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Стартиране
ВНИМАНИЕ

Вж. ръководството Важна информация относно продукта и
 безопасността в кутията на продукта за предупреждения 
в продукта и друга важна информация.

• Монтиране на устройството

• Приемане на  GPS сигнал
• Регулиране на звука и яркостта на екрана

• Задаване на профила на превозното средство.

• Навигиране до дестинация

Свързване на устр. към захранването
ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможност за телесна повреда или повреда на 
продукта, причинени от излагането на батерията на високи 
темпер., съхран. продукта далече от пряка слънчева светлина.

Преди да използвате вашето устройство на захранване от 
батерията, трябва да я заредите.

À

 към  USB  порта  на 
устройство.

1 Включете захранв. кабел

2 Натисн. стйката 
Á

   към вакуумчето 
Â

 докато  
щракне.

3  Натиснете вакуумчето към стъклото и завъртете 
лоста напред към стъклото.

4 Напаснете горната част на монтажното в слота на гърба 
на устроството.

5 Натиснете долната част на монт. в устр. докато щракне
6  Поставете другия край на захранването в запалката на 

автомобила.

Придобиване на GPS сигнали
За да навигирате с устроств. трябва да получи сигнал.     . в 
лентата за състоянието показва силата на сигнала. 
Локализиране 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 дървета.

Статус на иконите
Лентата на състоянието се намира в горната част на 
главното меню. Иконите за състоянието показват  
информация за функциите на устройството. Можете да 
изберете някои икони, за да промените настройките или да 
видите допълнителна информация.
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GPS сигнал

Bluetooth  статус

Индикатор за профила

HOS Hours of service status shortcut
Текущето време

Батерия

Свързан към Smartphone Link

Температура

Непрочетени myGarmin™ съобщения

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

Влизане или излизане от режим на заспиване
Можете да използвате режим на сън, за да пестите батерията, 
когато устройството не се използва. В спящ режим, вашето 
устройство използва много малко енергия.
Съвет: Можете да зар. вашето устройство по-бързо, като го 
поставите в режим на заспиване по време на зареждане.

Натиснете бутона

Изключване на уреда
1 Задръжте бутона за включване, докато съобщение се появи.

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако 
отпуснете бутона, преди да се появи подканата, 
устройството влиза в режим на заспиване.

2 Изберете Off.

Регулиране на силата на звука
1 Изберете Volume.
2  Изберете опция:

• Използвайте полето за настройка на звука.
•   Избор   за да спрете звука.
• Избор  за допълнителни опции.

За Автоматичен звук
Автоматичния звук позволява устройството да регул. силата на 
звука, въз основа на фоновия шум в превозното средство
1 Избор Volume > .
2 Избор Automatic Volume.

Регулиране яркостта на екрана
1 Изберете Settings > Display > Brightness.
2  Използвайте полето за настройка на екрана.



NOTE: Ако задържите бутона за по-малко от 5 секунди, 
Устройството ще влезне в режим сън (sleep mode)(стр. 2). 

2 Изберете Изключи. 

Рестартиране на устройството  

Може да рестартирате устройството, ако не функционира  

правилно. Задръжте Power бутона за 10 секунди. 

За режим Сън /Sleep Mode 
Използвайте спящия режим, за да пестите батерията, когато 
Устройств не се използва. Режим Сън ползва много малко заряд 
и така батерията може да издържи седмици. 

Влизане в режим Сън / Sleep Mode 
Натиснете Power бутона. 

Излизане от режим Сън / Sleep Mode 

Докато у-то е в режим Сън, натиснете Power бутона. 

Регулиране яркостта на екрана 
1 Изберете Настройки > Екран > Яркост. 

2 Използвайте полето за настройка на екрана. 

Настройки на звукът 
1 Изберете Сила звук. 

2 Изберете опция: 

    •Използвайте полето за настройка на звука. 

    •Изберете , за да спрете звука. 

    •Изберете > Audio Mixer и използвайте полетата, 
да настроите звукът на навигацията, телефона и медията. 

 
За Автоматичен звук 
На устройства със свободни ръце, автоматичния звук позволява 
 устройството да регул. силата на звука, въз основа на 
фоновия шум в превозното средство (стр. 9). 

Вашият уред може да увеличава или намалява звука си  
автоматично според шумът около вас. 
 
Активиране на автом. звук 
Вашия уред може да увеличава или 

намалява звука си автоматично според. 

   Избер. Volume > > Автоматичен звук. 

Икони за статуса 
Полето за информация се намира най-отгоре. на главния екран. 
Полето за информация показва състоянието на уреда. 
Можете да избирате икони, за смяна на настройки или 
да добавяте информация.             
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GPS сигнала. 

Bluetooth
® 

статус (показва се когато Bluetooth е 
активиран). 

Индикатор за режим Транспорт. 

Час 

Батерия  

Приемане на  GPS Сигнал 
За да  навигира, вашето устройство трябва да приема 
сигнал от сателитите. Лентата на състоянието показва 
силата на сателитния сигнал(стр.2).Приемането на 
сигнала може да отнеме няколко минути. 
1 Включете устройството. 

2 Ако е необходимо, излезте на открито, далече от 
високи сгради и дървета. 

 

сигнал 

3 Ако е необходимо 
 

вижте детайлната инф. за сат. сигнал. 

Прегледна GPS сигнала. 
Задръж за три секунди. 

Транспортнои режими 

Камион 

RV  

Автомобил 

Рутирането и навигацията се калкулират различно, в 
зависимост от транспортния режим  
Избор на транспортен режим 

Изберете . 

Информация за батерия  

След като устройството е свързано към захранване, то                                                                                 
а     започва да се зарежда. В статус лентата се индикира 
статуса на батерията. За да увеличите заряда, трябва 
напълно да разредите и след това отново заредите 
батерията  . Не прекъсвайте процеса, преди пълно 
ареждане.  
Настройка на Час 

Бележка: Може да настроите Автоматично настройване 
на часа всеки път, когато устройството е вкл.в захранването 

1 Избор . 

2 Настройте времето. 

Използване на камера за задно виждане 

ВНИМАНИЕ 

Гледайте пътя и бъдете съсредоточени при шофиране, 
когато ползвате камерата за задно виждане. 
Използаването на камера за задно виждане, подобрява 
безопасността при движение. Камерата за задно виждане не 
е заместител на вниманието и добрата преценка на 
шофьора. 
 Ако имате фабричен изход за камера за задно виждане, 
можете да видите на изхода на камерата на вашето 
устройство. 

1 Ако е необходимо, свържете камерата с видео-жака 1 на 

стойката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начало 

 



4  

5 Ако е необходимо, изберете съответната дестинация. 

 

Намиране на Интересни точки за камион 
Детайлната карта на устройството съдържа интесни точки       
за камион, отбивки за кам, зона за отдих и измервателни станции 

Изберете Накъде? > С камион. 

Намиране на Интересни точки за сервизни услуги  
В тази директория присъства списък с фирми свързани с  
индустрията за превоз, като сервизи за камион и за гуми. 

Директорията С камион не е достъпна във всички области. 

Информацията в нея се актуализира периодично. 

1 Изберете Накъде?. 

2 Изберете TruckDown. 

3 Изберете категория. 

4 Ако е необходимо, изберете подкатегория. 

5 Изберете дестинация. 

Намиране на местоположиение, чрез полето за търсене 
Може да използвате полето за търсене на локации, чрез въвеж. 
на категория, търговска марка, адрес или име на град. 

1 Изберете Накъде?. 

2 Избрете Въведете Търсене в полето за търсене. 

3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея. 

Предложените думи за търсене се 
                                                      появяват под лентата за търсене. 

 

• Чрез Категория (стр. 3). 

• Близо до Друго местоположение (стр. 4). 

• Чрез изписване на Име (стр. 3). 

• Чрез Адрес (стр. 4). 

• Чрез Скорошни (стр. 5). 

• Координати (стр. 4). 

• Използвайки Карта (стр. 4). 

• Използвайки запазените места (стр. 5). 

Относно местоположението  
Детайлната карта в устройството съдържа места като, 
ресторанти хотели, и автосервизи. Можете да използвате 
категориите, за да прегледате категориите за бизнес и 
атракции. 

Намиране на Място по Категории 
1 Изберете Накъде? 

2 Изберете категория или Категории. 

3 Ако е необходимо, изберете подкатегоя. 

4 Изберете локация. 

Търсене в рамките на категория 
След като сте направили търсене на интересно място, някои 
категории можеда покажат списък за Бързо търсене, 
показващ последните три избрани от вас дестинации. 
1 Изберете Накъде?. 

2 Изберете категория или изберете Категории. 

2 Изберете опция: 

• Ако камерата е свързана със стоповете превключете 
на задна скорост.  

• Ако камерата е свързана към акумулатора на авт., 
иберете    на екрана. 

Изображението от камерата се появява на екрана. 

Изключване на Каметата за задно виждане  
     При активирана камера, изберете  . 

Използване на бутоните на екрана 
•   Избор за връщане към предишна та страница от менюто. 

•   Задръжте за бързо връщане към менюто.  

• Избор или за да видите повече варианти. 

• Задръж или за по-бързо превъртане. 

• Избор, за да видите меню от опции за конкретния екран. 

Използване на клавиатурата на екрана 
Виж "Език и лавиатура", за да смените клавиатурата подредба.  
 (стр. 18). 

3 Изберете категория. 

     Ако е допустимо изберете дестинация от списъка за Бързо 

търсене. 

Изберете символ от клавиатурата, за да въведете 
буква или номер.  

Изберете серия от букви. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Избор 

Избор 

Избор 

Избор 

Избор 
 

Избор 

,за да добавите интервал. 

, за да изтриете елемент за търсене. 

, за да изтриете един знак. 

, за да смените режима на език на клавиатурата 

, за да въведете специални символи, като 
препинателен знак. 

, за да смените между главни и малки букви. 

 

За бърз достъп 
Добавяне на Икони за бърз достъп 
Можете да добавите команди за пряк път от  менюто 

Накъде?. Пряк път може да се добави за точка на 

местоположение категория, или инструмент за търсене. 

Накъде? менюто може да съдържа до 36 икони за бърз 

достъп. 
1 Изберете Накъде? > Добавяне на пряк път 
2 Изберете позиция. 
Премахване на пряк    път 
1 Изберете Накъде?> > Бърз достъп(и). 

2 Изберете командата за бърз достъп, за да се отстранят.  

 

3 Изберете прекия път отново, за да потвърдите.  

Намиране на Метоположения  

Устройството предлага много начини за намиране на 
местоположения. 

Намиране локации 3 



4 Изберете опция: 

• За търсене на тип бизнес, въведете име на категория 
(напр. "киносалони"). 

• За търсене на име на фирма, въведете цялото име или  
част от него. 
• За търсене на адрес близо до, вас въведете номера и  
името на улица. 
• За търсене на адрес в друг град, въведете номер и име 
 на улица, град и щат. 
• За търсене на град въведете града и щата. 

• За търсене на координати, въведете координатите с 
географска ширина и дължина. 

5 Изберете опция: 

• За търсене с използване на предложен термин изберете 
термина. 

• За търсене с използване на  

текст, който сте            въвели,       изберете 

6 Ако е нужно, изберете място. 

Промяна на областта на търсене 
 1 От главното меню изберете Накъде?. 

2 Изберете Търсене близо до. 

3 Изберете опция. 

Докладване за затворени или липсващи места 
Ако резултатите от търсенето показват неточни или липсващи , 
данни, можете да докладвате на Garmin

®    
и премахване на   

местоположението от бъдещи търсения. 

1 Търсене на местоположение (стр. 3). 

2 От резултатите от търсенето, изберете място.

• За да промените държавата, щата или провинцията, 
изберете Щат или държава и въведете име.  

3 Въведете името на първата улица и изберете Следващ. 

4 Ако е необходимо, изберете улицата. 

5 Въведете името на втората улица и изберете Следващ. 

6 Ако е необходимо, изберете улицата. 

7 Ако е необходимо, изберете пресечката. 

Намиране на град 

1 Изберете Накъде? > Категории > Градове. 

2 Изберете Въведете за търсене. 

. 
3 Въведете името на града и 

4 Изберете град. 

. 

Намиране на местоположение по координати 
Можете да намерите местоположение по географски 
ширина и дължина. Това може да ви е полезно при 
геокешинг. 
1 Изберете Накъде? > Категории > Координати. 

2 При нужда избер.       > Формат, променете формата или 

координатната система за координатите  Зпази. 

3 Изберете координатата за географска ширина.. 

4 Въведете новата координата и после OK. 

5 Изберете координатата за географска дължина.. 

6 Въведете новата координата и после OK.  

7 Изберете Покажи на карта. 

Намиране на местоположение чрез разглеждане на 
картата 
За да можете да намирате места, включени в данните в 
картата, например ресторанти, болници и бензиностанции, 
трябва да активирате слоя от картата за места покрай пътя 
(стр. 7). 
1 Изберете Покажи карта.  
2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже 
зоната за    търсене.  

3 Ако е нужно, избер.   и после икона на категория, за да 

видите само определена категория места. На картата се 

появяват маркери за    местоположение ( или синя 

точка). 

 4 Изберете опция: 
• Изберете маркер за местоположение.. 

• Изберете точка, например местоположение на улица, 
 пресечка или адрес. 

5 Ако е нужно, изберете описанието на местоположението, 
за да видите допълнителна информация.  
 
Записване на местоположение У дома 
Можете да зададете местоположението на дома си за 
мястото, в което да се върнете към най-често. 

3 Избор 

4 Избор 

. 

> Редактирай 
5 Изберете Докладвай, като Затворен или 
Докладвай, като Липсващ. 
Информацията е изпратена към Garmin, когата 
свържете устройството към Моето Табло, чрез 
компютъра (стр. 1). 

Оценка на Интересни Точки (POI) 
Можете да добавите звезди до точка на интерес. 

1 Търсене на място (стр. 3). 

2 От резултатите на търсене изберете място. 

3 Избор . 

4 Изберете звезди, за да оцените точката на интерес. 

Рейтингът се акт. на устройството. 

Инструменти за търсене 
Можете да търсите локации, с клавиатурата на екрана, 
или с въвеждане на адрес на мястото, или координати. 

Намиране на Адрес 

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е 

променена, в зависимост от заредените в устройството ви 

картни данни. 

1 Изберете Накъде? > Адрес. 

2 Въведете номера от адреса и изберете OK.. 

3 Въведете името на улицата и изберете Следващ. 

4 Ако е нужно, изберете Търсене близо до, за да 

промените града, щата или провинцията.  

5 Ако е нужно, изберете града, щата, или провинцията. 

6 Ако е нужно, изберете адреса.. 

Намиране на Кръстовища 
1 Изберете Накъде? > Категории > Кръстовища. 

2 Изберете опция: 

• Изберете щат или провинция. 

1 Изберете Накъде?   

> 

> Задаване място У дома. 

2 Изберете Въвеждане Моя адрес, Използвай 

текущото местоположение или Скоро намерени. 
Местоположението „У дома“ в менюто е записано.   

Отиване У дома 
 Изберете Накъде? > Иди у дома. 

Редактиране на данните за място У дома 
Можете да промените адреса или тел. Номер на 
мястото, което излиза при резултатите от търсенето.  

 

1 Изберете Накъде? > Записано > Начало. 

. 2 Избор 

3 Избор 

. 

> Редактиране. 

4 Въведете промените. 

5 Изберете Ок. 

4 Намиране локации 



Търсене в Скоро намерени 
Устр. съхранява последните 50 места, които сте намерили. 

1 Изберте Накъде? > Скорошни. 

2 Изберете местоположение. 

Изчистване на листа със Скорошни 
Изберете Накъде?> Скорошни > > Изчисти > Да. 

Намиране на Паркинг  
1 Изберете Накъде? > Категории > Паркинг. 

2 Изберете паркинг. 

Намиране на последно място на Паркиране 
Когато махнете уреда от стойката, докато устройство е включено, 

текущото ви местоположение се записва като място за паркиране. 

Изберете Приложения > Последно Място. 

Задаването на симулирана локация 
Ако сте на закрито или не получава сигнали от сателити, 

Може да използвате GPS симулатор. 

1 Изберете Настройки > Навигация > GPS симулатор. 

2 От главното меню, изберете Пок. карта. 

3 Докоснете картата два пъти, за да изберете област. 

Адресът на мястото се появява в  долната част на екрана. 

4 Изберете описание на мястото. 

5 Избрете Задай за място. 

Запазване на местоположение 

Запазване на място 
1 Търсене на място (стр. 3). 

2 От резутатите от търсенето, изберете място.

. 

> Редактиране > Категории. 

• Изберете смени Символ на карта да смените 
символа, за да отбележат запазена местоположение на 
картата. 

7 Редактиране на информацията. 

8 Изберете Готово. 

Задаване на категории на запаметените места 
Можете да добавите потребителски категории за 
организиране на запазения места. 
БЕЛЕЖКА: Категории появяват в менюто запазена места 
след сте записали повече от 12 места. 

1 Изберете Накъде? > Записано. 

2 Изберете местоположение. 

3 Избор 

4 Избор 

5 Въведете една или повече имена на категории, 
разделени със запетаи. 

6 Ако е необходимо, изберете предложена категория. 

7 Изберете Готово. 

Споделяне на запаметено място 
Ако запишете място на фирма, която не е запаметена към 
инф. картата, можете да споделите местоположението с 
Garmin, така то може да бъде включено към бъдещи 
актуализации на картата и споделено с Garmin обността. 
1 Изберете Накъде? > Записано. 

2 Ако е необходимо, изберете категория. 

3 Изберете местоположение. 

4 Избор 

5 Избор 

. 

> Споделяне на Място. 

Изпращане на място към устройството 

Можете да изпращате места във вашето устройство от 

различни онлайн източници, включително 

http://connect.garmin.com. 

1 Свържете устройството с компютъра (стр. 16). 
2 Ако е нужно, инсталирайте Garmin Communicator 
Plugin. 
БЕЛЕЖКА: Отидете на  www.garmin.com/communicator за 
повече информация. 
3 На компютъра намерете сайта за поддръжка. 
4 От сайта, изберете  Изпрати към GPS. 
БЕЛЕЖКА: Някои сайтове могат да използват различен 
бутон или връзка. 
5 Следвайте инструкциите на екрана. 
Изтриване на запазено място 
БЕЛЕЖКА: Изтритите места не се възстановяват. 

1 Изберете Накъде? > Записано 

3 Избор 

4 Избор 

. 

> Запази. 

5 Ако е необходимо въвете име и изберете ОК. 

Запазване на  
1 Изберте иконата на превозното средство от картата. 

2 Изберете Запази. 

3 Въведете име и изберете Готово. 

4 Изберете OK. 

Започване на маршрут до запаметено 
местоположение 
1 Изберете Накъде? > Записано. 

2 Ако е нужно, изберете категория или изберете Всички 

запаметени места. 

3 Изберете местоположение. 

4 Изберете Давай. 

Редактиране на запаметените места 
1 Изберете Накъде? > Записано  

2 Ако е нужно, изберете категория. 

3 Изберете местоположение. 

2 Избор > Изтриване на запаметените места. 

3 Изберете квадратчето до запаметените местоположения,  

за да изтриете, и изберете Изтрии. 

                                  

 

                                         Навигация 
 
Започване на маршрут 
1 Потърсете място (стр. 3). 
2 Изберете местоположение. 

4 Избор 

5 Избор 

. 

> Редактиране. 
3 Изберете Давай. 

6 Изберте опция: 

• Изберте Име. 

• Изберете Телефонене номер. 

• Изберте Категория да зададете категории на 
записаните. 

• Изберте Задай Снимка, за да запаметитите 
мястото със снимка. (стр. 5). 

4 Ако е необходимо, изберете маршрут. 

Промяна на режима за изчисляване на маршрут 
Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по 
различните пътища и данните за ускоряване на превозното 
средство за даден маршрут. Режимът 
на изчисляване влияе само върху автомобилни маршрути. 
 

Навигация 5 
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• Изберете Най-бързо, за да изчислите маршрутите, които са 
     по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние. 

• Изберете По-кратко разстояние, за да се изчисляват 
 маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да  
отнемат повече време за шофиране. 
• Изберете Извън пътя, за да изчислите маршрутите от точка 
до точка (без пътища). 

 
Преглеждане на няколко маршрута  
1 Потърсете място (стр. 3). 
2 От резултатите от търсенето, изберете място.. 
3 Изберете Маршрути. 
4 Изберете маршрут. 
5 Изберете Давай. 
Започв. на маршрут до запаметено местоположение 
1 Изберете Накъде? > Записано. 
2 Ако е нужно, изберете категория или изберете Всички  
запаметени места. 
3 Изберете местоположение. 
4 Изберете Давай. 
 

Вашият маршрут на картата 

                                          БЕЛЕЖКА 
Функцията за ограничение на скоростта е само за информация  
и не заменя отговорността ви да се съобразявате с всички   
поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате 
безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да  
носи отговорност за каквито и да е пътни глоби  или актове,  
които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни 
закони и знаци. 
  

Маршрутът е маркиран с пурпурна линия. Шахматен флаг  

маркира дестинацията ви. 
Както пътувате, устройството ви води към дестинацията с гласови 
напомняния, стрелки на картата и упътвания горе на картата. 
Ако се отдалечите от първоначалния маршрут, устройството  
Преизчислява маршрута и предоставя нови упътвания.  
Може да се появи поле с данни, показващо текущото  
ограничение на скоростта, когато пътувате по главни 
пътища.  
Ограничения за скоростта на камиони може да се появят, при 
шофиране с режим на камион, базирани на конфигурационни  
данни и приложимите закони на държавата или провинцията. 
Когато шофирате в камионен или RV режим, може да се чуе звук 
Или      да се появи, което означава, че не е известно дали този  
път е подходящ за камион. Винаги спазвайте написали признаци и 
разпоредби. БЕЛЕЖКА: Ограничренията за скорост не са  
налични за всички раиони. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Използване на навигационната карта 
1 От главното меню   Пок. Карата 

2 Ако са скри контр. за мащабиране, задръжте в/у картата, 
за да се появят 

3 Изберете карта.

Изберете Настройки > Навигация> Режим на изчисляване.  • За превключване м/у изглед Север горе и 3D 
• За да добавите или премахнете            слоеве. 

•  За да видите определени категории, когато не сте в 
навигация     по маршрут, изберете 
• За да центрирате картата на текущото си                         
местоположение,изберете ............................................ 
• За да видите комбинации за картата и навигационни 

функции,  изберете 
Добавяне на точка към маршрут 
Преди да можете да добавите спирка, трябва да сте в 
навигация по маршрут. 

1 Изберете от картата > Накъде? 

2 Потърсете допълнителната спирка. 

3 От резултатите от търсенето изберете спирката. 

4 Изберете Давай. 

5 Изберете Добави в активния маршрут. 

Правене на обход 

Докато сте в навигация по маршрут, 
 

От    картата  изберете >        Обход.. 

Спиране на маршрута 
От картата изберете  . . 

Използване на предложените маршрути 
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да 
спести поне едино местоположение и активиране на 
функцията на минали пътувания (стр. 18). 

Използвайки  myTrends™ функция, устройството 
предвижда дестинацията базирайки се на историяте на 
пътувания, ден от седмицата и часа. 

След като сте шофирали към определено място няколко 
пъти, то може да се появи в лентата за навигация на 
картата, заедно с очакваното време за пътуване и трафик 
информация. Изберете лентата за навигация, за да 
прегледате предложения маршрут към местоположението.  

За услуги Изход 
При навигиране, може да намерите Газ /безиностанция/, 
храна /ресторанти/ и  WC близо до наближаващия изход.  
Услугите са описани в таблицата по категории. 

Gas 

Food 

Lodging 

Restrooms 

Намиране услуги на изход 
1 От картата изберете > Услуги Изход. 

2 Използвайте стрелките, за да  изберете наближаващ изход 

3 Изберете раздел услуги на изход. 

4 Изберете Интересни точки. 

Навигиране към изход 

1 Откартата изберете > Услуги Изход> 
. 2 Изберте Давай. 

Избягване на особености по пътя 
1 Изберете Настройки > Навигация > Отбягвания. 

2 Изберете това, което да отбягвате на пътя и след това 

Запази. 4 Изберете опция: 

• За преглед на предупр. за камион 

• За мащаб на картата:        . 

• За да завъртите на картата: 

6 Navigation 



4 Изберете различна икона. 

Премахване на бутони от картата 
Можете да премахнете бутоните от дясната страна на картата. 

1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Бутони карта. 

2 Изберете икона и после OK. 

3 Изберете ОК. 

Промяна на таблото на картата 

Информацията на таблото показва пътуване в долната част на  

карта. Можете да изберете различни табла за промяна на стила  

и разположението на информацията. 

1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Табла с индикатори. 

2 Използвайте стрелките, за да изберете табло. 

3 Изберете  Запази. 

 Промяна на перспективата на картата 
1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Екран с карта за          

шофиране. 

2 Изберете опция: 

• Изберете Движ. Нагоре за да ориентирате картата в 2D  
режим по посока на движението. 
• Изберете Север горе за ориентация на картата в 2D  
режим в посока на север. 
• Изберете 3D за да виждате картата в тримерен режим.. 

Преглед на активност по маршрута 

Показване на списък на завоите 

Докато навигирате по маршрут, можете да видите всички завои и  

маневри за целия маршрут и разстоянието между завоите. 

1 Когато сте в навигация по маршрут, изберете текстовата лента  

Отгоре на картата. 

2 Изберете завой. 

КАРТА 

Персоналициране на картата 

Персонализиране на слоевете на картата 
Можте да изберете каква информация да се показва на 
картата, като икони за интересни точки и път в ремот. 

За  потребителски отбягвания  
Потребителските отбягвания ви дават възможност да 
избягвате определени  зони и участъци от пътя. 
Можете да активирате и деактивирате 
потребителските отбягвания според необходимостта. 
 Избягване на зона 

1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски 

отбягвания.. 

2 Ако е нужно, изберете Добавяне на отбягване. 1 От картата изберете 

2 Изберете Карта 

слой. 

. 

3 Изберете Добавяне на площ за отбягване 
4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и 

изберете Следващ 

5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и 

изберете Следващ. Избраната площ се затъмнява на 

екрана. 

6 Изберете OK.. 

Избягване на път 
1 Изберете Настройки > Навигация > Потребителски 

отбягвания. 

3 Изберете кои слоеве желаете да включите в картата, и  

изберете Ok. 

Преглен на дневник пътуване 

Вашето устройство поддържа регистър пътуване, което е запис 

на изминалите пътувания. 

1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Слоеве на картата. 

2 Сложете отметка на  Регистър на пътуване . 

Промяна на полето за данни на  карта  
1 От картата изберете поле с данна, в долната лява страна. 

2 Изберете тип на данни, които да се покажат. 

3 Изберете Ок. 

 

Персонализиране на бутоните на картата 
Можете да вкючите до две икони в дясно на основната карта.  
 

1 Изберете Настройки > Карта и МПС > Бутони карта. 

2 Изберете икона и OK. 

2 Изберете Добавяне на път за 

избягване. 

 

3 зберете началната точка на участъка от пътя, който 
трябва да бъде избегнат, и изберете Следващ. 
4 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете  
Следващ. 
5 Изберете OK 
Деактивиране на потребителско избягване 
Можете да деактивирате потребителско избягване, без да 
го изтривате. 

1 Настройки > Навигация > Потребителски отб. 

2 Изберете отбягване. 

 3 Избор > Деактивиране. 3 Избор . 

Изтриване на потребителски отбягвания 
1 Изберете Настройки > Навигация> Потребителски 

отбягвания. 

 2 Изберете опция: 

 • За да изтриете всички потребителски          отбягвания, 

• За да изтриете едно потребителско избягване, изберете 
отб.  и изберете > Изтрий. 

Разрешаване на обход 
Изберете Настройки > Навигация > Разширени Обходи. 
Обход по специфични район 
Можете да направите отклонение за определено 
разстояние по протежение на маршрута си  
или обход около конкретни пътища. Това е полезно, ако се 
натъкнете  
строителни зони, затворени пътища, или лоши пътни 
условия.  
1   Изберете дестинация и изберете Давай (стр. 3). 
2 От картата изберете > Обход 

3 Select Next 0.5mi on Route, Next 2mi on Route, Next 5mi 
on Route, or Detour by Road(s) on Route. 

4 If necessary, select a road to detour around. 

Навигация Извън пътя 
Ако не искате да следвате пътища, докато навигирате, 

можете да използвате режим Извън пътя. 

1 Изберете Настройки > Навигация. 

2 Изберете Изчисляване > Извън пътя > ОК 

Следващия маршрут ще бъде изчислен, като права 
линия до крайната дестинация. 
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Показване на следващия завой 
При навигация в автомобилен маршрут в горния ляв ъгъл на  

картата се появява предварителен преглед на следващия  

завой, смяна на лентата или други маневри. Прегледът включва  

разстоянието до завоя или маневрата и лентата, по 

която трябва да пътувате, ако е налична. 
 От картата изберете,         за да видите следващия завой на 

картата. 
 Активиране на асистента за лента 
Когато шофирате, ще се появи линия от едната страна на  
картата, ако е налична  
 Преглед реален изглед на кръстовище 
Когато сте в навигация по маршрут,можете да виждате пътните 
възли поглавните пътища. Когато наближите пътен възел по  
маршрута, за кратко се появява изображение на този възел, 
ако има такова. 

От картата изберете,          за да видите пътния възел, ако има 

такъв. 

 Преглед трафик аларми 
Докато навигирате по маршрут, сигнал за пътната обстановка 

може да се появи в лента за навигация. 

Изберете известието, за да видите повече информация. 
Преглед на иформация за пътуването 
Страницата с информация за пътуването показва настоящата  
ви скорост и предоставя статистика за пътуването ви. 
ЗАБЕЛЕЖКА:Ако правите чести спирания, оставете устройството 
включено, така че да можете да измервате точно изтеклото  
време на пътуването 
От картата изберете  > Бордови компютър.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изчистване на информацията за пътуването  

1 От картата изберете      > Бордови компютър. 

2 Избор 

3 Изберете опция: 

• Когато не сте в режим навигация посочете Избери всички  

за да нулирате всички данни освен скоростта.  

•Изберете Нул. данни пътуване за да за да изчистите  

данните от пътуването.  

 •Изберете Нулирай Макс. скор. за да нулирате максималната  

скорост 

• Изберете Нулиране пътуване B, за да нулирате километража.

Преглед на текущото местоположение 
Използвайте функцията Къде съм? за да видите 
информация за Вашето местоположение. Тази функция е 
полезна когато имате нужда от помощ и трябва да  
кажете къде се намирате.  
От картата изберете            > Къде съм?. 
Търсене на близки услуги  
Може да използвате Къде съм? стр., за да намерите 
услуги в близост, като болница или полицейски участък. 

Появяват се подробни данни за завоя. Ако е налично, се 
появява изображение на кръстовището за кръстовища по 
главните пътища. 
 Показване на целия маршрут на картата 
1 При навигация по маршрут изберете лентата за 
навигация горе 
на картата. 
 

1 От картата изберете 

2 Изберете категория. 

> Къде съм?. 

Показване на инф.  за текущото местоположение  
Ако трябва да кажете на друг човек как да ви намери, устройството 
може да ви даде списък с упървания. 

1 От картата изберете превозното средство. 2 Избор > Карта. 

2 Избор > Упътване до мен. 

Гласови команди 
ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични за всички 
езици и региони и може да не са налични във всички 
модели. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Навигацията с гласово активиране може да 
не постигне желаното качество на работа, когато 
околната среда е шумна. 
 Функцията Гласова команда ви дава възможност да 
ползвате устройството, като изговаряте думи и команди. 
Менюто за гласови команди издава гласови запитвания и 
списък с наличните команди.  
 
Задаване на Началната фраза 
Началната фраза е дума или фраза, която можете да 
изговорите, за да активирате гласова команда. 
Началната фраза по подразбиране е Гласова команда.  

СЪВЕТ: Можете да намалите вероятността от случайно 

активиране на гласова команда, като използвате 

силна начална фраза. 

1 Изберете Приложения > Гласова команда > 

Собствена фраза. 

2 Въведете нова начална фраза. Устройството показва 

силата на началната фраза още докато я 

въвеждате. 

  3 Изберете OK. 

Активиране на Гласова команда 
 Изговорете началната фраза. 

Появява се менюто за гласови команди. 

 Съвети за гласови команди 
• Говорете с нормален глас, насочени към устройството. 

• Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за 

да подобрите точността на разпознаване на гласа. 

• Изричайте командите както се показват на екрана. 

• При нужда отговаряйте на гласовите запитвания от 

устройството. 

• Увеличете дължината на вашата начална фраза, за да 

намалите вероятността от случайно активиране на гласова 

команда. 

• Слушайте за двата тона, с които се потвърждава, когато 

устройството влиза и излиза от гласова команда. 

Започване на маршрут с помощта на 
Гласова команда 
Можете да казвате имената на популярни и общоизвестни 

места. 

1 Изговорете началната фраза (стр. 8). 

2 Кажете Find Place. 

 

> Нулирай поле/полета. 
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• Изберете Настройки> Bluetooth > Добавяне на телефон. 

• Ако вече сте се свързали с друг телефон, изберете  
                                                                                                             Настройки > Bluetooth > Телефон > 

4 На телефона активирайте Bluetooth безжична технология.. 

5 На устройството изберете ОК. 

 Появява се списък на Bluetooth устройства в близост. 

6 Изберете телефона си от списъка и изберете OK. 

7 Ако е нужно, на телефона потвърдете, че на устройството е 

разрешено да се свързва. 

8 Ако е нужно, въведете PIN кода на PIN into your phone.  
устройството Bluetooth в телефона. 

 

Прекъсване на връзката с Телефона 

1 Изберете Настройки > Bluetooth. 

2 Изберете Телефон > Няма > Запис. 

Връзката на телефона и устройството се прекъсва, но те 
остават сдвоени. 

Съвети след свързване на устройствата 
• След първоначалното свързване двете устройства могат 
автоматично да се свързват при всяко тяхно включване. 
• Когато телефонът ви се свърже с устройството, сте готови да 
получавате гласови повиквания. 
• Когато включите устройството, то се опитва да се свърже с  
последния телефон, към който е било свързано. 
• Възможно е да се наложи да настроите телефона да се  
свързва автоматично с устройството, когато то бъде включено. 

Започване на разговор 
Набиране на номер 

1 Изберете Телефон > Набери. 

2 Въведете номер. 

3 Изберете Набери. 

Повикване на контакт от вашия телефонен указател 
Телефонният указател се зарежда от телефона в устройството ви  
всеки път когато телефонът и устройството ви се свържат. Може  
да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето  
на телефонния указател. Някои телефони не поддържат тази 
функция. 

1 Изберете Телефон > Тел. Указател. 

2 Изберте контакт. 

3 Изберете Набери. 

Набиране на Място 

1 Изберете Приложения > Телефон > Преглед на категориите. 

2 Изберете Интересна точка. (стр. 3). 

3 Изберете Набери. 

                                                                                      Приемане на повикване 

                                                                                 Когато получите повикване, изберете Отговор или Пропусни. 

Използване на хронологията на разговорите 
Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в  

Устройството всеки път, когато телефонът и устройството ви се  

свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане 

възможно отварянето на хронологията на разговорите. Някои  

телефони не поддържат тази функция. 

1 Изберете Телефон > Хронология на разговорите.

3 Изберете опция: 

 

1 Разположете телефона и устройството Bluetooth на до 10 
м (33 фута) едно от друго. 

2 На устройството активирайте безжичната технология. 
Bluetooth. 

3 Изслушайте гласовото запитване и изговорете името 

на мястото.  

Ще се покаже списък с места. 

 

4 Кажете номера на реда. 

5 Кажете Navigate. 

Спиране на звука на инструкциите 
 Можете да спреде гласовите напомняния за гласова 
команда, без да спирате звука на устройството. 
1 Избор Приложения> Глас. Ком. > 

2 Изберете Инструкциите без звук > Активирано. 

. 

. 

Деактивиране на Гласова Команда 
Можете да деактивирате гласова команда, с което да 
предотвратите случайното й активиране, докато говорите. 

1 Избор Приложения> Глас. Ком.> 

2 Изберете Гласова команда > Деактивирано. 

 

. 

Телефонни обаждания със свободни 
ръце 
 За обаждането със Свободни ръце 
Обаждане със Свободни ръце е възможно в някои модели. 

Като използва безжична технология Bluetooth, вашето 

устройство може да се свърже с мобилния ви телефон и да 

стане устройство за Свободни ръце. За да определите 

дали мобилният ви телефон с технология Bluetooth е 

съвместим с вашето устройство, отидете на  

www.garmin.com/bluetooth. Вашият телефон може да не 

поддържа всички функции за работа с устройство 

за свободни ръце, предоставяни от 

устройството ви. 

Активиране на безжична технология Bluetooth 

1 Изберете Настройки > Bluetooth. 

2 Изберете Bluetooth. 

 Свързване с телефона 
Преди да използвате обаждане със свободни ръце, трябва 
да свържете устройството със съвместим мобилен 
телефон. 

2 Изберете категория. 

Появява се списък с обажданията, като последните разговори 
са най- отгоре. 

Набиране със свободни ръце 9 
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•  За да прехвърлите аудио тел. си, изберете Телефон. 

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако  
искате да изключите устройството, но да останете в  
разговора, или ако ви трябва дискретност. 

     СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с 

 автоматизирани системи, например гласова поща. 

• За да заглушите микрофона, изберете Тихо. 

• За да прекратите разговора, изберете Край на разговора. 

Записване на домашен телефонен номер 
 СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома,  

можете да го редактирате, като редактирате “У дома” в списъка  

си със запаметени местоположения (стр. 5). 

Избор Телефон > > Задаване на домашен номер,  

Въведете телефонния си номер и изберете ОК. 

Обаждане У дома 
 За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете  
телефонен номер за вашето място У дома. 
 
Избор Записано> Начало>     > Набери. 

 

Използване на Приложенията 
Използване на Помощ 

Изберете Приложения > Помощ, за да видите информация  

Относно използването на устройството. 

Търсене на помощни теми 

Избор Прилож. > Помощ 

Връзка към смартфон 
Smartphone Link е приложение за  смартфон, което Ви  
позволява да синхронизирате данни местоположението и да  
имате информациа в реално време. Вашето устройство  
прехвърля данни към смартфона чрез Bluetooth. 
Свързването с  Smartphone Link предоставя достъп до Garmin  
Live Services. Garmin Live Services осигурява безплатно и  
абонамента, за да видите живи данни за вашето устройство,  
като например данни за трафика, времето и цените на горивата. 
Запазени места и скоро намерени са синхронизирани с  
телефона ви всеки път, когато устройството ви се свързва към 
 Smartphone Link. 
Сваляне на Smartphone Link 
Smartphone Link поддържат телефони с операционна с-ма 
 Android™ version 2.1 или по-стара. 
Изтеглете Smartphone Link от апликациите на вашия телефон. 
Вижте в ръководството за употреба на вашия телефон,  
Информация за изтегляне и инсталиране на приложения. 
 

Свързване към Smartphone Link 
За да можете да се свържете към Smartphone Link, трябва да 

изтеглите и инсталирате приложението Smartphone 

Link на телефона си. 

1 Стартирайте Smartphone Link на телефона си. 

2 От устройството си изберете Настройки > Bluetooth и 

изберете полето за отметка Bluetooth. 

3 От телефона изберете Настройки на Bluetooth. 

4 На телефона активирайте безжичната технология Bluetooth 

и сканирайте за Bluetooth устройства в близост. 

 Вижте в ръководство на притежателя на телефона за 

повече информация. 

5 От телефона изберете вашето устройство от списъка на 

устройствата в близост. 

6 Следвайте екранните инструкции на телефона си и на 

устройството, за да потвърдите заявката за сдвояване. 
     се появява в лентата за състоянието в устройството, когато 

има свързване към Smartphone Link.  
Изпращане на Място от вашия телефон към 
устройството 
Smartphone Link се регистрира като навигационно приложение на 
телефона ви. 
1 От телефона изберете бутона за започване на навигация до 
 местоположение (вижте ръководството на телефона си). 

2 От менюто за приложения изберете Smartphone Link. 

При следващото свързване на устройството към телефона ви, 

местоположението се прехвърля в скоро намерените елементи на 

устройството ви. 

Деактивиране на обаждания по 
време на връзка към Smartphone Link 

Когато у-то е свързано към телефона и приема услугите Garmin 

Live, можете да деактивирате обаждането със свободни ръце 

1 Изберете Приложения > Smartphone Link. 

3 Изберете разговор. 
 
Използване на Опции при разговор 
1 Докато провеждате разговор, 
    от картата изберете.......................... . 

2 Изберете опция: 

2 Изберете телефона си. 

3 Изчистете полето за отметка Обаждане със свободни 

ръце. 

Garmin Live услуги 
NOTE: Smartphone Link поддържат телефони с операционна 
с-ма Android™ version 2.1 или по-нова. 
Преди да използвате Garmin Live Services,устройството 
трябва да бъде свъръзано към съвместим смартфон с 
инсталиран SmartphoneLink (стр. 10). 
Свързването към Smartphone Link Ви предлага достъп до 
Garmin Live Services. GarminLive Services предлага  
безплатни и платени планове за преглед на данни в реално 
време на вашето устройство, като информация за трафик, 
времето и цени на горивото. Някои услуги като времето са 
налични като отделно приложение в устройството. Други 
услуги като трафик информацията, подобряват  
съществуващи функции в уреда.  

Фукциите, които изискват достъп до GarminLive Services, 

показват Smartphone Link символ и се появяват само когато  

имате връзка със Smartphone Link.  

Абониране за услугите Garmin Live  
За да се абонирате за услугите Garmin Live, трябва да 

инсталирате приложението Smartphone Link на телефона си. 

1 Стартирайте приложениетоSmartphone Link на телефона 

си (стр. 10). 

2 Изберете Garmin Live Services. 

Появява се списък на услугите и цените за абонаменти.  

3 Изберете услуга. 

4 Изберете цената. 

5 Изберете Абониране. 

6 Следвайте инструкциите на екрана. 

За ecoRoute  
В някои области, за да можете да ползвате функциите на 
ecoRoute™, трябва да закупите код за отключване 
или аксесоар ecoRoute HD. Отидете на 
www.garmin.com/ecoroute за повече информация.  
Функцията ecoRoute изчислява пестенето на гориво и цената 
на горивото при навигиране към дестинация и предлага 
инструменти за подобряване на ефективността за 
горивото. Предоставените от функцията ecoRoute данни са 
само оценки. Данните не са реално отчетени от превозното 
средство, освен ако не използвате аксесоара ecoRoute HD. 
За да получите по-точни отчети за гориво за вашето превозно 
средство и навиците ви при шофиране, калибрирайте 
пестенето на гориво (стр. 11). 

10 Изп. Прилож. 



3 Въведете количеството гориво, което превозното средство е 

използвало от последния път, когато резервоарът е бил пълнен.  

4 Въведете разстоянието, което сте пропътували, откакто за  

Последен път резервоарът за гориво е бил пълнен.  

5 Изберете Следващ.  

Устройството изчислява средното пестене на гориво от  

превозното средство. 

6 Изберете Запис.  

За ecoChallenge 

ecoChallenge ви помага да подобрите пестенето на гориво от  
превозното средство, като измерва в точки начина ви на  
шофиране. Колкото са по-високи резултатите ви в ecoChallenge, 
толкова повече гориво пестите. ecoChallenge събира данни и  
изчислява точков резултат, когато устройството ви се движи и е 
в автомобилен режим на транспорт. 
 Преглед на резултатите от ecoChallenge 
Изберете Приложения > ecoRoute > ecoChallenge. 

За резултата от ecoChallenge  
Цвета на иконата се променя в зависимост от ефективността 
си в предизвикателството. 
Общо: Показва среден резултат от скорост, ускорение и  

спирачки. 

Скорост: Показва резултата ви за шофиране на превозното  
средство при оптимална скорост за пестене на гориво.  
Ускорение: Показва резултата при плавно и постепенно  
Ускорение. Губите точки при рязко ускорение. 
Спирачки: Показва резултата ви за гладко и постепенно  
спиране. Губите точки за рязко спиране. 
 Нулиране на резултатите на ecoChallenge 
1 Select Apps > ecoRoute > ecoChallenge.

ecoRoute HD аксесоар  
Когато имате свързан ecoRoute HD аксесоар, Вие ще приемате 
информация от двигателя в реално време като грешки, обороти 
напрежение на акумулатора. Вашият  
уред може да чете данни от двигателя чрез ecoRoute HD. 
Посетете  www.garmin.com/ecoRoute. 
Настройване на превозното средство  
Първия път, когато използвате функциите на ecoRoute, трябва 

да въведете информация за превозното средство. 

1 Изберете Приложения > ecoRoute. 

2 Следвайте инструкциите на екрана. 

Промяна на цената на горивото  

1 Изберете Приложения > ecoRoute > На горивната помпа. 

2 Въведете текущата цена на горивото и изберете Следващ. 

3 Изберете Да. 

Калибриране на пестенето на гориво  
Можете да калибрирате пестенето на гориво, за да получавате 

по-точни отчети за горивото съобразно вашето превозно 

средство и начина ви на шофиране. Трябва да калибрирате, 

когато пълните резервоара си с гориво.  

 
1 Изберете Приложения > ecoRoute > На горивната помпа. 

Отчет се създава за всеки маршрут, който шофирате. Ако  
спрете маршрута на вашето устройство, отчета е създаден за 
изминатото разстояние. 
Преглед на Отчет километраж 
Можете да преглеждате запазени отчети на устройството. 

СЪВЕТ: Можете да свържете устройството си към компютър 
и да имате достъп до отчетите на километража в папката 
Reports в устройството (стр. 16). 

1 Изберете Приложения> ecoRoute > Отчет километраж. 

2 Изберете отчет. 

Нулиране на данните в ecoRoute 
1 Изберете Приложения> ecoRoute > Vehicle Profile. 
2 Избор > Нулирай. 

Показване на myGarmin съобщения 
За да можете да ползвате тази функция, устройството ви трябва 
да е свързано към поддържан телефон с работещо в него 
приложение Smartphone Link (стр. 10). Тази функция 
не е налична за всички региони. 
Можете да виждате съобщения от myGarmin, например 
известявания за софтуер и актуализации на карти. 
1 Изберете Приложения> myGarmin. 
Ако имате непрочетени съобщения, техният брой се показва на 
иконата myGarmin. 
2 Изберете тема на съобщение. 
Появява се цялото съобщение. 
Проверка на прогнозата за времето 
За да можете да ползвате тази функция, устройството ви трябва 
да е свързано към поддържан телефон с работещо в него 
приложение Smartphone Link (стр. 10). Тази функция 
не е налична за всички региони.  
1 Изберете Приложения > Времето. 

2 Изберете ден. 

Появява се подробната прогноза за този ден.  

Показване на Времето близо до различен град  

1 Изберете Приложения > Времето > Текущо място. 

2 Изберете опция: 

• За да видите времето за предпочитан град, изберете града от 

списъка. 

• За да добавите предпочитан град, изберете Добавяне на 

град и въведете името на града. 

 Показване на Метеорологичен радар 

Можете да виждате анимирана цветно кодирана карта от радари 

за моментните метеорологични условия, както и икона за 

времето на картата. Иконата за времето се променя, за да 

показва времето в близост, например дъжд, сняг и гръмотевични 

бури.  

1 Изберете Приложения > Времето. 

2 Ако е нужно, изберете град. 

2 Въведете текущата цена на горивото.  

3 Избор > Метеорологичен радар. 
. Показване на предупреждения за времето 

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се 
появяват предупреждения за времето. Можете също да 
гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото 
ви местоположение или близо до избран град.  

1 Изберете Приложения > Времето 

2 Ако е нужно, изберете град. 

3 Избор 

Проверка на пътната обстановка 

1 Изберете Приложения > Времето. 

2 Ако е нужно, изберете град. 

2 Select > Reset. 

Viewing Fuel Economy Information 
1 Изберете Приложения> ecoRoute > Fuel Economy. 

2 Изберете раздел от графиката, за да я увеличите. 

Отчет километраж 
Отчет километраж показва разстоянието, времето, среден 
разход на гориво, както и стойността на горивото, когато 
пува към дестонацицията. 

>  Предупреждения за времето 

3 Избор > Пътна обстановка. 

Използване на приложения 
1
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Нощните часове се появявят в сенчестата част на картата. 

Ползване на калкулатор 

Изберете Приложения > Калкулатор. 

Конвертиране на единици 
1 Изберете Приложения > Конверт. На единици. 

2 Ако е нужно, изберте бутон следващо Конвертирене,  

иберете категория на измерване и изберете Запази. 

3 Ако е нужно, изберете бутон за единица, изберете единица за  

измерване и изберте Запази. 

4 В полето изберете единицата, която искате да изчислите. 

5 Въведете числото и изберете Готово.  

Настройка Валутни курсове за конвертиране 

Тази услуга не е налична във всички райони. 

                                                                                                             Можете да актуализирате валутни курсове. 

1 Изберете Приложения > Конверт. На единици. 

2 Изберте бутон следващо Конвертирене. 

3 Изберете Валута и Запази. 

4 Ако е нужно, изберете бутон за валута, изберете валута 

 за измерване и изберте Запази. 

5 Изберете бутона в долната част на екрана, която показва  

обменните курсове на валута. 

6 Изберете валутата с отметка. 

7 Въведете стойността и изберете Готово. 

8 Изберете OK. 

Използване на ръководството за език 
Използвайте ръководството за език, за да търсите и превеждате  
фрази идуми. 

Изберете Приложения > Езиково ръководство. 

Закупуване на езиково ръководство 
При закупуване устройство идва с ограничена демонстрационна  
версия на езиково ръководство.

Планиране на пътуване 
Може да използвате "План пътуване" за създаване и 

записване на пътуване с множество дестинации. 

 
1 Изберете Приложения > План за пътуване. 

2 Изберете Ново пътуване. 

 
4 Потърсете място (стр. 3). 

. 

 

Планиране на пътуване 

Може да използвате "План пътуване" за създаване и 

записване на пътуване с множество дестинации. 

1 Изберете Приложения > План за Пътуване 

2 Изберете пътуване. 

3 Изберете местоположение. 

4 Изберете опция: 

3 Изберте снимка. 

Слайдшоу.  
1 Изберете Приложения > Преглед на снимки. 

2 Избор . 

3 Докато върви слайдшоу,  изберете екрана, за да го 

спрете. 

Изтриване на снимки 
1 Изберете Приложения > Преглед на снимки. 

3 Изберете Изберете начално местоположение. 

 
5 Изберете Избор. 

6 За да добавите допълнителни 

места, изберете................................... 

7 Изберете Следващ. 

8 Въведете име и изберете OK. 

2 Изберте снимка. 

3 Избор > Изтрии > Да. 

Показване на предишни маршрути и 
дестинации 
Преди да можете да използвате тази функция, трябва да 
активирате функцията за хронология на пътуване (стр. 17). 

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и 
местата, където сте спирали. 

 Изберете Приложения > Къде съм бил. 

Използване на световен часовник 
1 Изберете Приложения > Световен часовник. 

2 Ако е нужно, изберете грас, въведете името на града и 

изберете Готово. 

• Изберете Час на заминаване. 

• Изберете Час на пристигане. 

5 Изберете дата и час и изберете Запис. 

6 Изберете Продължителност. 

7 Изберете колко време ще прекарате на това място и 

изберете Запис. 

8 Ако е необходимо, повтаряйте стъпки 3–7 за всяко място. 

Смяна на режим превозно средство при пътуване 

Моте да смените режима на транспорт, с който сте пътували 
взапазените пътувания.  

1 Изберете Приложения > План за пътуване. 

Преглед световна карта 
Изберете Прилож. >  

Световен часовник.> > >>>>>> . 

2 Изберете пътуване. 

3 Избор > Реж. Превозно средство 

4 Изберте режим. 

5 Изберете Запази.  

Навигация по запаметено пътувне 

1 Изберете Приложения > План за пътуване. 

2 Изберете запаметено пътуване.   

3 Изберете Давай. 

4 Ако бъдете попитани, изберете маршрут (стр. 6). 

Редактиране на запаметено пътуване 

1 Изберете Приложения > План за пътуване. 

2 Изберете запаметено пътуване.   

3 Избор . 

4 Изберте опция: 

• Изберете Преименуване на пътуване. 

• Изберете Редактиране на дестинации, за да добавите 
или изтриете местоположение или да смените подреждането на 
местоположенията. 

• Изберете Изтрий пътуването. 
• Изберете Оптимизиране на реда, за да подредите 

спирките на пътуването си по най-ефективен ред. 
 
Преглед на снимки 

Може да преглеждате снимки, които сте съхранили в 
устройството или на карта памет. Виж. Стр. 16 за повече 
информация относно зареждане на снимки в устройството. 

1 Изберете Приложения > Преглед на снимки. 

2 Използвайте стрелките, за да разгледате снимките. 

12                                                                                                                                                                                          Използване на приложения 



Garmin не носи отговорност за точността на трафик  
информацията ипътната обстановка 
 
Трафик инф. може да не е достъпна за всички райони или  
страни. За повече инф. за приема на трафик и покритие, 
отидете на www.garmin.com/traffic. 
 
Трафик приемника е включен в някои комплекти и се явява като 
допълнителен аксесоар към всички модели.  

 

• Уредът трябва да бъде свързан към захранване от автомобил, 

за да получите информация за трафика. 
• Трафик приемника и устройството трябва да са в 

информационния обсег станция, предаваща данните за  

трафика, за да получите трафик информация. 

• Няма нужда да активирате абонамента включен към трафика. 

• променя цвета си в зависимост от условията на движение  

по маршрута Ви или по пътя по който се движите. 
 
• Ако вашето устройство включва външна антена трафик, 
винаги трябва да оставете външната антена включен  
в системата за Най-добрият прием на трафика. 
 
 
Прием на Трафик информация 

БЕЛЕЖКА 

Предните стъкла с отопление (метализирани) могат да снижат  
ефективността на трафик приемника. 
 
Преди да използвате трафик информация, трябва да закупите  
съвместим Garmin трафик приемник аксесоар. За повече  
Информация отидете на www.garmin.com.  
Преди да започнете да получавате трафик информация  
Трафик приемника и устройството трябва да са в обсега на  
FM станциите, предаващи информация за трафика. 

За да закупите езиково ръководство отидете на                       Когато приемникът е в зона на покритие на трафика, устройството 
http://www.garmin.com/languageguide . ще започне да показва трафик информация. 

1 Свържете трафик приемника към захранването.  

2 Свържете трафик приемника към устройството. 

Трафик приемник 

Изберте Езици в Езиково ръководство 
Можете да изберте езици, на които искате да 
преведете думи и фрази.  

1 Изберете Приложения > Езиково ръководство. 

2 Избор > Език. 

3 Изберете От, изберете от езика, който искате да 

превеждате и изберете Запази. 

4 Изберете To, изберете език, на който искате да 

преведете и изберете Запази. 

Превод на Думи и Фрази 
1 Изберете Приложения > Езиково ръководство. 

2 Изберете категрия и подкатегория. ➊      Mini-USB конектор          

➋          Конектор за външната антена             

➌           Вътрешна антена 

➍      Светодиод на захранването              

➎      Адаптер на захр. за автомобил 

3 Ако е нузно, избор , въведете ключова дума и Готово. 

4 Изберете дума или фраза. 

5 Избор, За да чуете превода. 

Трафик икони  
Когато приемате трафик информация на картата се 
появяват трафик икона. Тази икона сменя цвета си и 
показва пътната обстановка.  

Сиво: Трафик информацията не е налична. 

Зелено: Трафикът се движи свободно. 

Червено: Трафикът не се движи или се движи много бавно. 
Има сериозено забавяне. 
Жълто: Трафикът се движи, но има забавяне. Има 
умерени задръствания по пътя. 
Позициониране на трафик приемника 
Може да позиционирате трафик приемника, така че да 
оптимизирате приема на трафик информация. 

1 Развиите кабела. 

2 Поставете средата на кабела на място с ясна видимост 

към небето, например на таблото. 
БЕЛЕЖКА: Do not rest the cable on the cable plug that 

connects to the vehicle power source. 

Не поставяйте кабела на пода или под друга предмети. 

 
Трафик по Вашият маршрут 

По време на изчисляване на маршрут, уреда проверява 

текущата пътна обстановка и автоматично оптимизира 

маршрута така, че да пътуването да отнеме минимално 

време. Ако по време на навигация възникне проблем с 

трафика, навигатора автоматично преизчислява маршрута.  

Иконата променя    цвета си и обозначава степента на 

проблема в пътната обстановка или по пътя, по който се 

движите в момента.Ако не съществува алтернативен 

маршрут, Вие трябва да се движите през проблемния 

участък.Времето на задържане ще бъде добавено към 

оценката за общото време на придвижване. 

Използването на двуезичен речник 

1 Изберете Приложения > Езиково ръководство > 

Двуезичен речник. 

2 Изберете речник. 
3 Акое нужно, избор 

4 Изберете дума. 

изберете дума и Готово. 

5 Избор , за да чуете превода. 

     ТРАФИК 

БЕЛЕЖКА 

Преглед на трафик информация по маршрут 

1 По време на навигация избор 

2 Изберете Трафик маршр. 

. 

Ще се появи списък със събития, свързани с пътната 

обстановка. 

3 Изберете събитие. 

Ръчен обход на трафик по маршрута 
1 От картата, избор: . 
2 Изберете Трафик маршр. 

3 Ако е необходимо, използвайте стрелките за преглед 

на други трафик събития по Вашия маршрут. 
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3 Напишете unit ID – то на FM трафик приемника. 

4 Отидете на  www.garmin.com/fmtraffic, за да закупите  

Абонамент и ще получите 25-символен код. 
                                                                                                             Кодът за абонамента не може да бъде използван повторно.  
                                                                                                             Вие трябва да получите нов код при подновяване на услугата.  
                                                                                                             Ако притежавате повече FM трафик приемници, трябва да              
                                                                                                             получите нов код за всеки от тях. 

5 Изберете Следващ на устройството. 

6 Въведете код за абонамент. 

7 Изберете Готово. 

Изключване на данни за трафик 
1 Изберете Настройки > Трафик. 

2 Махнете отметката от Трафик. 

Устройството вече не приема трафик информация, но все още    
отбягва потенциално претоварените зони, използващи  
trafficTrends ™, ако е разрешена (стр. 17). 
 

Функции за камион 

За IFTA вписване 
БЕЛЕЖКА:  Тази функция не е налична във всички райони. 

Можете да архивирате данните, необходими за международно  

облагане на горивата споразумение документация (IFTA), като  

данни за покупка на гориво и изминати километри. Преди да 

 използвате IFTA вписване, трябва да сте на  режим Камион. 

(стр. 2). 

Въведете данните за горивото 
1 Изберете Приложения > IFTA вписване > На бензиност. 

2 Въвевете цена на литър гориво. 

3 Въведете Използвано гориво в полето. 

4 Въведете количеството гориво. 

5 Ако е необходимо, изберете опция:  

• За да запишете количеството в литри, изберете Галони>  
Литри > Запази. 
• За да запишете количеството галони, изберете Литри >  
Галони > Запази. 

6 Ако е нужно, поставете отметка на Включено ДДС. 

7 Изберете бензиностанция, където може да зареждате. 

Редактиране на регистър за гориво 

1 Изберете Приложения > IFTA вписване > Данни за гориво. 

2 Ако е нужно, изберте камион. 

3 Ако е необходимо, изберете тримесечие. 

4 Изберете регистър

4 Избор 1 От главното меню, изберете Трафик. > Обход. 

2 Изберете Абонамент > Използване на обходен маршрут 

1 По  време  на навигация,  изберете 

2 Изберете Обход. 

3 Изберете маршрут. 

. 

. 

Преглед на трафика на картата 
Трафик картата показва чрез цветни кодове трафик 
потока и закъсненията по пътищата около Вас. 

1 От картата изберете . 

2 Изберете Пътна обстановка. 

Трафик във Вашия район 

2 Изберете Пътна обстановка > 

3 Изберете позиция от списъка. 

Търсене на закъснения по пътя 

1 От  картата    изберете 

. 

4 Ако има повече от едно закъснение,  

използвайте стрелките за преглед. 

Преглед на ПТП на картата 

1 От картата изберете. 

2 Изберете Пътна обстан. 

3 Изберете трафик икона. 

Разбиране на трафик данните 
Легендата на трафика пояснява значението на знаците 
и цветовете, използвани на картата за означаване на 
трафика. 
1 От картата изберете 

2 Изберете Легенда Трафик. 

> Traffic. 

Трафик камери 
Трафик камерите показват картина от  пътната обстановка 
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, който поддържа Smartphone Link 
(стр. 10). Тази функция не е налична във всички области. 

1 Изберете Приложения > myCameras. 

2 Изберете Докоснете да добавите. 

3 Изберете път. 

4 Изберете кръстовище. 

5 Изберете Запази. 

Преглед на Трафик камери 
Преди да видите трафик камера, трябва да я запишете 
(стр. 14). 

1 Изберете Приложения > myCameras. 

2 Изберете камера. 

Трафик Абонаменти 
 
Активиране 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. 
Добавяне на абонамент 
Можете да закупите трафик абнамент за друи райони или 
страни.  
 

5 Изберете опция: 
• Изберете полето за редактиране на информация 

• Избор > Да, за да изтриете регистър. 

Преглед и експорт нa Юридически конспект 
Митническите юрисдикции като списъци за всяка държава 
или област, в които вашето превозно средство е било 
използвано по време на всяко тримесечие. Резюмето за 
юрисдикцията е налично в някои области. 

1 Изберете Apps > IFTA Logging > Jurisdiction Summary. 

2 Ако е необходимо, изберете камион. 

3 Ако е необходимо изберете тримесечие. 

4 Избер. > Export > OK за експорт на юрисдикции. 
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Преглед на резюме за юрисдикция и доклади за  
пътуване 

БЕЛЕЖКА 

Ако не знаете предназначението на файл, не го изтривайте.  

Паметта на уреда Ви съдържа важни системни файлове, които  

не следва да бъдат заличени. 

1 Свържете устройството към компютъра. 

2 Отворете "Garmin" устройство или обема и отворете 
Папka Reports 

3 Отворете папка IFTA. 

4 Отворете .csv файла. 

Часове на служба 

БЕЛЕЖКА 

Въпреки, че това устройство е позволено да записва инфор- 
мация за часове-на-услуги, това устройство не е одобрен  
заместител на изискванията за запис на хартиен дневник,  
съгласно разпоредбите на IFTA. Водачите трябва да са в  
съответствие с всички прилож. федерални и държавни изиск.  
БЕЛЕЖКА: Тази услуга не е достъпна във всички зони. 

Преди да можете да използвате Часове на служба трябва да  
сте в режим камион (стр. 2), и вие трябва да създадете  
профил на шофьор (стр. 15) 
Преди да използвате часове на служба трябва да сте в режим  
камион. 

Запис на вашия работен статус 
1 Изберете Apps > Hours of Service. 

2 Изберете шофьор. 

3 Изберете Duty Status.

Относно шофьорите 
Ако работите за повече от един превозвач в 24-часов 
период, трябва да запишете всеки превозвач. 
Трябва да запишете часовата зона на дома си , дори ако 
пресекат други часови зони. 

Добавяне на шофьори 

1 Изберете Apps > Hours of Service. 

Устройството експортира обобщението в. CSV файл и го 

съхранява в Доклади папката на устройството.  

 

Редактиране и експорт на отчет пътуване  
1 От главното меню, изберете Приложения > IFTA 

Вписване > Отчет пътуване. 

2 Ако е необходимо, изберете камион. 

3 Ако необходимо, изберете тримесечие. 

4 Изберете отчет. 2 Изб. . 

3 Следвайте инструкциите на екрана 

Управление на информация за шофьор 
1 Изберете Apps > Hours of Service. 

2 Изберете шофьор 

3 Изберете Driver Info. 

4 Изберете опция: 

• За да редактирате информацията изберете поле. 

• За да изтривте шофьор         > Delete Driver > Yes. 

Изпозлване на регистър за пътуване 
1 Изберете Apps > Часове на служба 

2 Изберете шофьор. 

3 Изберете View Log. 

5 Изберете опция: 

Избор 
Отчет. 

> Изтриване и сложете отметка, за да изтриете • 

• 

• 

Избор > Комбиниране и сложете отметка, за да  
Комбинирате отчети. 

Избор > Експорт > OK. Устройството експортира 
отчета в .csv файл и го съхранява в папка Отчети  
в устройството. 

4 Изберете опция: 
• За да видите друга дата, изберете датата в горната част 
на екрана. 
• За подробна информация, изберете полето до лентата 
на състоянието. 

• За да редакт., изберете решетката, и изберете поле 

• За да видите информация за нарушение, изберете. 

Добавяне на доставки 
1 Изберете Apps > Hours of Service. 

2 Изберете шофьор. 

3 Изберете Manage Shipments > . 

4 Въведете справочна информация, и изберете Done. 

СЪВЕТ: референтния номер на документа е номера на 
товарителницата , или името на компанията и групата, 
която сте транспортирали. 

5 Ако е необходимо изберете Начало ден. 

6 Ако е необходимо изберете Край на ден. 

7 Изберете Запис. 

Управление на пратки 

БЕЛЕЖКА: Тази услуга не е достъпна навсякъде. 

1 Изберете Прилож. > Часове на служба 

2 Изберете шофьор. 

3 Изберете Управление доставки. 

4 Изберете пратка. 

4 Изберете опция: 5 Изберете опция: 
•Изберете Off Duty за времето, когато не сте на служба. 

• Изберете Sleeper за да запишете времето на почивка 
в спална каюта. 

• Изберете Driving за да запишете времето на 
управление на моторно превозно средство  

• Изберете On Duty за вписване на времето, когато сте 
на работа, но не шофирате 

• Изберете Passenger Seat за да запишете времето за 
втори шофьор на седалката на пътника, но не е на смяна. 

БЕЛЕЖКА: Шофьорът може да бъде в пътническата 

седалка до два часа, непосредствено преди или след осем 

последователни часа в място за спане 

5 Изберете Запис. 

• За да редакт. информацията за изпращане, изберете поле 

• За да изтриете доставките изб 
OK. 

Експортиране на шофьорски дневници 

1 Изберете Прилож. > Часове на служба 

2 Избереет шофьор 

3 Изберете Дневник експорт. 

> Delete Shipments > 

4 Ако е необходимо, въведете номера на влекача, влекач 

VIN, и ремарке номер. 

5 Ако е необходимо, изберете дневник, за да експорт 

6 Ако е необходимо, изберете местоположението към 

който дневника трябва да бъде изнесен. 
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• За записите на вашето устройство, отворете Garmin  
устройство или обем и отворете папката Reports. 

• За записите на вашата карта с памет, отворете устройст 
вото или  картата с памет, и отворете папката Garmin. 

3 Отворете HOSexports fпапката. 

4 Отворете .csv файла. 

           Управление на данни 

За управление на данни 
Можете да съхранявате файлове, като JPEG файлове с изоб 
ражения, на вашето устройство.  Устройството има слот за  
карта с памет за съхранение на данни. 
БЕЛЕЖКА: Устройството не работи с Windows

® 
95, 98, 

Me, Windows NT
®
, and Mac

® 
OS 10.3 и по-стари. 

Файлови типове 
Устройството поддържа тези файлови типове 

• Карти и GPX точки от myGarmin™ картография 
Софтуер вкл. MapSource

®
, BaseCamp™, и 

HomePort™ (стр. 19). 

• GPI потр. POI файлове от Garmin POI Loader (стр. 19). 

За карти с памет 
Можете да закупите карти с памет от магазин за електроника,  
или да закупите предварително заредени софтуер Garmin  
(www.garmin.com/trip_planning) . В допълнение към картата и  
съхранение на данни, картата памет може да се използва за  
съхранение на файлове като карти, снимки, геокеш точки,  
маршрути, точки и потребителски POIs. 
Поставяне на карта с памет 
Устройството microSD™ и microSDHC карти. 

1 Поставете карта в слота на уреда 

2 Натиснете докато не щракне. 

Свързване на устройството към РС 
Можете да свържете устройството към компютъра с помощта  
на USB кабела включен към вашето устройство. 
БЕЛЕЖКА: Първия път, когато свържете устройството си с Windows  

компютър, ще бъдете подканени да инсталирате myGarmin Agent 

софтуер. Отидете на www.garmin.com / agent за повече информация. 

1 Включете малкия край на USB кабела в порта 
на устройството. 

2 Включете големия край на USB кабела в порта на  
Компютъра. 

Снимка на устройство, свързано към компютър се появява  
на екрана на устройството. 

На компютър с Windows, вашето устройство се появява в My  

Computer или като преносимо устройство или като два  

сменяеми  диска, представ. устройството и картата с памет. 

Прехвърляне на данни от компютъра 
1 Свържете устройството към компютъра (стр. 16).

Вашето устройство и карта с памет се появяват като 
сменяеми дискове в My Computer на Windows и като обеми, 
свързани към Mac компютри. 
БЕЛЕЖКА: Някои компютри с много мрежови устройства не 
могат да възпроизвеждат устройството . Вижте помощния 
файл на вашата операционна система, за да научите как да 
свържете устройството. 

2 От компютъра отворете търсачката на файлове 

3 Изберете фаил 

Устройството експортира бордовия дневник на един. CSV 
файл и го съхранява в папката Reports в паметта 

Преглед на експортирани дневници 

БЕЛЕЖКА 

Ако не знаете предназначението на файла, не го 

изтривайте. Паметта на уреда Ви съдържа важни 

системни файлове, които не следва да бъдат заличени. 

1 Свържете устройството към компютъра (стр. 16). 4 Изберете Edit > Copy. 

2 Изберете опция: 5 Отворете Garmin или картата с памет. 

6 Изберете Edit > Paste. 

Файлът се появява в списъка на файловете в паметта на 

устройството или на  картата с памет. 

Прекъсване на USB връзката 

Ако устройството е свързано към вашия компютър като 

преносимоустройство или трябва  безопасно изваждане на 

устройството откомпютъра, за да се избегне загуба на 

данни. Ако устройството е свързано къмвашия Windows 

компютър като преносимо устройство, то не е необходимо 

.1 Направете следното: 

• За Windows компютри изберете Safely Remove 
Hardware иконата в системната лента и изберете устройст. 

• ЗА Mac компютри, плъзнете иконата в кошчето. 
2 Откачете кабела от вашия компютър. 

Изтриване на  

БЕЛЕЖКА 

Ако не знаете предназначението на файла, не го трийте. 
Вашата памет в устройството съдържа важни системни 
файлове, които не трябва да се заличават. 

1 Отворете Garmin диск или обем. 

2 Ако е необходимо, отворете папката или обема. 

3 Изберете фаил 

4 Натиснете Delete бутона на клавиатурата 

Персонализиране на устройство 

Добавяне на профил за камион/кемпер 

ВНИМАНИЕ 

Въвеждане на профила за превозно средство не гарантира, 
че вашите характеристиките на превозното средство ще се 
отчитат във всички маршрутни предложения. Ваша е 
отговорността да отчитате вашатависочина, дължина, тегло, 
и други съответни ограничения, когато шофирате. Винаги 
следете пътните знаци и пътнитеусловия при шофиране. 

1 Изберете Настройки > Профил камион. 

2 Изберете тип на профила: 

• Изберете Камион, за да добавите профил. 

• Изберете RV, за да добавите профил за караван 

3 Избер. . 

4 Ако е необходимо изберете Единици, за да смените 

едините за измерване 

5 Следвайте инструкциите на екрана. 

Активиране на профил за кемпер или камион 
Преди да можете да активирате профил, трябва да 
добавите профила (стр. 16). 
Устройството изчислява маршрута на базата на ширината, 
дължината, височината, теглото, както и други настройки на 
активния профил. 
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Off Road: Изчислява пътя по права линия до дестинацията 

Настройки а екрана 
За да отворите страницата за настройки на дисплея, от главното                    
меню, изберете Настройки > Екран 

Режим цветове: Променя яркостта на екрана. Намаляване  
яркостта може да се пести заряда на батерията. 
Display TimeoutОпределя размера на времето на престой, 
преди  устройството да влезе в режим на сън. 
Снимки на екран: Позволява да снимате екрана на устр. 

Снимките са запазени в Screenshot папка в паметта на уреда. 

Bluetooth Настройки 
За Bluetooth настройки, от главното меню отидете на  
Настройки > Bluetooth. 

Bluetooth: Позволяване на Bluetooth безжична технология. 

Добави тел: Управлява връзка между вашето устройство и  
безжични слушалки с безжичната технология Bluetooth. 
Приятелско име: Позволява Ви да въведете приятелско име, 
което идентифицира вашите устройства с безжичната технология 
Bluetooth. 
 
Забрана на Bluetooth технология 
 

1 Изберете Настройки > Bluetooth. 

2 Изберете Bluetooth. 

Трафик настройки 
За да отворите страницата с настройките за трафик, от гл. меню 
изберете Настройки > Трафик 

Трафик: Позволяване на трафик 

Абонаменти: Списък на текущи доставчици 

trafficTrends: Виж стр. 17. 

За трафик абонаменти 
Можете да закупите допълнителни абонаменти или подновите, 
ако вашият абонамент изтича. Отидете на 
http://www.garmin.com/traffic. 

Преглед на трафик абонаменти 
Изберете Настройки > Трафик > Абонаменти 

trafficTrends 
Когато функцията trafficTrends е активирана, записа на вашето 
устройствона данни за трафика и използва тези данни да изчисли 
по-ефективен маршрут. 
Когато устройство с активирана функция trafficTrends  вашите  
записи с данни, устройството записва трафик данни, които се 
използват за подобряване на  trafficTrends. Тази информация е 
изпратена до Garmin, когато свържете вашето устройство към 
myGarmin и използвате компютъра си. 
 
БЕЛЕЖКА: Различните маршрут могат да бъдат изчислени въз 

основа на traffic trends за ден от седмицата или време на деня. 
Забрана на trafficTrends 
За да предпазите устройството от запис или споделяне на данни 
за трафика,  трябва да изключите trafficTrends. 
 

Изберете Настройки > Трафик > trafficTrends. 

Настройки на единици и време 
За да отворите страницата за единици и настройки на времето,   
от главното меню изберете Настройки > Единици и време. 
Текущо време: Настройте точен час на уреда. 

Формат за време: Позволява Ви да изберете 12-часа, 24 часа, 
или UTC показване на времето. 
 
Единици: Задава мерната единица, използвана за разстояния.

1 Изберете Настройки > Профил камион. 

2 Изберете тип профил: 

• Изберете Truck за активация на профил за камион 

• Изберете RV за активация на профил за кемпер 

3 Изберете профил 

4 Изберете Изберете профил. 

Редакция на профил 
Преди да можете да изтриете профила, трябва да сте 
активирали друг (стр. 16). 

1 Изберете Настройки > Профил за камион 

2 Изберете профил и изб. 

3 Изберете Редакт. или Изтрий. 

. 

Настройки на карта и МПС 
За да отворите настройките на картата и МПС, от главното 
меню, изберете Настройки > Карта и МПС 

МПС: Смяна на иконата, която показва вашата позиция на 
картата. Отидете на www.garmingarage.com за още икони. 
Изглед на картата: настройка на перспективата на картата. 

Детаилност на картата: Задава нивото на детайлност на 

картата. Повече подробности може да предизвика картата 
да се изчертава. 
Тема на карта: Сменя цвета на данните от картата. 

Бутони на карта: Задава кои икони да са включени на 
картата. До две икони могат да бъдат включени в картата. 
Слоеве на карта: Задава данните, който се появяват на 
страницата с картата. (стр. 7). 
Табло: Задава разположението на картата на таблото. 

myMaps: Задава кой инсталирани карти използва 
устройството. 

Позволение на карти 
Можете да активирате карти на вашето устройство. 
TIP: За покупка на допълнителни продукти, отидете на 
www.garmin.com/us/maps. 

1 Изберете Настройки > Карта и МПС > myMaps. 

2 Изберете карта. 

Навигационни настройки 
За да отворите страницата за настройки на навигацията, от 
главното меню, изберете Настройки > Навигация 

Режим изчисляване: Задава маршрутно предпочитание. 

Отбягвания:Пътни функ., за избягване по даден маршрут. 

Потребителски отбягвания: Позволява да избегнете 
специфични пътиша или области 
Сложни обходи: Задава дължината на обхода. 

Безопасен режим: Забранява всички функции, които 
изискват значително внимание на водача и биха могли да се 
превърнат в отвличане на вниманието по време на 
шофиране. 
GPS симулатор: Спира устройството да получава GPS 
сигнал, и спестява енергия на батерията. 
Предпочитания за маршрут 
За да отворите страницата за настройки на режим 
изчисляване от основното меню, изберете Настройки > 
Навигация > Режим на изчисляване. 

Изчисляването на маршрута се основава на скорост, на пътя 
и данните за ускорение на автомобила  
По-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за 
шофиране, но може да са  по-дълги. 
По-кратки: Изчислява маршрути, които са по-къси на 
разстояние, но може да отнемат повече време за шоф. 
По-малко гориво: Изчислява маршрути, които биха могли 
да използват по-малко гориво, в сравнение други маршрути. 

Персонализиране на устройството 
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Не е позволено за камиони 

Не се допускат ремаркета 

Никакви опасни материали не са позволени 

Запалими материали забранени 

Водозамърсители забранени 

Забрана за ляв завой 

Забрана за десен завой 

Забрана за обратен завой 

Предупреждения за пътната обстановка 

Риск от заземяване 

Страничен вятър 

Тесен път 

Остър завой 

Стръмен наклон 

Надвесени дървета 

Други 

Станция за претегляне 

Път непотвърден за камиони 

Захранващ кабел 
Вашето устройство може да се захранва различни начини. 

• Захранващ кабел  

• USB кабел 

• AC адаптер (допълнителен аксесоар) 

Зареждане на устройството 
Можете да зареждате батерията на устройството с помощта на 
някои от тези методи. 

• Свържете устройството към захранващия кабел 

• Свържете устройството към компютъра с помощта на 
включения USB кабел. 
• Connect the device to an optional power adapter accessory, 

such as a wall power adapter. 

Относно грижа за устройството 

БЕЛЕЖКА 

Избягвайте изпускане на уреда. 

БЕЛЕЖКА 

Не съхранявайте устройството продължително, където могат  
да се развият високи температури, тъй като това може да  
доведе до трайни повреди 

БЕЛЕЖКА 

Никога не използвайте остри предмети за работа по екрана 
, защото това може да доведе до повредата му. 

Почистване на външен корпус 

БЕЛЕЖКА 

Избягвайте химически елементи, които могат да повредят 

Пластмасовите компоненти 

1 Почистете външния корпус на устройството (без екрана)  

с кърпа, напоена с мек почистващ разтвор. 

2 Подсушете уреда добре.

Настройки на език и клавиатура 
За езикови клавиатурни настройки, от главното меню, 
изберете Настройки > Език и клавиатура 

Гласово нав.: Настройте езика за навигиране 

Език за менюто: Показва всичко на екрана към избрания 
език. 
БЕЛЕЖКА: Промяна на езика на текста не променя езика 
на въведените от потребителя данни или данните в картата, 
като например имената на улиците. 
 
Език клавиатура: Настройка на езика за клавиатурата 
Формат на клавиатура: Настройка на формата 

Нстройки на устройство и сигурност 
За да отворите страницата за настройки на устройството 
от главното меню изберете Настройки > Устройство. 

Относно: Показва номера на софтуерната версия, ID 

номер и информация за няколко други софтуерни функции. 
EULAs: Показва лицензионните споразумения за крайните 
потребители, които се прилагат pо ваш избор. 
БЕЛЕЖКА: Имате нужда от тази информация при 
актуализиране на системен софтуер или покупка на 
допълнителни карти (стр. 19). 
История на пътуването: Позволява устройството да 

записва информация за myTrends (стр. 6), Къде съм аз? 
(стр. 12), и Регистър пътувания (стр. 7) функции. 
 
Изчистване на данни за пътуването 

Настройки на известия за точки в близост 
Изберете Нстройки > Точки в близост. 

Аудио: Задава стила на известие, което да дава при 

наближаване на точки в близост. 
Известие: Задава типа на точки в близост, за които 

сигналите са активни. 
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 настройки. 

3 Изб. 

Допълнение 

Предупредителни икони 

ВНИМАНИЕ 

Въвеждане на характеристиките в не гарантира  че 
характеристиките ще се отчитат във всички  маршрути, 
предложения или че ще получите иконите за 
предупреждения във всички случаи. Ограниченията могат 
да съществуват в данните от картата така, че устройството 
не може да обясни тези ограничения или пътни условия  
във всички случаи. Винаги следете пътните знаци и 
пътната условия. 

Ограничителни предупреждения 

Височина 

Тегло 

Тегло на една ос 

Дължина 

Широчина 
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Почистване на екрана 
1 Използвайте мека, чиста кърпа без власинки. 

2 Ако е необходимо, приложете течност към кърпата. 

Можете да използвате вода, изопропилов алкохол, или  

кърпичка за очила при почистването. 

3 Внимателно почистете екрана с кърпата. 

Избягване на кражба 
• Извадете устройството от колата, когато не се използва. 

• Отстранете остатъка на предното стъкло, което остава  
вакуума. 
• Не оставяйте уреда в жабката. 
• Регистрирайте уреда на http://my.garmin.com. 
Удължаване на живота на батерията 

• Дръжте устройството далеч от екстремни температури. 

• Поставете устройството в режим на заспиване (стр. 2). 

• Намалете яркостта на екрана (стр. 17). 

• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина. 

• Намалете силата на звука (стр. 2). 

• Изключете Bluetooth (стр. 17). 

• Съкращаване времето на осветление (page 17). 

Смяна на бушона на захранващия кабел 
за автомобил  

БЕЛЕЖКА 

При подмяна на бушона, не губете нито едно от малките  
Парчета и се уверете, че те са поставени  в правилно полож. 
Захранващия кабел няма да работи, освен ако не е сглобен 
правилно. 
 
If your device does not charge in your vehicle, you may need to 
replace the fuse located at the tip of the vehicle adapter. 

1 Unscrew the end piece . 

СЪВЕТ: Може да се наложи да използвате монета за отстр. 

2 Отстр. крайното парче, среб. капаче и бушона 

3 Инсталирайте 2 A бушон. 

4 Поставете сребърния връх  в крайното парче. 

5 Завинтете накрайника обратно в захранващия кабел . 

Mounting on Your Dashboard 

БЕЛЕЖКА 

След залепване на диска е изключително трудно  
премахването му без да остави следи. 

 

Използвайте монтажех диск, за да монтирате устройството на  

Таблото и спазеше определени държавни регулации. Виж  

www.garmin.com за повече информация. 

1 Почистете и изсушете таблото, където ще поставите диска. 

2 Отстранете предпазното фолио от лепилото отдолу на 

диска. 

3 Поставете диска на таблото. 

4 Махнете пластмасовото покритие от горната част на диска. 

5 Поставете вакуумна вендуза върху диска. 

6 Натиснете лостчето надолу (към диска)

Сваляне на уреда, поставката и 
монтажното 
Сваляне на уреда от държача 

1 Натиснете бутона на върха на държача 

2 Наклонете уреда напред. 

Премахване на държача от монтажното 

1 Завъртете го надясно или наляво. 

2 Приложете натиск, докато държача не се освободи  

от топката на монтажното. 

Премахване на монтажното от  

предното стъкло 

1 Натиснете лостчето на вакуумната вендуза към вас. 

2 Дръпнете езичето на вакуумна вендуза към вас. 

Поръчка на допълнителни карти 
1 Отидете на страницата на Вашия продукт на уеб сайта на 

Garmin (http://www.garmin.com). 

2 Кликнете на раздел Мой карти. 

3 Следвайте инструкциите 

Камери за безопастност 

БЕЛЕЖКА 

Garmin не носи отговорност за достоверността  или 
последиците от използването на потребителски точки на 
интереси или за безопасност база данни камера. 
 
Информация за камери има в някои региони. Проверете на 
http://my.garmin.com за наличност. За тези места, вие 
можете да закупите абонамент на камерите за безопасност. 
Включва координати на стотици камери за безопасност. 
Вашето устройство Ви уведомява, когато се приближите 
към камерата и може да Ви предупреждава, ако се движите 
твърде бързо. Данните се актуализират най-малко веднъж 
седмично, така че можете да актуализирате вашето 
устройство редовно, за да получите най-актуалната 
информация.Можете да закупите нов регион или да 
разширите съществуващия абонамент по всяко време. 
Всеки регион, който поръчате, си има срочност. 

Потребителски интересно точки 
Потребителски важни обекти са персонализирани точки на 

картата. Те могат дасъдържат сигнали, които Ви позволяват 

да знаете, ако сте близо до някоя отточките или ако 

пътувате по-бързо от указаната скорост 

Инсталация на POI Loader софтуер 

Можете да създадете или да изтеглите потребителски POI 
списъци на вашия компютър  и да ги инсталирате на 
устройство с помощта на POI Loader софтуера. 

1 Отидете на http://www.garmin.com/extras. 

2 Кликнете на Services > POI Loader. 

3 Инсталирайте POI Loader на компютъра си. 

Използване на POI Loader помощни файлове 
За повече информация относно POI loader, се обърнете 

към помощния файл. 

На отворен POI loader кликнете Help. 

Откриване на екстри 
1 Изберете Накъде? > Категории > Потребителски точки 

2 Изберете категория 

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

Допълнение 
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Отстраняване на неизправности 

Вакуума не иска да се закрепи здраво 
На стъклото 
1 Почистете вакуумната вендуза и стъклото със спирт. 

2 Подсушете с чиста, суха кърпа. 

3 Монтирайте вендузата (стр. 1). 

Устройството не се зарежда в автомобила 
• Проверете бушона на кабела за захранване (стр. 19). 

• Проверете дали превозното средство работи и дали подава  
ток на запалката 
• Проверете температурата в купето на автомобила дали е  
между 32 ° и 113 ° F (между 0 ° и 45 ° С). 
• Проверете дали предпазителят не е счупен в изхода за захранване от автомобил.  

Измервателния уред на батерията не изглежда точен 
1 Позволете на устройството да разреди напълно батерията. 

2 Пълно зареждане на устройството, без да се прекъсва цикъла на зареждане.  

Моето устройство не се появява като преносимо 
устройство на моя компютър 
 
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 преносим диск. Режим MTP се 

поддържа 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 компютъра ми 
На Mac компютри и някои компютри с Windows, устройството 

се свързва посредством USB режим за съхранение на данни. В USB външна памет  

режим, устройството се появява като сменяем диск или обем, а 

не като преносимо устройство. Windows версии преди Windows 

XP Service Pack 3 използват USB режим за съхранение на данни. 

Моето устройство не се появява нито като  
преносимо устройство нито като сменяем диск или  
обем на моя компютър 
1 Изключете USB кабела от компютъра

2 Изключете устройството 

3 Включете USB кабела в USB порта на вашия компютър и  

към устройството Ви. 

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 

USB режим за съхранение на данни. Картинка на устройството, свързано към  

компютър се появява на екрана му. 

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

Полето в настройките трябва да е  Позволено 

• Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и 
сдвоете телефона си в рамките на тридесет и три фута (10 м) от устройството.  
• Отидете на www.garmin.com/bluetooth за повече помощ 
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