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Alustuseks 
Seadme paigaldamine 
Tootel on liitium-ioon aku.Vältimaks aku üle- 
kuumenemisest tingitud võimalikke isiklikke vigastusi või 
tootekahjustusi, eemalda väljumisel seade sõidukist või 
varja see otsese päikesevalguse eest. 
 
Enne akutoite kasutamist, laeakut sõidu ajal. 

1 Vajuta iminapp➊vastu tuuleklaasi. 

 
 
2 Vajutamise ajal lükka hooba➋tuuleklaasi suunas. 

3  Vajuta tugiraam ➌ülespidises suunas seadme   
tagaküljel asetsevasse avausse, kuni ta paika 
klõpsatab. 

4 Ühenda voolujuhe➍seadme USB-pesaga➎. 
5 Ühenda voolujuhtme teine ots sõiduki vooluallikaga. 

6 Ühenda tugiraam iminapaga➏. 

 
 

Satelliidiühenduse loomine 
Satelliidisignaali püüdmiseks võib seade vajada 
blokeerimata vaadet taevasse. Kui tulbad  
onrohelised, on seade leidnud satelliidisignaali. 
 
 
 
 
 
 

Garmin Express 
Kasuta Garmin Express rakendust seadme 
registreerimiseks, tarkvara- ja kaardiuuenduste 
otsimiseks, juurdepääsuks kasutusjuhenditele ja 
tehnilisele toelejms. 
 

Garmin Express rakenduse käivitamine 

1 Ühenda USB-juhe➊seadme miniUSB-pesaga➋. 

 
 
2 Ühenda USB-juhtme teine ots arvuti USB-pesaga. 

3 Mine veebilehelewww.garmin.com/express. 

4Järgi juhiseid ekraanil. 
 

nüMaps Guarantee
™ 

Registreerides seadme 
veebilehelwww.garmin.com/express90 päeva jooksul 
pärast esmast sõidu ajal loodud satelliidiühendust, võib 
seadmesse alla laadida ühe tasuta kaardiuuenduse. Et 
tutvuda tingimustega, mine 
veebilehelewww.garmin.com/numaps. 
 

Kaartide uuendamine 
1 Registreeri seade. 

2 Vajuta alajaotuse Map Updates all linkiUpdate Now. 

3 Järgi juhiseid ekraanil. 
 

Lifetime Maps kaardiuuenduste aktiveerimine 
1 Mine veebilehelewww.garmin.com/lifetimeupdater. 

2 Järgi juhiseid ekraanil. 

 

Tähelepanu!Pärast seadme registreerimist teavitatakse 
võimalikest kaardiuuendustest e-posti vahendusel. 
 

Seadme väljalülitamine 

1 Vajuta voolunuppu➊. 

 
2 ValiPower Off. 

 
 



Seadme taaskäivitamine 
Kui seade lakkab töötamast, võid selle taaskäivitada.  

Hoiavoolunuppu10 sekundi vältel all. 
 

Ekraani heleduse reguleerimine 
1 ValiSettings >Display >Brightness. 

2 Vali või . 
 

Helitugevuse reguleerimine 
1 ValiVolume.  

2 Vali üks kahest: 

• või , et reguleerida helitugevust.  
• Mute, et seade vaigistada. 

 

Olekuriba ikoonid 
Olekuriba asetseb peamenüü kohal. Olekuriba ikoonid 
kuvavad seadme kasutusvalmiduse kohta 
teavet.Ikoonidele võib vajutada, et muuta seadistusi või 
vaadata lisateavet. 

 GPS signaali valmidus.  
 

 Kellaaeg.  
 

 Aku laetus. 
 

 

Abifunktsiooni kasutamine 

Vajuta , et vaadata seadme kasutamise juhiseid.  

Abifunktsiooni teemade otsimine 

Vajuta >Search. 

 

Ekraanil asetsevate nuppude kasutamine 
• Peamenüüsse naasmiseks hoia all nuppu . 

• Lisavalikute nägemiseks vajuta nuppe ja .  

• Kiiremaks sirvimiseks hoia all nuppe ja . 

Sihtkohtade otsimine 

Sihtkohti võib otsida mitmel moel, kasutades otsingus: 
• kategooriaid 

• lähedal asuvaid sihtkohti 

• nime 

• aadressi 

• eelmisi sihtkohti 

• koordinaate 

• kaarti 

• lemmiksihtkohtade menüüd. 

 

 

Sihtkohtade kaardi kasutamine 
Sihtkohtade kaarti kuvatakse peale Where To? menüüst 
sihtkoha valimist. 

 
 

• Sihtkoha lemmikute menüüsse salvestamiseks 
vajuta➊.  

• Vajuta infopilvele➋, et näha sihtkoha kohta 
lisateavet 

• Vajuta➌, et zuumidasisse ja välja. 

• Vajuta➍, et luua juhistega marsruut sihtkohani. 

• Eelmisele lehele naasmiseks vajuta➎.  

• Sihtkoha sisestamiseks vajuta➏. 
 

Keeleseaded 
ValiSettings >Language.  

• Voice Language— seadista häälkäskluste keel. 

• Text Language—seadista kuvatava teksti keel. 

Tähelepanu!Kuvatava teksti keeleseadete muutmine ei 
määra kasutaja poolt sisestatavate andmete ega kaardi 
s.h. tänavanimede keelt. 

• Keyboard—seadista klaviatuuri keel. 
 

nüMaps Lifetime teenus 
Ühekordse tasu eest on võimalik soetada kuni 4 
kaardiuuendust aastas terve toote eluea vältel. Et saada 
lisateavet nüMaps Lifetime teenuse kohta ja tutvuda 
tingimustega, mine veebilehele www.garmin.com ja vali 
sealt alajotusMaps & Accessories. 
 

Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt 
1 Tõmba iminapa raamil asetsevat hooba enda suunas. 

2 Tõmba iminapa trippi enda suunas. 
 

Garmin toodete kasutajatugi 
Kui toote kohta on küsimusi, võid võtta ühendust 
kasutajatoega: 

• veebilehelwww.garmin.com/support. 

• USAs (913) 397 8200 või 1-800-800-1020 

• Suurbrittannias 0808 2380000  

• Euroopas +44 (0) 870.8501241. 
 

 


