абонамент и вземете 25 символен код.
Абонамент за трафик не може да бъде използван повторно. Вие 
трябва да получавате нов код всеки път, когато подновите 
услугата. Ако сте собственик на множество FM трафик 
приемници, трябва да получат нов код за всеки приемник.

5 Изберете Напред от устройството.
6  Въведете кода.

8 Трафик



trafficTrends™

7 Изберете Готово.

Когато функцията trafficTrends е активирана, устройството Ви 
използва хронологични данни за трафика, за да се изчисли 
по-ефективен маршрут. БЕЛЕЖКА: Различни маршрути могат 
да бъдат изчислени въз основа на трафик тенденции за ден от
 седмицата или времето на деня.
Деактивиране на trafficTrends
За да предпазите устройството от запис или споделяне 
на данни за трафика, трябва да изключите trafficTrends.

Изберете Settings > Traffic > trafficTrends™.

Позволяване на трафик
Можете да разрешите или забраните данни за трафика. 
Когато данни за трафика са деактивирани, устройството не 
получава данни за трафика, но все още избягва потенциално 
претоварените райони в маршрути, използвайки trafficTrends
1 Изберете Настройки > Трафик.
2 Изберете Трафик отметката в прозореца.

Гласови команди
БЕЛЕЖКА: гласова команда не е достъпна за всички езици и 
региони, и не може да бъде на разп. за всички модели.
БЕЛЕЖКА: Гласово активиране на навигацията може да не 
постигне желания резултат, когато сте в шумна среда.
Гласовата команда Ви позволява да използвате устройството 
като казва думи и команди. Менюто на гласова команда 
осигурява гласова подсказка и списък на наличните команди.

Настройка на фраза за събуждане
Фразата за събуждане е дума или фраза, която може да се 
каже, за да активирате гласови команди. Фраза по 
подразбиране за събуждане е Voice Command.
СЪВЕТ: Можете да се намали вероятността от случайна 
гласова команда с помощта на силна фраза за събуждане.
1 Избор Apps > Voice Command >  > Wake Up Phrase.
2 Въведете нова фраза за събуждане.

Устройството показва силата на фразата за 
събуждане, като въведете фразата.

3 Изберете Done.

Активиране на гласова команда
Кажете фразата за събуждане
Появява се менюто за гласови команди.

Съвети за гласова команда
• Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
• Намалете  фоновия  шум,  като  гласове,  или  радио,  за 

да се увеличи точността на разпознаването на гласа.
• Говорете команди, тъй като те се появяват на екрана.
• Отговаряйте на гласови команди от устр., както е необх.
• Увеличете дължината на фразата за събуждане, за да се 
намали шанс на случайно активиране на гласовите команди.
• Слушайте  за  два  тона,  за  да  се  потвърди,  когато 

устройството влиза и излиза от гласови команди.

Започване на маршрут чрез Гласови команди
Може да кажете имената на популярни и добре познати места.
1 Кажете вашата фраза за събуждане. 
2 Кажете Открий място.
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3 Чуйте  гласовата  покана  на  уреда  и  изговорете 
името на локацията

4 Кажете номера.
5 Кажете навигирай!.

Инструкции за спиране на звук
Чуйте гласовата покана на устройството и изговорете 
името на локацията.
1 Избор Apps > Voice Command > .
2  Избор Mute Instructions > Enabled.

Деактивиране на Гласови команди
Можете да деактивирате гласови команди, което Ви 
предпазва от случайното им активиране, докато говорите.
1 Избор Apps > Voice Command > .
2 Избор Voice Command > Disabled.

Гласов контрол
За регионите, където функцията Гласови команди е недостъпна, 
функцията Гласов контрол е активна. Гласов контрол ви позволява 
да използвате гласа си, за да контролира устр. Преди да можете да 
използвате функц. Гласов контрол, трябва да го конф. вашия глас.

Конфигуриране на Гласов контрол
Функцията Гласов контрол трябва да бъде конфигурирана за гласа 
на един потребител и не работи за други потребители.
1 Изберете Apps > Voice Control.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да записвате команди за

всеки гласов контрол израз.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не е нужно да се четете точната фраза на 
екрана. Може да се каже, алтернативна команда със 
същото значение, въз основа на вашите предпочитания.

За да използвате функцията за гласово управление, трябва
 да каже, командата, която е записана за функцията.

Използване на Гласов контрол
1 Произнесете  командата  записана  за  фразата 

Гласов контрол.
Появява се менюто с гласов контрол.

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Гласов контрол - Съвети
• Говорете с нормален глас, насочен към устройството.
• Намалете  фоновия  шум,  като  гласове,  или  радио,  за  да  се 

увеличи точността на разпознаване на гласа.
• Говорете командите, както те се появяват на екрана.
• Слушайте  за  тон,  за  потвърдждение,  когато 

устройството успешно получи команда.

Обаждане със свободни ръце
Относно обаждане със свободни ръце
БЕЛЕЖКА: Безжичната технология Bluetooth не е на разположение 
на всички модели, или за всички езици и региони.
Разговори със свободни ръце е достъпно на някои модели. 
Използването на Bluetooth безжична технология, устройството може
 да се свърже с вашия мобилен телефон, за да се превърне в 
устройство за свободни ръце. За да се определи дали вашия 
мобилен телефон с Bluetooth технология е съвместим с вашето 
устройство, отидете на www.garmin.com / Bluetooth. Вашият телефон
 може да не поддържа всичко по по отношение на свободни ръце, 
което функцията на вашето устройство предоставя.



Using Help

Позволяване на Bluetooth безжична технология
1 Изберете Settings > Bluetooth.
2 Изберете Bluetooth.

Сдвояване с вашия телефон
Преди да можете да използвате разговори със свободни ръце, 
трябва да сдвоите устр. със съвместим мобилен телефон.
1 Поставете  вашия  телефон  и  устройството  на  10  m 

един от друг.
2 От устройството позволете Bluetooth безжична технология.
3  Изберете Settings > Bluetooth > Search for Devices.
4 От телефона позволете Bluetooth безжична технология.
5 На вашето устройство изберете OK.

Появява се списък с околните Bluetooth устройства.
6 Изберете телефона си от списъка, и изберете OK.
7 Ако е необходимо, на вашия телефон, потвърдете, че

устройството е позволено да се свърже.
8 Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN на устройството.

Съвети след сдвояването на устройствата
• След  първото  сдвояване,  двете  устройства  могат  да  се 

свързват автоматично всеки път, когато ги включите.
• Когато телефонът ви е свързан към вашето устройство, 

вие сте готови да получават гласови повиквания.
• Когато  включите  устройството,  то  се  опитва  да  се 

свърже с последния телефон с който е бил свързан.
• Може  да  се  наложи  да  настроите  телефона  си,  за  да  се 

свърже с устр. автоматично, когато устр. е включено.

Изключване на Bluetooth
Можете временно да изключите Bluetooth устр., без да го 
изтриете от списъка със сдвоени устр. Bluetooth устр. все още 
може да се свърже автоматичн  с устройството в бъдеще.
1 SИзберете Settings > Bluetooth.
2 Изберете устройството, което искате да изключите.
3 Изчистете прозореца с устройства.

Изтриване на сдвоен телефон
Можете да изтриете сдвоен телефон, за да го предпазите 
от автоматично свързване с вашето устройство в бъдеще.
1 Изберете Settings > Bluetooth.
2 Изберете телефона и изберете Unpair device.

Осъществяване на повикване
Набиране на номер
1 Изберете Apps > Phone > Dial.
2 Въведете номера.
3 Изберете набери.

Позвъняване на контакт в телефонния указател
Вашият телефонен указател се зарежда от вашия телефон към
 устр. всеки път, когато телефона ви и устр.се свържат. Това 
може да отнеме няколко минути, за да бъдат на разположение. 
Някои телефони не поддържат тази функция.
1 Изберете Apps > Phone > Phone Book.
2 Изберете контакт.
3 Изберете Call.

Набиране на местоположение
1 Изберете Apps > Phone > Browse Categories.
2 Изберете интересна точка.
3 Изберете Повикване.

Получаване на обаждане
Когато получите повикване, изберете Отговор или Отказ.

Използване на хронология за разговори
Хроинологията се зарежда от телефона Ви към устройството всеки 
път, когато телефона и устройството се свържат. Това може да 
отнеме няколко минути за хронология на повикванията, за да бъдат 
на разположение. Някои телефони не поддържат тази функция.
1 ИзберетеApps > Phone > Call History.
2  Изберете категория.

Списък се появява, с най-новите повиквания на върха.
3 Изберете Повикване.

Използване на опции по време на повикване

• За да прехвърлите аудио към телефон, .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да 
изключите устр. и да продължите разговора.

• За клавиатурата избор .
СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция,  за да използвате 
автоматизирани системи, като гласова поща.

• За да изключите изберете  .
• За да приключите, .

Запис на домашен телефон
СЪВЕТ: След като запишете домашен номер, можете да 
променяте номера чрез редактиране "У дома" в своя списък 
със запаметени места.
1 Избор Apps > Phone >  > Set Home Number.
2 Въведете телефонния си номер.
3 Изберете Done.

Обаждане У дома
Преди да можете да се обадите вкъщи, трябва да въведете 
телефонен номер за местоположението на дома си.

Изберете Apps > Phone > Call Home.

Използване на приложения

Изберет Прилож. > Помощ, за да видите 
информация относно използването на устройството

Търсене на теми за помощ
Избор Apps > Help > .

Относно Smartphone Link
Smartphone Link е приложение за телефон, което позволява на 
вашето устр. да изтегли реални данни, използ. телефона Ви. Вашите
 прехвърлени данни от устр. с Smartphone Link, използват Bluetooth 
безжична технология. Свързване към Smartphone Link осигурява 
достъп на Garmin до реални услуги. Garmin Live Services осигурява 
безплатен и абон. базиран план, за да видите реални данни на 
вашето устр., като например трафик, инф. за времето и за горивата.
Запазени места и скоро намерени са синхронизиранис 
телефона Ви всеки път, когато устройството ви се свързва 
към Smartphone Link.

Изтегляне на Smartphone Link
Smartphone Link е на разположение за някои смартфони. 
Отидете на www.garmin.com / smartphonelink или вижте 
магазина с приложения на вашия телефон за 
съвместимост и информационна достъпност.
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Garmin Live Services

Изтегляне на Smartphone Link от магазина с приложения
 на вашия поддържащ приложението телефон.
Вижте във вашето ръководство на потребителя за телефона
 за повече инф. относно сваляне и инст. на приложения.

Свързване към Smartphone Link
Преди да можете да се свържете с Smartphone Link, 
трябва да изтеглите и инсталирате приложението на 
вашия смартфон.
1 Стартирайте Smartphone Link на вашия телефон.
2 От вашето устройство, изберете Settings > Bluetooth.
3 Поставете отметка в квадратчето Bluetooth.
4 Активирайте безжичната технология Bluetooth, и сканирайте 
за околните Bluetooth устр. Вижте във вашето ръководство на 
потребителя на телефона за повече информация.
5 От  вашия  телефон,  изберете  вашето  устройство  от 

списъка на близките устройства.
6 Следвайте  инструкциите  на  екрана  на  телефона  си  и  на 

вашето устройство, за да се потвърди исканото сдвояване.
 се  показва  на  вашето  устройство,  когато 

Smartphone Link е свързан.

Изпращане на локация от телефона към устройството
Smartphone Link е регистрирано като приложение за 
навигация на вашия телефон.
1 От вашия телефон, изберете бутона, за да започнете 

да навигирате до местоположение.
2 От менюто на приложението, изберете Smartphone Link. 
Следващият път, когато свържете устройството към вашия 
телефон, на местоположението е прехвърлено на скоро 
намерените места на вашето устройство.

Забрана на повиквания, когато е свързано
 към Smartphone Link

Въпреки че устр. е свързано към телефона и получава Garmin 
Live Services, можете да забр. разговори със свободни ръце.
1 Изберете Settings > Bluetooth.
2 Изберете вашия телефон.
3 Изчистете Phone calls cквадратчето.

Преди да можете да използвате Garmin Live Services, 
вашето устройство трябва да бъде свързано с поддържащ 
Smartphone Link телефон. (стр. 10). Свързване към 
Smartphone Link осигурява достъп до Garmin Live Services. 
Те предоставят безплатно абонаментно базирани планове, 
за да видите реални данни на вашето устройство, като 
например трафик данни, прогноза за времето и цените на 
горивата. Някои услуги, като прогноза за времето, са 
достъпни като отделни приложения на вашето устройство. 
Други услуги, като Трафик в реално време 
подобряватсъществуващата навигация на вашето 
устройство. Функции, които изискват достъп до Garmin Live 
Services показват Smartphone Link иконата и се появяват 
само, когато устройството е свързано към Smartphone Link.
Абониране за Garmin Live Services
Преди да можете да се абонирате за Garmin Live 
Servicesтрябва да инсталирате Smartphone Link приложението
1 Стартирайте  Smartphone  Link  приложението  на 

телефона.
2 Изберете My Account.

Лист със услугите и цените се появява.
3 Изберете услуга
4 Изберете цена
5 Изберете Subscribe.

Използване на приложения 11

6 Следвайте инструкциите на екрана

Относно ecoRoute
В някои области, преди да можете да използвате 
функцията на ecoRoutе™, може да трябва да закупите код
 за отключване или ecoRoute™HD аксесоар. Отидете на 
www.garmin.com /ecoRoutе™ за повече информация. 
Функцията ecoRoutе™ изчислява разхода на гориво и 
цената на горивото до дестинацията, и предлага 
инструменти за подобряване на ефективността на 
горивото. Данните, предоставени от функцията 
ecoRoutе™ е само прогнозен. Данните не са четени от 
превозното средство, освен ако не използвате ecoRoutе™ 
HD аксесоар. За да получите по-точни данни за Вашия 
автомобил и шофьорски навици, калибрирайте разхода 
чрез гориво (стр. 10).

ecoRoute HD Аксесоар
Когато е свързан ecoRoute HD аксесоар, вашето устройство 
може да получава информация в реално време за 
превозното средство, като например грешки като 
съобщения, обороти и напрежението на акумулатора. 
Вашето устройство включва данни, които чете от превозното
 средство от ecoRoute HD аксесоар, когато изчислявате 
данни от ecoRoute.

Отидете на: www.garmin.com/ecoRoute.

Настройка на превозно средство
Когато за първи път използвате ecoRoute функцията, 
трябва да въведете информация за превозното средство
1 Изберете Apps > ecoRoute.
2 Следвайте инструкциите на екрана

Смяна на цената на горивото
1 Изберете Apps > ecoRoute > At the Pump.
2 Въведете текуща цена на горивото и изберете Напред.
3 Изберете Yes.

Калибриране на икономия на гориво
Можете да калибрирате разхода чрез гориво, за да получите 
по-точни данни за гориво за вашия автомобил и шофьорски навици. 
Вие трябва да калибрирате, когато напълните резервоара за гориво.
1 Изберете Apps > ecoRoute > At the Pump.
2 Въведете текуща цена на горивото
3 Въведете количеството на горивото на превозното 
средство, когато последния път резервоара е бил пълен.
4  Въведете разстоянието, което сте пропътували, последния път, 
когато резервоара е бил пълен
5 Изберете Next.

Устр. изчислява средната икономия на горовото. 
6 Изберете Save.

За ecoChallenge
ecoChallenge помага да максимализирате икономията на 
горивото за превозното средство отбелязвайки вашите шоф. 
навици. За по-добри ecoChallenge резултати и повече спестено 
гориво. ecoChallenge събира данни и изчислява оценка, когато 
устройството се движи в автомобилен режим.
Преглед на ecoChallenge резултати

Изберете Apps > ecoRoute > ecoChallenge.

Относно ecoChallenge резултати
Ускорение: Показва резултатът Ви за плавно и постепенно 
ускорение.Губите точки при рязко ускорение.
Спирачки:  Показва  резултата  за  плавно  и  постепенно 

спиране. Губите точки при рязко спиране.
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Общо:  Показва  средната  стойност  на  скоростта, 
ускорението и спирането като резултат

Скорост: Показва резултата за оптималната скорост, на която 
мкожете да направите най-голяма икономия на гориво.

Нулиране на ecoChallenge резултати
1 Изберете Apps > ecoRoute > ecoChallenge.
2 Избор  > Reset.

Преглед на информация за икономия на гориво
1 Изберете Apps > ecoRoute > Fuel Economy.
2 Изберете раздел от графиката, за да я увеличите

Доклад за пробег
Докладите за пробег предоставят разстоянието, времето, 
средната консумация на гориво, икономията, както и 
стойността на горивото при навигация към дестинацията. 
Отчет се създава за всеки маршрут, който шофирате. 
Акоспрете маршрута на вашето устройство, отчета е създаден
 за изминатото разстояние.
Преглед на доклад за пробег
Можете да прегледате записан на устройството доклади.
СЪВЕТ: Можете да свържете устройството към компютъра
 и да получите достъп до докладите в папка Reports
1 ИзберетеApps > ecoRoute > Mileage Report.
2 Изберете Доклад.

Нулиране на ecoRoute информация
1 Изберете Apps > ecoRoute > Vehicle Profile.
2 Изберете Reset.

Driving Tips
• Карайте с огр. на скоростта. В повечето автомобили, ще се 

постигне оптимален разход на гориво между 45 и 60 mph.
• Карайте последователна скорост.
• Спирайте и ускорявайте постепенно и последователно.
• Избягвайте спиране и потегляне на трафика и час пик.
• Не оставайте крака си на педала на спирачката.
• Използвайте круиз контрол.
• Загасете автомобила, вместо да работи на празен ход.
• Комб. малки пътувания в едно дълго пътуване със спирки.
•  Изключете климатика и отворят прозорците, освен ако

пътувате с висока скорост по магистралата.
• Стегнете капачка за гориво.
• Паркирайте на сянка или в гараж.
• Оставете наднорменото тегло. Премахнете ненужните 

елементи от вашият автомобил.
• Избягвайте елементите на вашия покрив. Премахнете 

превозвачи и подвижни стелажи когато не се използва.
• Поддържайте препоръчаното налягане в гумите. Проверете

 налягането в гумите редовно и преди дълги пътувания.
• Съхранявайте вашия автомобил добре настроен и 

следвайте преп. интервали за поддръжка на прев. средство
• Сменяйте масло, маслени филтри и въздушни филтри редовно
• Използвайте най-ниската препоръчвана подходяща степен 

на гориво. Използвайте биогорива, когато е възможно.

Foursquare
Можете да се свържете с вашия акаунт с Foursquare чрез 
Smartphone Link, за да проверите за всяко населено място и
 да видите хиляди уникални точки на интерес.

Проверка с Foursquare
Преди да можете да проверите с Foursquare, трябва да 
свържете с поддържан телефон използвайки Smartphone 
Link и да влезте в своя акаунт на Foursquare.
1 Изберете Apps > Foursquare > Check In.
2 Изберете интересна точка.
3 Избор  > Check In.

Търсене на Foursquare интересни точки
Можете да използвате лентата за търсене, за да търсите местоп., 
като въведете категория, марка, адрес или име на град.
1 Изберете Apps > Foursquare.
2 Изберете Enter Search в лентата за търсене.
3 Въведете цяла или част от дума за търсене.

Преп. условия за търсене се появяват под лентата за търсене.
4 Изберете опция:

• За  да  търсите  даден  вид  бизнес,  въведете  име  на 
категорията (например ", кина").

• За да търсите име на фирма, въведете цялата или
 част от името.

5 Изберете опция:
• За  да  търсите  по  предложена  дума  за  търсене, 

изберете план.
• За да търсите по въведения от вас текст -  .

6 Ако е необходимо, изберете място.

Преглед на myGarmin съобщения
Преди да можете да използвате тази функция, устройството трябва 
да е свързано към поддържащ Smartphone Link приложението 
телефон (стр. 10). Тази функция не е налична във всички области.
Можете да видите съобщенията оъ myGarmin, като 
известия за софтуерни и картни актуализации.
1 Изберете Apps > myGarmin.

Ако имате непрочетени съобщения, броят им ще 
се появи на иконата myGarmin

2 Изберете предмет на съобщението.
Пълното съобщение се появява.

Преглед на прогноза за времето
Преди да можете да използвате тази функция, устройството трябва 
да е свързано към поддържащ Smartphone Link приложението 
телефон (стр. 10). Тази функция не е налична във всички области.
1 Изберете Apps > Weather.
2 Изберете ден

Детайлна прогноза за деня се появява.

Преглед на времето за друг град
1 Изберете Apps > Weather > Current Location.
2 Изберете опция:

• За да видите времето за град, изберете град от списъка.
• За да добавите град, изберете Добави град, и въведете 
името на града

Преглед на Радар за времето

Можете да видите анимирана, кодирана цветно радарна 
карта на текущите метеорологични условия, както и икона 
за времето на картата. Климатичните промени показват 
времето в околностите, като дъжд, сняг и бури.

1 Изберете Apps > Weather.
2 Ако е необходимо изберете град.
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3 Избор  > Weather Radar.

Преглед на предупреждения за време
Докато пътувате с вашето устройство, синоптични 
предупреждения могат се появяват на картата. Можете 
също да видите карта на със синоптични предупреждения 
в близост до текущото местоположение или в близост до 
избран град.
1 Изберете Apps > Weather.
2 Ако е необходимо изберете град.
3 Избер.  > Weather Alerts.

Проверка на пътни условия
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да 
закупите Advanced Weather, използвайки Smartphone Link.
1 Изберете Apps > Weather.
2 Ако е необходимо изберете град.
3 Избор  > Road Conditions.

Планиране на пътуване
Можете да използвате План пътуване, за да 
планирате и запишете пътуване с много точки.
1 Изберете Apps > Trip Planner.
2 Изберете New Trip.
3 Изберете Select Start Location.
4 Търсене на местоположение.
5  Изберете Select.
6  За да добавите още локации  -
7 Изберете Next.
8 Изберете Save.
9 Въведете име на пътуването и натиснете Готово.
Планиране на пътуване
Можете да използвате плана за пътуване, да създавате и 
записвате пътуване с множество дестинации.
1 Изберете Apps > Trip Planner.
2  Изберете Пътуване
3 Изберете местоположение
4 Изберете опция:

• Изберете Departure Time.
•  Изберете Arrival Time.

5 Изберете дата и час и изберете Save.
6 Изберете Duration.
7 Изберете периода от време, който ще прекарате на мястото 

и изберете Save.
8 Ако е необходимо повторете стъпки 3–7 за всяка локация.

Навигиране към записано пътуване
1 Изберете Apps > Trip Planner.
2 Изберете записано пътуване.
3 Изберете Go!.
4 Ако бъдете подканени изберете маршрут

Редактиране на Записан маршрут
1 Изберете Apps > Trip Planner.
2 Изберете записано пътуване
3  Избор .
4 Изберете опция:

• Изберете Rename Trip.
• Изберете  Редактиране  Дестинации  за  добавяне  и 

изтриване  на  локации,  или  за  промяна  на  реда  на 
местата.
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• Изберете Delete Trip.
• Изберете  Оптимизиране  на  ред,  за  да  подредите 

спирките на пътуването ви в най-ефективен ред.

Преглед на предишни маршрути и дестинации
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да сте 
ползвали функцията за минали пътувания (стр. 13). Можете да 
видите вашите предишни маршрути и места, на които сте спирали 
върху картата.

Изберете Приложения> Къде съм бил.

Управлени на данни
Можете да съхранявате файлове на вашето устройство. 
Устройството има памет слот за карта.
БЕЛЕЖКА: Устройството не е съвместима с Windows ® 95, 98,Me, 
Windows NT ® и Mac ® OS 10.3 и по-рано.

Типове файлове
Устройството поддържа тези файлови типове
• Карти и GPХ точки от myGarmin™ карти и

софтуер, MapSource®, BaseCamp™, и
HomePort™ (page 4).

• GPI потребителски POI файлове от Garmin POI Loader.

Относно карта с памет
Можете да закупите карти с памет от магазин за електроника, или да
 закупите предв. зареден карт. софтуер Garmin (www.garmin.com / 
trip_planning). В допълнение към картата и данните , картата памет 
може да се използва за съхранение на файлове като карти, снимки, 
геокеш точки, маршрути, точки, както и персонализирани POIs.

Поставяне на карта с памет
Устройството поддържа microSD™ и microSDHC карти.
1 Поставете карта с памет в слота на устройството
2 Натиснете я, докато не кликне

Свържете устройството към компютъра
Можете да свържете устройството към компютъра чрез
 USB Кабела включен в комплекта на устройството
1 Включете  малкия  край  на  USB  кабела  в  порта  на 

устройството
2 Включете  големия  край  на  USB кабела  в  порта  на 

компютъра.
Картинка показваща,че устройството Ви е свързано към 
компютъра се появява на екрана му.
В зависимост от вашата компютърна операционна 
система, устройството се появява като преносимо 
устройство, сменяем диск, или сменяем обем.

Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра.

В зависимост от вашата компютърна операционна 
система, устройството се появява като преносимо 
устройство, сменяем диск, или сменяем обем.

2 От компютъра отворете търсачката на файлове.
3 Изберете файл.
4 Изберете Редактирай> Копирай.
5 Намерете папка на устройството

БЕЛЕЖКА: За сменяем диск или обем, не трябва да 
поставите файловете в папка Garmin.



6 Изберете Редактирай > Постави.

Изключване от USB кабела
Ако устр. е свързано към вашия компютър като сменяем диск 
или обем, трябва безопасно изключване от компютъра, за да 
се избегне загуба на данни. Ако устройството е свързано към 
вашия Windows компютър като преносимо устройство, то не е 
необходимо да го изключите по безопасен начин.
1 Завършете действието:

• За Windows компютри, изберете Safely Removе Hardware
 в системния трей и изберете вашето устройство.

• За Mac, плъзнете иконата в кошчето.
2 Изключете устройството от компютъра.

Персонализиране на уреда
Настройки на карта и МПС
За да отворите настройки на карта и МПС от главното 
меню изберете Настройки > Карта и МПС.
Vehicle: Сменете иконата за изобр, на прев, средство върху 

картата.Отидете на www.garmingarage.com за още икони
Driving Map View: Изберете перспективата на картата.
Map  Detail:  Настройте  нивото  на  детайлност  на  картата. 

По-голямата детайлност може да забави изчертаването.
Map Theme: Сменете цветовете на картаната информация
Map Tools:  Изберете бързия достъп до инструменти в 

менюто на картата
Map Layers: Настройте данните, които да се появяват 

на страницата с картата
myMaps: Изберете кои карти да използва устр.

Активиране на карти
Можете да акт. картогр.продукти инсталирани на картата
СЪВЕТ: За да закупите допълнителни карти, 
отидете на: www.garmin.com/us/maps.
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > МоиКарти
2 Изберете карта

Навигационни настройки
За да отворите Навигационни настройки от главното 
меню, изберете Настройки > Навигация.
Тип на изчисляване: Задава маршрутно предпочитание.
Отбягвания: Задава пътни характ., за отбягване по маршрута
Потребителски отбягвания: Позволява да отбягвате 
специфични пътни участъци
Сложни обходи: Задава дължината на обхода
Tolls and Fees: Забранява всички функции, които изискват 
значителено внимание на шофьора.

Тази функция не е налична за всички региони.

GPS Симулатор: Спира получаването на GPS сигнал,
и спестява заряда на батерията.

Предпочитания за маршрут
Изберете Настройки>Навигация > Режим на изчисляване.
Изчисл.  на  маршрута  се  основава  на  скорост  на  пътя  и  на 
прев. средство данните за ускорението на даден маршрут.
По-малко време: Изчислява маршрути, които са по-бързи, 

но може да са по-дълъги като разстояние.
По-малко  разстояние:  Изчислява  маршрути,  които  са 

по-къси  на  разстояние,  но  може  да  отнемат  повече 
време, за шофиране.

По-малко гориво: Изчислява маршрути, които биха могли да
 използват по-малко гориво в сравнение с други.

Off Road: Изчислява права линия от местоположението 
към дестинацията.

Настройки на дисплея
1 Изберете Настройки > Дисплей.
2 Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: промените в менюто, на базата на вашия 
район и данните от картата на вашето устройство.
• Изберете Toll Roads.
• Изберете Tolls and Fees > Toll Roads.

3 Изберете Always Ask, Avoid, или Allow, и изберете Save.

Избягване на Toll Stickers
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички области.
Данните от картата на вашето устройство може да съдържа 
подробна информация за пътни такси и стикер за някои страни. 
Можете да избегнете или да позволи таксуване за всяка страна.
1 Изберете Settings > Navigation > Tolls and Fees > 

Toll Stickers.
2 Изберете страна.
3 Изберете Always Ask, Avoid, или Allow, и изберете Save.

Bluetooth Настройки
Изберете Settings > Bluetooth.
Bluetooth: Активирайте Bluetooth безжичната технология
Search for Devices: Търси за близки Bluetooth устройства.
Friendly Name: Позволява ви да въведете приятелско 
име, което идентифицира вашите устройства с безжична 
технология Bluetooth.
Деактивиране на Bluetooth
1 Изберете Settings > Bluetooth.
2 Изберете Bluetooth.

Настройки на дисплея
За даотворите страницата с настройките на дисплея, от 
главното меню изберете Настройки > Дисплей.
Ориентация: Задава дисплея на портрет (вертикално) или 

пейзаж (хоризонтално).
Цветови режим: промяна на яркост на екрана. 

Понижаването й, може да увеличи живота на заряда на 
батерията.

Осветеност  на  дисплея:  Определя  колко  време  да  е 
активен, преди да влезе в режим на заспиване

Яркост: Регулира яркостта на дисплея.

Снимка на екран: Позволява да направите снимка на екрана
 на устройството. Снимки се записват в папка Screenshot 
на вътрешната памет на устройството.

Трафик Настройки
За да отворите страницата с трафик настройките, от 
главното меню изберете Настройки > Трафик.
Трафик: Активиране на трафик
Текущ доставчик: Настройва доставчик на трафика , за да се 

използва при трафик данните. Автоматично избира 
най-добрите налични данни за трафик, автоматично.

Абонаменти: Показва текущи трафик абонаменти
Оптимизиране  на  маршрут:  Избира  дали  да  използва 

оптимизиран заместник автоматично или при поискване.
Трафик предупреждения: Избира забавяне на трафика за степента, 

на която устройството показва предупреждение за трафика.
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trafficTrends:  Позволяване  на  trafficTrends 
функция

Настройка на време и единици
За да отворите страницата за настройка на единици и време
Изберете от главното меню > Единици и време.
Текущо време: Настройте времето на устройството.
Формат  час:  Позволява  да  изберете  12  или  24  часов 

формат или UTC показване на час
Единици: Задава единица мярка, използвана за разстояния.
Position  Format:  Задава  формат  и  използва  еталон  за 

географските координати.

Настройки на език и клавиатура
За да отворите страницата за настройка на Езици и 
клавиатура от главното меню изберете> Език и клавиатура
Език за гласово навигиране: Настройте език за навигиране
Език за текст: Изберете езика за менюто на уреда

БЕЛЕЖКА: Смяната на езика на текста не променя 
езика на въведените от потребителя данни или данни 
на картата, като например имена на улици

Език за клавиатура: Настройка на езика за клавиатурата

Настройки на устройство и поверителност
За да отворите страницата изберете Settings > Device.
Относно:  Показва  номера  на  версията  на  софтуера,  ID 

номер, както и информация за други софтуери.
EULAs: Показват лицензионните споразумения

БЕЛЕЖКА:  Тази  инф.  трябва,  когато  се  актуализира 
софтуер на приемника или за закупуване на нови карти.

История на пътуванията: Позволява устр. да записва инф. за
 myTrends, Къде съм бил?, и Дневник пътуване.

Доклад за позиция: Споделя инф. за вашето местон. с 
Garmin за подобряване на съдържанието.

Изчистване  на  история  на  пътуванията:  Изчиства 
историята за пътуванията за myTrends, Къде съм бил, и 
Дневник пътуване.

Настройки на точки в близост
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате потреб. интересни точки 
(POIs) за близост за сигнали за показване.
Изберете Настройки > Точки в близост
Аудио:  Задава  се  начина  на  сигнализиране  на 

известията, когато наближите точки в близост
Сигнали:  Задава  типа  на  точки  в  близост,  на  която 

сигналите са пускат

Възстановяване на настройки
Можете да възстановите настройките на категория или всички 
настройки към фабричните стойности по подразбиране.
1 Изберете Настройки
2 Ако е необходимо изберете категория
3  Избор  > Restore.

Информация за устройството
Спецификации
Работен температурен 
диапазон
Зареждане 
температурен диапазон
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Консумирана мощност Захранващия кабел или AC мощност се 
използва допълнителен аксесоар

Живот  на  батерията(2509) До  2,5  часа  в  зависимост  от 
използването и настройките

Живот  на  батерията  (2609) До  1  час  в  зависимост  от 
използването и настройките

Тип батерия                    Акумулаторна литиево-йонна

Допълнение
Захранващ кабел
Вашето устройство може да се захранва по различни начини.
• Кабел за захранване от автомобил
• USB кабел
• Зарядно за 220 V (допълнителен аксесоар)

Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този Class III продукт се захранва от 
LPS захранване.
Можете да зареждате батерията на устройството с 
помощта на някой от тези методи.
• Свържете устройството към захранващия кабел.
• Свържете устр. към компютър с помощта на USB кабел.

Устройството може да се зарежда бавно, когато е 
свързан към компютър. Някои портативни компютри 
може да не зареждат устройството.

• Свържете  устройството  към  допълнителен  захранващ 
адаптер аксесоар, като адаптер за стена.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC 
адаптер, подходящ за жилище или офис употреба 
от дилър на Garmin или www.garmin.com.

Смяна на бушона на захранващия кабел
БЕЛЕЖКА

При подмяна на бушона, не губете нито една от малките 
части и се уверете, че те са поставени обратно в 
правилно положение. Захранващ кабел няма да работи, 
освен ако не е сглобен правилно.

Ако вашето устройство не се зарежда в автомобила, може 
да се наложи да смените бушона на върха на адаптера.
1 Развийте крайната част

À.

СЪВЕТ: Може да се наложи да се използва монета.
2 Отстранете крайното парче

Â

.
3 Поставете нов бушон, който има същия ток, като

1 A или 2 A.
4 Поставете върха на сребърния накрайник в последното парче.
5 Завинтете накрайника обратно в захранващия кабел.

Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА

Избягвайте изпускане на устройството



®

Не съхранявайте устройството на продължително 
излагане на екстремни температури, които могат да 
доведат до дълготрайна повреда
Никога не използвайте твърди или остри предмети, за да 
работите с тъчскрийна, това може да доведе до повреда.
Не излагайте уреда на вода.

Почистване на външния корпус
БЕЛЕЖКА

Избягвайте химически разтворители, които могат да 
повредят пластмасовите компоненти.

1 Почистете външния корпус на устройството (не сензорния
 екран) с кърпа, напоена с лек почистващ разтвор.

2 Избършете устройството.

Почистване на екрана
1 Използвайте мека, чиста кърпа без власинки.
2 Ако е необходимо, се прилага течност към кърпата.
3 Ако използвате влажна кърпа, изключете устр. и извадете

от захранващият кабел.
4 Внимателно почистете екрана с кърпа.

Избягване на кражба
• Махнете устр. и монт. от предното стъкло когато не се изп.
• Отстранете остатъка оставен от вакуума на предното

 стъкло
• Не го поставяйте в жабката
• Регистрирайте устройството на http://my.garmin.com.

Монтиране на таблото
БЕЛЕЖКА

След  залепване  е  изключително  трудно  да 
премахнете диска.

Използвайте монтажен диск, за да монтирате устройството 
на таблото и спазвайте определените държавни регулации.
 Виж www.garmin.com за повече информация.
1 Поч. и подсушете таблото преди да поставите диска.
2 Отстранете предпазното фолио от гърба на диска.

3 Поставете диска на таблото.
4 Махнете пластмасовия капак от горната част на диска.
5 Поставете вендузата за монтиране върху диска.
6 Завъртете лостчето (надолу към диска)

Сваляне на уреда, монтажното, и 
вакуума
Махане на устройството от монтажното
1 Отпуснете лоста за освобождаване или натиснете скобата.
2 Наклонете уреда напред.

Изваждане на монтажното от вендузата
1 Завъртете устр. на дясно или на ляво.
2 Приложете натиск, докато гнездото на монтажното се 

освободи от топката.

Премахване на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете лостчето на вакуумната вендуза към вас.
2 Дръпнете езичето на вендузата към вас.

Покупка на допълнителни карти
1 Отиди на страница на продукта на (www.garmin.com).

2 Кликнете на раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите.

Покупка на аксесоари
Отидете на http://buy.garmin.com.

Отстраняване на неизправности
Вакуумчето не се задържа на 
предно стъкло
1 Почистете вакуумната вендуза и стъклото със спирт.
2  Подсушете с чиста, суха кърпа
3 Поставете монтажното устройство

Моето устр. не приема сигнал от сателитите
• Уверете се, че GPS симулатора е изключен
• Изведете уреда далеч от  паркинги,  гаражи,  дървета и 

високи сгради.
• Останете на едно място в продължение на няколко минути.

Устройството не се зарежда в моята кола
• Проверете бушона на кабела за зареждане.

• Проверете  дали  превозното  средство  работи  и 
предоставя захранване на запалката

• Проверете дали температурата в купето е межу 32 °
и 113 ° F (между 0 ° и 45 ° С).

• Проверете  дали  предпазителят  не  е  счупен  в  изхода  за 
запалката.
Батерията ми не издържа много дълго 
заредена
• Намалете подсветката на екрана
• Намалете времето за осветеност на екрана
• Намалете звука
• Изключете Bluetooth безжичната технология
•  Оставяйте устройството в режим „сън”, като не се използва

• Пазете устройството от екстремни температури
•  Не оставяйте уреда на директна слънчева светлина

Скалата на батерията не отмерва правилно
1 Оставете батерията напълно да се разреди
2 Заредете батерията напълно, без да прекъсвате процеса

Моето устр. не се появява като допълнително 
външно устройство на компютъра
На повечето компютри с Windows, устройството се свързва 
с помощта на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP, 
устройството се появява като преносимо устройство, а не 
като сменяем диск. Режим MTP е подкрепени от Windows 7, 
Windows Vista ® и Windows XP Service Pack 3 с Windows 
Media Player 10.
Моето устройство не се появява като 
преносимо устройство на моя компютър
На Mac компютри и някои компютри Windows, устройството 
се свързва посредством USB режим за съхранение на 
данни. В USB режим на външна памет, устройството се 
появява като сменяем диск или обем, и не като преносимо 
устройство. Windows версиите преди Windows XP Service 
Pack 3 използват USB режим за съхранение на данни.
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Моето устройство не се появява нито като 
преносимо устройство нито като сменяем 
диск или обем на моя компютър
1 Изключете USB от компютъра
2 Изключете и устройството.
3 Свържете USB кабела към USB порта на компютъра

и към устройството
СЪВЕТ: Вашето устройство трябва да бъде свързано директно 
към USB порта на вашия компютър, а не към USB хъб.

Устройството автоматично се включва и минава в режим MTP или 
като USB режим за съхранение на данни. Една снимка на 
устройството свързано към компютър се появява на екрана на устр.

Моя телефон не се свързва към устройството
• Изберете Настройки > Bluetooth.

Полето за Bluetooth трябва да е запълнено с позволен
• Разрешете Bluetooth технологията на своя телефон и 

го дръжте на до 10м разстояние .
• Отидете на www.garmin.com/bluetooth за повече информация
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www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230 + 32 2 672 52 54

0800 770 4960 1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050 + 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99 + 39 02 36 699699
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+47 815 69 555 00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999 +34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
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