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Начално запознаване
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

• Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство (Актуализиране на карти и софтуер с 
помощта на мрежа Wi‑Fi, стр. 70).

• Монтирайте устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването (Монтаж 
и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 3).

• Регулирайте силата на звука (Регулиране на звук и сила на звука на известия, стр. 68) и яркостта на 
дисплея (Регулиране на яркостта на екрана, стр. 12).

• Задайте профил на превозно средство за Вашия камион (Добавяне на профил на превозно средство, 
стр. 12).

• Навигирайте до своята дестинация (Започване на маршрут, стр. 23).

Общ преглед на устройството
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Микрофон за обаждане със свободни ръце и гласова команда

Управление на силата на звука

Бутон Вкл.

USB порт за данни и захранване

Слот за карта с памет за карти и данни

Интерфейс на магнитна стойка с конектор с 14 щифта

Високоговорител
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Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на 
продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството 
далече от пряка слънчева светлина.
Устройството и стойката за него съдържат магнити. При определени обстоятелства магнитите могат 
да причинят смущения в някои вътрешни медицински устройства и електронни устройства, 
включително пейсмейкъри, помпи за инсулин или твърди дискове в преносими компютри. Дръжте 
устройството далеч от медицински устройства и електронни устройства.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.
1 Отворете палеца , натиснете вендузата към стъклото и обърнете палеца назад към стъклото.

Палецът трябва да е ориентиран към горната страна на стъклото.

2 Включете захранващия кабел за превозното средство  в порта на стойката.
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3 Ако е необходимо, развийте крилчатия винт на рамото на вендузата  и гайката на сферичната 
стойка  и регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.

4 Затегнете крилчатия винт на рамото на вендузата и гайката на сферичната стойка.
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5 Поставете устройството върху магнитната стойка.

6 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство в извода във вашето превозно 
средство.
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Монтиране на стойката за завинтване върху таблото
Преди да закрепите сферичната стойка за завинтване към таблото си, Вие трябва да изберете 
подходящо място върху таблото.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на 
всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя по време на безопасната 
работа на вашето превозно средство.

БЕЛЕЖКА
Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление 
и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към 
превозното средство. Garmin® не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от 
инсталирането.

БЕЛЕЖКА
За избягване на евентуална вреда по превозното средство Garmin препоръчва инсталиране от 
професионалист за завинтването на сферичната стойка.

1 Поставете стойката  на избраното място.

2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте трите места за винтовете.
3 Пробийте водещи отвори (опция).

За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиете водещи отвори.
4 Закрепете здраво стойката към повърхността с помощта на предоставените винтове .
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5 Поставете рамото на сферичната стойка  в стойката.

6 Поставете крилчатия винт  в стойката, след което го затегнете, за да закрепите рамото на 
сферичната стойка.
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Инсталиране на сферичния адаптер за монтаж
Вашето устройство включва едноинчова сферична стойка, съвместима с решения за монтаж на трети 
страни.
1 Отстранете четирите винта  , закрепващи гнездото на стойката  към магнитната стойка.

2 Отстранете гнездото на стойката.
3 Закрепете едноинчовата сферична стойка  към магнитната стойка с помощта на винтовете, 

отстранени в стъпка 1.
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Включване и изключване на устройството
• За да включите устройството, натиснете бутона за включване  или свържете устройството към 

източник на захранване.

• За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за Вкл., докато 
устройството е включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко 
енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на 
енергия, докато зареждате батерията.

• За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване, докато на екрана се покаже 
подкана, и изберете Изключване.

Прихващане на GPS сигнали
При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и 
да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в 
зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте 
използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало 
от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството 
за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.
1 Включете устройството.
2 Уверете се, че в лентата за състояние се показва  и активирайте услугите за местоположение, ако 

не се показва (Активиране или дезактивиране на услуги за местоположение, стр. 68).
3 Трябва да отидете на открито място с ясен изглед към небето, далеч от високи сгради и дървета.

В горната част на навигационната карта се показва Получават се спътници, докато устройството 
определя Вашето местоположение.
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Начален екран
ЗАБЕЛЕЖКА: Оформлението на началния екран може да се различава, ако е персонализирано.

Плъзнете надолу за преглед на известия.
Плъзнете два пъти надолу за бърза смяна на настройки и яркост на подсветката.

Изберете за започване на маршрут.

Изберете за преглед на картата.

Изберете, за да смените профила на превозното средство.

Изберете, за да видите информация за времето за текущото си местоположение. Необходимо е 
приложението на dēzl.

Изберете за преглед на интелигентни известия. Необходимо е приложението на dēzl.

Изберете, за да отворите чекмеджето с приложения. Чекмеджето с приложения съдържа кратки 
команди до всичките приложения, инсталирани на Вашето устройство.

Задръжте, за да персонализирате тапета или да добавете изпълними модули към началния 
екран.
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Отваряне на приложение
На началния екран има преки пътища за често използвани приложения. Чекмеджето с приложения 
съдържа всички приложения, инсталирани на Вашето устройство, организирани в два раздела. 
Разделът dēzl съдържа приложения Garmin, които са полезни за навигация и записване на часове 
работа. Разделът Помощни съдържа полезни приложения за комуникация и други задачи.

Изберете опция за отваряне на приложение:
• Изберете пряк път за приложения от началния екран.
• Изберете , изберете раздел и изберете приложение.

Добавяне на преки пътища на началния екран
1 Изберете .
2 Изберете раздел с приложения за преглед на допълнителни приложения.
3 Задръжте натиснато приложение или го плъзнете до място на началния екран.

Преглед на известия
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до 
разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

1 Плъзнете надолу от горната част на екрана.
Извежда се списъкът с известия.

2 Изберете опция:
• За да стартирате действието или приложението, споменато в известието, изберете известието.
• За отхвърляне на известие плъзнете известието надясно.

Икони в лентата на състоянието
Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието 
показват информация за функциите на устройството.

Услугите за местоположение са включени (Активиране или дезактивиране на услуги за местопо
ложение, стр. 68).

Bluetooth® технологията е активирана.

Свързване към Bluetooth устройство.

Свързване към Wi‑Fi® мрежа (Свързване към безжична мрежа, стр. 67).

Активен профил на превозно средство. Плъзнете два пъти надолу и изберете за преглед на 
настройките на профила на автомобила (Профили на превозно средство, стр. 12).

Ниво на зареждане на батерията.

Състояние на връзката с приложение dēzl (Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 37)
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Използване на сензорния екран
• Докоснете екрана, за да изберете даден елемент.
• Прокарайте или плъзнете пръст по екрана за преместване или превъртане.
• Щипнете с два пръста по екрана, за да намалите образа.
• Плъзнете с разтваряне на два пръста по екрана, за да увеличите образа.

Регулиране на яркостта на екрана
Можете ръчно да регулирате яркостта с помощта на панела за известия или с менюто за настройки.
1 Изберете опция:

• Плъзнете надолу двата пъти от горната част на екрана, за да покажете бързите настройки в 
панела за известия.

• Изберете Настройки > Устройство > Екран > Ниво на яркост.
2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при 
всички предложения за маршрут или че ще получавате предупредителни икони във всички случаи. 
Може да има ограничения в картните данни, така че вашето устройство да не може да отчете тези 
ограничения или пътна обстановка във всички случаи. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци 
и условия, когато вземате решения при шофиране.

Движението по маршрут и навигацията се изчисляват различно в профила на вашето превозно 
средство. Активният профил на превозно средство е указан чрез икона на лентата за състоянието. 
Навигацията и настройките на картата на вашето устройство могат да бъдат персонализирани 
поотделно за всеки тип превозно средство.
Когато активирате профил на камион, устройството избягва да включва в маршрутите ограничени или 
непроходими зони въз основа на размерите, теглото и други характеристики на вашето превозно 
средство, които сте въвели.

Добавяне на профил на превозно средство
Можете да добавите профил на превозно средство, който включва тегло, размери и други 
характеристики за Вашето превозно средство.
1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (Начален екран, 

стр. 10).
2 Изберете опция:

• За добавяне на обикновен камион с неподвижно закрепен товарен отсек изберете Само камион.
• За добавяне на влекач или композиция влекач с ремарке изберете Трактор.
• За да добавите автобус, изберете Автобус.

3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.
След като добавите профила на превозното средство, можете да го редактирате и да въвеждате 
допълнителна подробна информация, като например идентификационен номер на превозното 
средство или номер на ремаркето (Редактиране на профил на превозно средство, стр. 13).

Профил на автомобил
Профилът на автомобил е предварително зареден профил на автомобил, предназначен за използване 
в автомобил без ремарке. Докато използва профила на автомобил, устройството изчислява 
стандартните маршрути на автомобила и маршрутите за големи превозни средства не са налични. 
Някои специфични за големи превозни средства функции и настройки не са достъпни, докато 
използвате профила на автомобил.
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Превключване на профила на превозното средство
При всяко включване на устройството то Ви подканва да изберете профил на превозното 
средство. Можете ръчно да превключите към друг профил на превозното средство по всяко време.
1 Изберете опция:

• Плъзнете два пъти от горната част на екрана и изберете иконата на профила на превозното 
средство, като например  или .

• От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (Начален 
екран, стр. 10).

2 Изберете профил на превозно средство.
Извежда се информацията за профила на превозното средство, включително мерни единици и 
тегло.

3 Изберете Изберете.

Промяна на информацията за вашето ремарке
Преди да можете да променяте информацията за Вашето ремарке, трябва да въведете профил на 
влекач (Добавяне на профил на превозно средство, стр. 12).
Когато смените ремаркето към вашия влекач, можете да промените информацията за ремаркето в 
профила на превозното средство, без да променяте информацията за влекача. Можете да 
превключвате бързо между често използвани влекачи.
1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (Начален екран, 

стр. 10).
2 Изберете профила на влекача, който ще се използва с това ремарке.
3 Изберете .
4 Изберете опция:

• За да използвате скорошна конфигурация на ремарке, изберете конфигурация на ремарке от 
списъка.

• За въвеждане на нова конфигурация на ремарке изберете Нова конфигурация и въведете 
информацията за ремаркето.

Редактиране на профил на превозно средство
Можете да редактирате профила на превозно средство за промяна на информацията за превозното 
средство или добавяне на подробна информация към нов профил на превозно средство, като 
например идентификационния номер на превозното средство, номера на ремаркето или показанията 
на одометъра. Можете също да преименувате или изтриете профил на превозно средство.
1 От началния екран изберете графичния елемент на профила на превозното средство (Начален екран, 

стр. 10).
2 Изберете профила на превозно средство, който искате да редактирате.
3 Изберете опция:

• За да редактирате информацията на профила на превозното средство, изберете  и изберете 
поле за редактиране.

• За да преименувате профил на превозно средство, изберете  >  > Преименуване профил.
• За да изтриете профил на превозно средство, изберете  >  > Изтриване.

Профили на превозно средство 13



Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.
Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.
• Монтирайте устройството в стойката и свържете стойката към захранването на превозното 

средство.
• Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен 

адаптер за съответния регион.
Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от 
Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано 
към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството
Център за поддръжка Garmin
Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често 
задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi‑Fi
БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В 
сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете 
се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или 
такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа 
Wi‑Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството 
актуализирано без свързване към компютър.
1 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА: USB захранващ адаптер не е включен. Отидете на продуктовата страница на 
garmin.com, за да закупите захранващ адаптер като аксесоар.

2 Свържете устройството към Wi‑Fi мрежа (Свързване към безжична мрежа, стр. 67).
Докато се свързва към Wi‑Fi мрежа, устройството проверява автоматично за достъпни 
актуализации и показва известие при наличие на актуализация.

3 Изберете опция:
• При появата на известие за актуализация плъзнете надолу от горната част на екрана и изберете 

Има налична актуализация..
• За да проверите ръчно за актуализации, изберете Настройки > Актуализации.
Устройството извежда налични актуализации за картата и софтуера. Когато има налична 
актуализация, Налична актуализация се извежда под Карта или Софтуер.

4 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации изберете Изтегляне.
• За да инсталирате само актуализации за картата, изберете Карта.
• За да инсталирате само актуализации за софтуера, изберете Софтуер.
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5 При необходимост прочетете лицензионните споразумения и изберете Приеми вс., за да приемете 
споразуменията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще 
спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете 
лицензионните споразумения.

6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi‑Fi мрежата, 
докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето 
устройство може да липсват данни за карта. За корекция на липсващи данни за карта Вие трябва да 
актуализирате отново картите.

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express
Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните 
актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.
1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com

/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате (Инсталиране на Garmin Express, 
стр. 72).

2 Отворете приложението Garmin Express .
3 Свържете Вашето устройство към компютъра с помощта на USB кабел.

Малкият накрайник на кабела се свързва с USB порта  на Вашето устройство dēzl, а големият 
накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

4 Когато Вашето устройството dēzl изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, 
изберете Продължав..

5 В приложението Garmin Express натиснете Добавяне на устройство.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на 
устройството.
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6 Натиснете Добавяне на устройство и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето 
устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето 
устройство актуализации.

7 Изберете опция:
• За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху Инсталиране на всичко.
• За да инсталирате определена актуализация, натиснете Вижте подробности и натиснете 

Инсталиране до актуализацията, която желаете.
Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. 
Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-
бавни интернет връзки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на 
устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD® във Вашето 
устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (Поставяне на карта с памет за карти 
и данни, стр. 85).

8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на 
актуализациите.
Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да 
разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Инсталиране на Garmin Express
Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с Windows® и Mac®.
1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.
2 Изберете опция:

• За да прегледате системните изисквания и да потвърдите, че приложението Garmin Express е 
съвместимо с Вашия компютър, изберете Системни изисквания.

• За да инсталирате на компютър Windows, изберете Изтегляне за Windows.
• За да инсталирате на компютър Mac, изберете Изтегляне за Mac.

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

Грижа за устройството
БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.
Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални 
температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.
Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го 
повредят.
Не допускайте контакт на устройството с вода.
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Почистване на външността на корпуса
БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да 
повредят пластмасовите компоненти.

1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, 
напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.

2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран
1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба
• Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
• Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
• Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
• Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството
Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона Вкл. за 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на стойката от вендузата
1 Разхлабете гайката, която закрепва магнитната стойка със захранване към сферичната вендуза.
2 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
3 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло
1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Проблеми
Вендузата не се закрепва на предното стъкло
1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
3 Монтирайте вендузата (Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 3).
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Стойката не задържа устройството ми на място, докато шофирам
За най-добри резултати трябва да съхранявате стойката за автомобил и да поставите устройството 
близо до вендузата.
При изместване на позицията на устройството, докато шофирате, трябва да изпълните следните 
действия.
• Отстранете стойката със захранване от рамото на вендузата и почистете топчето и гнездото с кърпа.

Прах и други замърсявания може да намалят сцеплението във връзката на топчето и гнездото, 
което да доведе до изместване на връзката, докато шофирате.

• Завъртете шарнирното рамо към вендузата, доколкото позволява ъгълът на предното Ви стъкло.
Разполагането на устройството по-близо до предното стъкло намалява ефекта от разтърсване и 
вибрации от пътя.

Моeто устройство не получава сигнали от спътник
• Уверете се, че услугите за местоположение са включени (Активиране или дезактивиране на услуги за 

местоположение, стр. 68).
• Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
• Останете неподвижно за няколко минути.

Устройството не се зарежда в колата ми
• Проверете дали превозното средство е включено и подава ток към захранващия извод.
• Уверете се, че вътрешната температура на превозното средство е в рамките на диапазона на 

температурата за зареждане, посочена в спецификациите.
• В кутията за предпазители на превозното средство проверете дали предпазителят за извода за 

захранване на превозното средство не е повреден.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго
• Намалете яркостта на екрана (Настройки на дисплея, стр. 68).
• Намалете времето на изчакване на дисплея (Настройки на дисплея, стр. 68).
• Намалете силата на звука (Регулиране на звук и сила на звука на известия, стр. 68).
• Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (Свързване към безжична мрежа, стр. 67).
• Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (Включване и 

изключване на устройството, стр. 9).
• Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
• Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон
• Изберете Настройки > Bluetooth.

Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
• Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м 

(33 фута) от устройството.
• Проверете дали Вашият телефон е съвместим.

За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
• Завършете отново процеса на сдвояване.

За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и 
устройството (Изтриване на сдвоен телефон, стр. 40) и да завършите процеса на сдвояване.
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Свързване на кабелна задна камера
За да свържете кабелна задна камера, трябва да използвате допълнителен видеоаксесоар за стойка, 
който включва 3,5 mm композитен видео входен жак. Отидете на garmin.com, за да закупите аксесоар 
за стойка. Аксесоарът за видео монтиране е включен в някои модели устройства.
Можете да свържете кабелна задна камера и да гледате изображението на екрана на устройството.
1 Заменете оригиналната стойка на устройството с видеоаксесоара за стойка.
2 Включете видео кабела на камерата във входния видео жак  на стойката.

Преглед на камера за задно виждане
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността Ви за обстановката, когато се използва 
правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до 
инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Консултирайте се с информацията, 
показана на устройството, само с бързо поглеждане. Винаги бъдете информирани за обстановката 
около Вас, не се вглеждайте в екрана и не се разсейвайте от него. Фокусирането върху екрана може да 
Ви попречи да предотвратите препятствия или рискове.

След като сдвоите камерата със съвместимо навигационно устройство Garmin, изгледът на камерата 
се появява автоматично, когато включите навигационното устройство, и можете ръчно да покажете 
камерата по всяко време.
• Ако навигационното устройство е свързано към захранващ контакт, който се задейства чрез 

запалването (препоръчително), включете превозното средство.
• Ако Вашето навигационно устройство е свързано към постоянно включен електрически контакт, 

включете навигационното устройство.
• За да покажете камерата ръчно, изберете .
• За да покажете или скриете камерата с помощта на гласови команди, изговорете Показване на 

видео или Скриване на видео.
ЗАБЕЛЕЖКА: Гласовите команди не са налични във всички навигационни устройства. Гласовите 
команди могат да се различават в зависимост от модела на навигационното Ви устройство. Тази 
функция не е налична за всички езици или може да изисква допълнителна настройка за някои езици 
на навигационното устройство. За повече информация вижте приложението OK, Garmin на 
навигационното Ви устройство или в ръководството на притежателя на навигационното устройство.

Показва се екранът на камерата. Когато камерата установи, че превозното средство се движи напред, 
тя автоматично спира да изпраща видео и навигационното устройство се връща към нормална работа. 
Видеото от камерата се прекратява автоматично след 2 минути и 30 секунди, независимо дали 
превозното Ви средство се е придвижило напред, или не.
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Превключване на камери
Когато няколко задни камери предават към Вашето устройство, Вие можете да превключвате 
изображенията от камерите.
1 Изберете  > Помощни > Заден изглед.
2 Изберете камера от долната част на екрана.

Появява се видеосигнал от камерата.

Промяна на ориентацията на камерата
В зависимост от това къде е поставена камерата в превозното средство видеото на Вашето устройство 
може да се показва наобратно или огледално по подразбиране. Можете да завъртите видеото 
хоризонтално или да го завъртите вертикално, за да го коригирате.
1 От изгледа на камерата изберете опция:

• Изберете  > Коригиране на видео.
• Докоснете екрана и изберете .

2 Изберете , за да обърнете изображението огледално, или , за обърнете изображението с 
главата надолу.

3 Изберете .
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Свързване на автомобилна камера към стойката със захранване
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на 
всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя за осигуряване на 
безопасната работа на Вашето превозно средство.

Преди да свържете автомобилна камера към стойката със захранване, трябва да монтирате 
устройството за автомобилна камера на предното стъкло.
Можете да използвате стойка на устройството dēzl за зареждане на съвместима автомобилна камера 
Garmin. Това може да е полезно, в случай че трябва да свържете устройството dēzl и автомобилната 
камера към един и същ източник на захранване в превозното средство.
1 Монтирайте dēzl устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването 

(Монтаж и включване на устройството във Вашето превозно средство, стр. 3).
2 Ако е необходимо, премахнете устройството dēzl от магнитната стойка за по-добър изглед на USB 

порта.
3 Включете захранващия кабел за автомобилната камера в USB порта  на стойката.

Управление на данни
Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows 7 и по-нови версии и Mac OS 10.7 и по-нови 
версии. Apple компютрите могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, който да 
записва и чете файлове.

За картите с памет
Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с 
карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, 
като например карти и потребителски POI.
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Поставяне на карта с памет за карти и данни
Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на 
вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Устройството 
поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на 
файлова система FAT32. Карти с памети, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматирани чрез 
устройството (Форматиране на картата с памет, стр. 85).
1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (Общ преглед на устройството, 

стр. 1).
2 Поставете карта с памет в слота.
3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет
Устройството изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да 
използвате устройството, за да форматирате Вашето устройство, като използвате тази файлова 
система.
Трябва да форматирате чисто новата карта с памет, ако не е била форматирана чрез файловата 
система FAT32.
ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.
1 Изберете Настройки > Устройство > Хранилище и USB.
2 Изберете картата с памет.
3 Изберете  > Настройки > Форматиране > ИЗТРИВАНЕ И ФОРМАТИРАНЕ.
4 Изберете Край.

Свързване на устройството към компютъра
Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.
1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
3 Когато Вашето устройството dēzl изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, 

изберете Продължав..
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо 
устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра
1 Свържете устройството към компютъра (Свързване на устройството към компютъра, стр. 85).

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо 
устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
3 Изберете файл.
4 Изберете Редактиране > Копиране.
5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
6 Изберете Редактиране > Поставяне.

Закупуване на допълнителни карти
1 Посетете продуктовата страница на устройството на адрес garmin.com.
2 Натиснете раздела Карти.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
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