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Початок роботи
 УВАГА

  Відомості про безпеку та іншу важливу інформацію 
див. в посібнику  Правила техніки безпеки та 
відомості про виріб. Перед першим використанням 
пристрою виконайте такі дії:

Підготовка пристрою до роботи
Перед першим використанням пристрою виконайте 
такі дії:.
1 Підключіть пристрій до автомобільного кабелю 

живлення (стор. 2).
2 Встановіть пристрій у підставку(стор 2)..
3 Зареєструйте пристрій (стор 3).

• Оновлення карт  (стор 4).
5 Завантажте повну версію посібника користувача  

(стор 4).

Підключення пристрою до 
автомобільного кабеля живлення

 УВАГА!
В цьому пристрої встановлено іонно-літієвий 
акумулятор. Для уникнення травм чи пошкодження 
пристрою, спричинених перегрівом акумулятора, при 
виході з автомобіля необхідно виймати пристрій з 
тримача та не піддавати його впливу прямих сонячних 
променів. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ.
Перед встановленням ознайомтеся з інформацією 
про законодавчі вимоги щодо кріплення пристроїв 
на лобовому склі автомобіля в керівництві Правила 
техніки безпеки і відомості про виріб.

Перед використанням живлення від акумулятора 
пристрій необхідно зарядити під час руху автомобіля.
 
1 Підключіть автомобільний кабель живлення  ➊ к 

USB-роз'єму ➋ на пристрої  ➌. 
2 Прикріпіть вакуумну присоску ➍ на лобове скло 

натиснувши на неї 
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3 Натискаючи на вакуумну присоску, поверніть 
важіль ➎ назад в сторону лобового скла. 

➊
➋

➍

➌

➎

➏

4 Встановіть тримач ➏ на кронштейн з вакуумною 
присоскою.

5 Вставте нижню частину пристрою в утримувач. 
6 Нахиліть пристрій назад до клацання.
7 Підключіть другий кінець автомобільного кабелю 

живлення до роз'єму прикурювача автомобіля.
8 При необхідності підключіть зовнішню антену до 

приймача трафіку і закріпіть її на лобовому склі за 
допомогою вакуумних присосок.

Служба "Мої Оновлення"
За допомогою сервісу "Мої Оновлення" можна 
зареєструвати пристрій, перевірити наявність 
оновлень та карт,ознайомитись з посібником 
користувача, отримати підтримку і т.і.

Налаштування служби "Мої Оновлення" 
1 Підключить кабель micro-USB  ➊ к порту mini-USB 

➋ на пристрої (стор 2).

➊ ➋

2 Підключить кабель mini-USB к порту USB на 
компьютері.

3 Перейдіть на веб-сайт   
www.garmin.com/dashboard.

4 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Реєстрація пристрою
1 У службі «Мої Оновлення» відкрийте посилання  

Зареєструватися зараз.
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2 Виконайте інструкції на екрані.
3 Зберігайте чек та його копію в надійному місці.

Гарантія nüMaps Guarantee™

Якщо реєстрація пристрою на веб-сайті http://
my.garmin.com була виконана протягом 90 днів з 
моменту першого встановлення зв’язку зі супутниками 
під час руху, для вашого пристрою можуть бути 
запропоновані безкоштовні оновлення карт. Умови та 
положення можна знайти на сайті www.garmin.com/
numaps. (Дійсно до карт Європи City Navigator NT)

Використання служби «Мої Оновлення» 
1 Відкрийте службу «Мої Оновлення»  (стор 3).
2 Виберіть один з варіантів

• Щоб оновити карти, натисніть Оновити зараз в 
розділі «Оновлення карт» . 

• Щоб завантажити керівництво користувача, 
натисніть «Керівництва», а потім натисніть 
кнопку «Завантажити» поруч з потрібним 
керівництвом. 

3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані

Використання кнопки «Живлення» 
➊

Выберите один из указанных ниже вариантов.
• Щоб відключити пристрій, утримуйте кнопку 

«Живлення»  ➊ протягом 4 секунд.
• Щоб перезавантажити пристрій, натисніть та 

утримуйте кнопку "Живлення" протягом 10 
секунд.

• Щоб переключити пристрій в режим 
очікування, натисніть і швидко відпустіть 
кнопку  "Живлення".

• Щоб вивести пристрій з режиму очікування, 
натисніть кнопку  "Живлення" і двічі  
натисніть. .
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Пошук місця розташування за допомогою 
рядка пошуку 
Рядок пошуку можна використовувати для пошуку 
розташувань за допомогою введення категорії, назви 
компанії, адреси чи міста. 
1 Виберіть Куди?
2 Виберіть рядок пошуку.

➊

3 Виберіть весь пошуковий запит або його частину.
Запропоновані слова для пошуку відобразяться 
під рядком пошуку. 
• Для пошуку підприємств певного типу введіть 

категорію (наприклад, «кінотеатри» або 
"кав'ярні").

• Для пошуку компанії за назвою введіть назву 
або його частину.

• Для пошуку адреси поруч з вами введіть 
номер і назву вулиці.

• Для пошуку адреси в іншому місті введіть 
номер, назва вулиці, місто і регіон / штат.

• Для пошуку міста введіть назву міста та 
регіону / штату.

• Для пошуку по координатам введіть широту 
і довготу.

4 Виберіть один з варіантів.
• Для пошуку за допомогою пошукового запиту 

виберіть запит.
• Для пошуку за допомогою введення тесту 

виберіть .
5 При необхідності виберіть місце розташування.

Пошук поруч з іншим місцем розташування
У головному меню виберіть пункт  Куди? > Пошук 
поруч с.
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Додавання зупинки
1 На екрані навігації виберіть  > Об'єкти.
2 Знайдіть місце додаткової зупинки.
3 Виберіть місце зупинки в списку результатів 

пошуку.
4 Виберіть Старт.
5 Виберіть пункт Додати до активного маршруту.

Перегляд маршруту на карті 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Значок обмеження швидкості відображається тільки 
з метою інформативності. Ця функція не скасовує 
необхідності дотримуватися вимог дорожніх знаків і 
керуватися міркуваннями безпеки та здорового глузду 
під час руху. Компанія Garmin не несе відповідальності 
за штрафи і стягнення, які ви можете понести при 
недотриманні вимог правил дорожнього руху та 
дорожніх знаків.  
 
 
 

Маршрут відображається на карті у вигляді лінії 
пурпурного кольору. При відхиленні від первісного 
маршруту пристрій перераховує маршрут. Під час руху 
по великих дорогах може з’являтися значок обмеження 
швидкості.

➍

➌

➊ ➋

• Виберіть ➊ для перегляду наступного 
повороту 
Якщо є схема перехрестя, відкриється 
сторінка зі схемою перехрестя.

• Виберіть ➋, щоб переглянути список 
поворотів. 

• Виберіть ➌, щоб зупинити ведення для 
поточного маршруту.

• Виберіть ➍, щоб переглянути сторінку  
"Де я?». 
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Дорога в об'їзд
Під час навігації по маршруту виберіть  > 
Об'їзд.
Якщо поточний маршрут є єдино можливим, 
пристрій може виявитися не в змозі розрахувати 
шлях об'їзду. 

Інформація про дорожній рух
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.

Компанія Garmin не несе відповідальності за точність 
інформації про дорожню обстановку.

Інформація про трафік може бути доступна не у всіх 
країнах і регіонах.
Приймач трафіку входить в комплект поставки деяких 
моделей пристрою. Він вбудований в автомобільний 
кабель живлення. Для нормального прийому даних, 
підключені до джерела живлення приймач трафіку 
і пристрій повинні знаходитися в зоні прийому 
радіостанції, що передає інформацію про дорожній 
рух. Активація підписки, що входить в комплект 
приймача трафіку, не потрібно. 
Коли пристрій приймає інформацію про дорожній 
рух, на сторінці карти відображається значок трафіку. 

Ступінь щільності руху по маршруту або на дорозі, по 
якій Ви їдете, відображається зміною кольору значка 
трафіку .
Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті  
www.garmin.com/traffic.

Підключення телефону
Функція виклику Hands-Free доступна на деяких 
моделях пристроїв nüvi. Для встановлення з'єднання 
необхідно включити телефон і пристрій і розташувати 
їх на відстані, що не перевищує 10 м (33 фт) один від 
одного.
1 Включіть в телефоні функцію Bluetooth®. 
2 Оберіть Налаштування > Bluetooth.
3 Оберіть Bluetooth.
4 Оберіть Додати телефон > OK.
5 Оберіть в списку ваш мобільний телефон і 

натисніть OK.
6 У меню телефону введіть PIN-код Bluetooth (1234) 

для пристрою.
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Пошук населеного пункту
Населені пункти які не мають адресного пошуку Ви 
можете знайти на сторінці меню Куди / Міста 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оновлення карти «НавЛюкс» 
Оновити встановлену карту «НавЛюкс» можна в 
сервіс-центрах компанії «Навіоніка», за адресами, 
вказаними в гарантійному талоні, або через 
Інтернет. 
Інформація про вихід оновлень карти, а також 
детальна інструкція по їх самостійної установці в 
навігатор, доступна на сайті www.garmin.ua

Налаштування мови клавіатури 
 
Для введення адреси українською мовою при 
російському інтерфейсі, необхідно в меню 
Інструменти / Мова та клавіатура 
спочатку вибрати мову тексту меню, а потім вже - 
мову клавіатури.



815 69 555

00 46 7744 52020

00 33 1 5517 81 89

43 (0) 3133 3181 0

0800-0233937

00 902 00 70 97

00 358 19 311 001

1-866-429-9296

0180 5 / 42 76 46 - 880 
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454 
+44 2380 662 915

00 32 2672 5254

913-397-8200 
1-800-800-1020

00 39 02 3669 9699

00 35 1214 447 460

00 45 4810 5050

0808 2380000 
+44 (0) 870.8501241

www.garmin.ua

www.garmin.com/support

Garmin ®, логотип Garmin і nüvi ® є товарними знаками компанії Garmin 
Ltd.або її підрозділів, зареєстрованими в США та інших країнах. nüMaps 
Guarantee ™ є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її підрозділів. 
Дані товарнізнаки заборонено використовувати без явного дозволу 
Garmin.
Текстовий знак та логотипи Bluetooth ® належать компанії Bluetooth SIG, 
Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється за 
ліцензією.

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street, 

Olathe, Kansas 66062, США
Garmin (Europe) Ltd. 

Liberty House, Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, 

Британія
Garmin Corporation 

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Тайвань (R.O.C.)

Офіційний дистриб’ютор в Україні 
ТОВ «Навіоніка» 
02098, Україна, Київ-02098, пр-т Тичини, 4
тел./факс: +38 (044) 294-00-10   
e-mail:nav@navionika.com   www.navionika.com


