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AlgAtuseks
Mis on karbis?

nüvi seade
iminappkinnitus nüvi paigaldamiseks sõiduki tuuleklaasile
toitekaabel, mis võimaldab nüvit sõidukis laadida ja sisse lülitada
kinnitusketas iminappkinnituse paigaldamiseks sõiduki armatuurlauale

SD-kaardi	pesa

Toite-	ja	
miniUSB	pistik

	Toitenupp:
seadme	sisse-	või	

väljalülitamiseks	lükka	
nuppu	vasakule,	

ekraani	lukustamiseks	
lükka	nuppu	paremale

Kõlar
Reset	(lähtestus-)nupp

•
•
•
•
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Tutvuge enne nüvi paigalamist kohalike seadustega. California ja Minnesota osariikides USAs on 
keelatud iminappkinnituste kasutamine tuuleklaasil sõiduki juhtimise ajal. Sellisel juhul tuleks kasutada 
teisi kinnitusi, näiteks armatuurikinnitust või hõõrdepatja. Lisateavet leiate lk 12.

Samm 1: nüvi kinnitamine tuuleklaasile
SValige välja sobiv koht oma auto tuuleklaasil. Puhastage ja kuivatage iminapp ja 
väljavalitud koht. 
1.	Ühendage	nüvi	toitekaabliga.	
2.	Sobitage	iminappkinnituse	kuuliga	ots	alusel	

olevasse	pesasse	ning	avaldage	sellele	
survet,	kuni	see	klõpsab	paigale.

3.	Vajutage	iminapp	tuuleklaasile	ning	keerake	
kangi	tagasi,	klaasi	suunas.

4.	Asetage	nüvi	alumine	serv	kinnitusalusele	
ning	suruge	seadme	ülemine	serv	
klõpsatusega	paigale.

5.	Ühendage	toitekaabel	sõiduki	
toitepistikusse.	Kui	nüvi	on	ühendatud	
toiteallikaga	ning	sõiduki	süütevõti	
on	asendis	ON/ACC,	peaks	seade	
automaatselt	sisse	lülituma.

nüvi laadimine
Ühendage sõiduki toitekaabel nüvi ja 
sõiduki toiteallikaga.

•

Kinnitusalus

Iminappkinnitus

Kinnitusalus

Iminappkinnitus

Sõiduki	
toitekaabel

Sõiduki	
toitekaabel
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Ühendage AC-adapter (valikuline 
lisaseadis) nüvi ja seinapistikuga 

Samm 2: nüvi 
konfigureerimine
Nüvi sisselülitamiseks lükka toitenuppu  

 Power vasakule ning järgi ekraanile 
ilmuvaid instruktsioone.
Nüvi väljalülitamiseks lükka 
toitenuppu .  Power vasakule.

Samm 3: Satelliidi otsing
Enne, kui nüvi saab määrata teie 
asukoha ja marsruudil navigeerida, 
peate tegutsema järgmiselt:
1.	Minge	õue	lagedale	alale,	eemale	

hoonetest	ja	puudest.
2.	Lülitage	nüvi	sisseSignaali	

vastuvõtmine	võib	võtta	aega	paar	
minutit.	

Tulbad  näitavad signaalide 
tugevust. Kui vähemalt üks tulpadest 
on roheline, tähendab see, et nüvi on 
signaalid vastu võtnud. Nüüd saate 

• valida sihtkoha ja sinna navigeerida. 
Samm 4: nüvi kasutamine

DC

A B

Menüü leht

A  Puututa sihtkoha leidmiseks
B  Puuduta kaardi vaatamiseks 
C  Puuduta Tööriistakohvri avamiseks
D  Puuduta heli reguleerimiseks.

Abi siis, kui seda vajate
Kui sul on vaja lisa infot, kasuta nüvi 
sisseehitatud  Abi süsteemi. Puudutage  

 > Abi.Valige teema, mille kohta 
vajate informatsiooni
Kui soovite infot nüvi seadistuste 
kohta, vajutage  > Seaded. Valige 
kategooria ning puudutage .
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 sIHtkOHA leIDMINe
Restorani leidmine
1.	Puudutage	 	Kuhu	>	 	

Huvipunktid	>	Toitlustus.	
2.	Valige	kategooria.	Valikute	

sirvimiseks	puudutage	 	ja	 	
ikoone	

3.	Valige	sihtkoht	ja	puututage	Mine.

Aadressi leidmine
1.	Puudutage	 	Kuhu>		

	Aadress.	
2.	Valige	riik	ning	vajadusel	ka	osariik/

maakond
3.	Puudutage	Nimeta linn.	Sisetage	

linna	nimi/positiindeks,	puudutage	
Valmis,	ning	valige	linn/postiindeks	
loendist.

4.	Sisestage	aadressi	numbriosa	ja	
puututage	Valmis.	

5.	Sisestage	tänavanimi,	puudutage		
Valmisning	valige	tänav	loendist

6.	Vajadusel	valige	aadress	ja	
puututage	

„Mine!” lehe valikud
„Mine!”lehe vaatamiseks puudutage 
mingit nimetust otsingutulemuste 
loendis. 
Pöördekaupa marsruudi loomiseks 
valitud sihtkohta puudutage Mine
Koha vaatamiseks kaardil puudutage 
Vaata kaarti.
Koha salvestamiseks  Eelistustesse  
puudutage Salvesta.

Otsingu laiendamine
Nüvi otsib automaatselt kohti teie 
praeguse asukoha läheduses.Mõnes 
muus piirkonnas otsimiseks puudutage 

 Kuhu > Lähedal. Tehke valik. 
Puudutage OK.
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Asukoha sisestamine
Otsitava asukoha nime või selle 
osa saab sisestada ekraanil oleva 
klaviatuuri abil.
1.	Puudutage	 	Kuhu >	 	

Huvipunktid.
2.	Puudutage	Sisesta asukoht.
3.	Sisestage	klaviatuuri	abil	asukoha	

nime	tähed.	Puudutage	Valmis.	
4.	Valige	otsitav	koht	ning	puudutage		

Mine.

Mine koju
Võite määrata koha, kuhu kõige 
sagedamini liigute, oma kodukohana. 
Puudutage  Kuhu >  Eelistused 
>  Mine koju.Tehke valik kodukoha 
määramiseks. 
Kui olete kodukoha määranud, saate 
alati sinna navigeerida, puudutades 

 Kuhu >  Eelistused > 
 Mine koju.

Vahepunkti lisamine 
marsruudile
Te saate lisada oma marsruudile 
vahepunkti. Nüvi juhatab teid esmalt 
vahepunkti ja seejärel sihtkohta.
1.	Vajutage	marsruudil	liikudes	

Menüü	>	 	Kuhu,	ning	otsige	
vahetuspunkti.

2.	Puudutage	otsitavat	kohta	ning	
seejärel	Mine.

3.	Valige	Lisa vahepunktina.	

Ümbersõit
Kui te peate marsruudil liikudes tegema 
kõrvalepõike, puudutage Menüü 
> Ringi. Nüvi püüab teid esimesel 
võimalusel tagasi marsruudile viia. 
Mõne marsruudi puhul võib kasutatav 
tee olla ainus mõistlik valik. Sellisel 
juhul nüvi ümbersõidu juhiseid ei anna.

Marsruudi peatamine
Marsruudil liikumise peatamiseks 
puudutage Menüü > Stop.
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kAARDIleHe VAAtAMINe
Kaardilehe avamiseks valige menüülehel  Vaata kaarti. ). Sõidukiikoon   
näitab teie praegust asukohta. Selle asukoha salvestamiseks puudutage ikooni 

 . Kaardi eri alade vaatamiseks puudutage ja lohistage kaarti sõrmega. Kui 
puudutate kaardil mingit objekti, ilmub selle juurde nooleke. 
Kui vajutate Mine, avaneb kaart, millel teie marsruut on märgitud lilla joonega. 
Marsruudil liikudes juhatab nüvi teid sihtkoha poole häälkäskluste, noolekeste 
ning kaardi ülaosas olevate juhiste abil. Sihtpunkti tähistab ruudulipp. 
Lahknemisel algsest marsruudist arvutab nüvi välja uue teekonna ning pakub 
välja uued juhised.

Puuduta	Kohal või	
Kiirus	reisiandmete	

lehe	avamiseks.	

Puuduta	Sisene	
järgmise	pöörde	
avamiseks	page.	

Puuduta	tekstiriba	
pöörete	nimekirja	
vaatamiseks	

Puuduta	 	zoomib	välja.

Puuduta	 	zoomib	sisse

Puuduta	Menüü	
menüülehe	avamiseks.

Pöörete loend Järgmise pöörde lehtReisi info
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NÜVI seADIstAMINe
Nüvi lukustamine
1.	Puudutage	 	>	Seaded	>	

Ohutus.
2.	Puudutage	Garmin Lock kõrval	

olevat	nuppu.	Puudutage	OK.
3.	Sisestage	neljakohaline	PIN-kood.	

Koodi	kinnitamiseks	puudutage	Yes.
4.	Puudutage	OK.	Sõitke	turvakohta	

(mis	iganes	asukohta,	kuhu	te	sageli	
naasete,	näiteks	koju	või	kontorisse).	
Puudutage	Sea.

Nüvi sisselülitamisel sisestage alati 
neljakohaline PIN või sõitke turvakohta. 
Nüvi lahtilukustamiseks turvakohas peab 
seade vastu võtma satelliitsignaale 

 TÄHELEPANU: Kui unustate 
PIN-koodi ja turvakoha, 
peate saatma oma nüvi 
lahtilukustamiseks Garminisse. 
Samuti peate saatma kehtiva 
registreerimistunnistuse või ostu 
sooritamise tõendi. 

Helitugevuse reguleerimine
Puudutage . Helitugevuse 
vähendamiseks puudutage , 
suurendamiseks puudutage .  
Ekraani heleduse 
reguleerimine
Puudutage  > Seaded > Ekraan 
> Heledus. Heleduse vähendamiseks 
puudutage  , suurendamiseks 
puudutage .  
Ekraani lukustamine
Juhuslike ekraanipuudutuste 
vältimiseks lükake  Toitenupp 
paremale ( ). Ekraaniluku 
mahavõtmiseks lükake Toitenupp 
keskele. 
Garmin™

Aadressil http://my.garmin.com pääsete 
ligi Garmini toodete uusimatele 
teenustele ning saate oma seadme 
registreerida..
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Nüvi lähtestamine
Kui nüvi ekraan ei reageeri 
puudutustele, lülitage seade välja ning 
seejärel uuesti sisse. Kui sellest ei ole 
abi, tuleb nüvi lähtestada.. 
1.	Eemaldage	nüvi	toiteallikast.
2.	Vajutage	nüvi	põhjal	olevat		

Lähtestusnuppu.	
3.	Ühendage	nüvi	uuesti	toiteallikaga	

Ühenduse võtmine 
Garminiga
USAs saate Garminiga ühendust võtta 
telefonil (913) 397-8200 või (800) 800-
1020 E-R, 8:00 kuni 17:00 CT. Võite 
külastada ka aadressi www.garmin.
com/support ja klõpsata lingil Product 
Support. Euroopas helistage Garmin 
(Europe) Ltd telefonil +44 (0) 870 850 
1241 (väljaspool Suurbritanniat) või 
0808 2380000 (Suurbritannias).

Kasutaja andmete 
kustutamine
	HOIATUS: See protseduur 
kustutab kõik teie sisestatud 
andmed.

1.	Hoidke	sõrme	nüvi	sisselülitamise	
ajal	ekraani	paremas	alumises	
nurgas.	

2.	Hoidke	sõrme	ekraani,	kuni	avaneb	
aken.	

3.	Kasutaja	andmete	kustutamiseks	
puudutage	Jah.	

Taastatakse kõik tehaseseadistused. 
Kõik teie salvestatud andmed 
kustutatakse. 
Lisavarustus 
Teavet lisaseadiste kohta saate 
aadressilt www.garmin.ee või või 
kohalikult Garmini edasimüüjalt 

lIsA
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Nüvi kinnitamine 
armatuurlauale
nüvi kinnitamiseks armatuurlauale 
kasutage komplekti kuuluvat 
kinnitusketast.

 OLULINE: Liimiga permanentset 
kinnitusketast on peale selle 
paigaldamist väga raske 
eemaldada. 

1.	Puhastage	ja	kuivatage	
armatuurlaual	koht,	kuhu	kavatsete	
ketta	kinnitada.

2.	Eemaldage	kinnitusketta	põhjalt	
kate.

3.	Asetage	ketas	armatuurlauale.
4.	Paigaldage	iminappkinnitus	kettale.	

Pöörake	iminappkinnituse	kang	alla	
(ketta	suunas).

Kaitsme vahetamine
	ETTEVAATUST: Jälgige 
kaitset vahetades, et te ei kaotaks 
väikesemõõdulisi komponente ning 
et need saaksid tagasi oma õigele 
kohale. 

Kui teie seadet ei saa sõidukis laadida, 
võib see olla märk sellest, et te peate 
välja vahetama autoadapteri otsas 
paikneva kaitsme.
1.	Keerake	lahti	

hõbedane	või	must	
ümar	otsatükk.	

2.	Eemaldahe	kaitse	
(klaasist	ja	hõbedane	silinder)	ning	
asendage	see	1A	kaitsmega.	

3.	Hõbedane	otsik	peab	
asuma	otsatükis.	
Keera	otsik	kinni.

Keerake	
lahti

Keerake	
lahti

Otsatükk

Hõbe	
ots

kaitse

Otsatükk

Hõbe	
ots

kaitse
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OlulINe OHutusAlANe JA tOOteINFORMAtsIOON
 Hoiatused

Suutmatus vältida järgnevaid võimalikke 
ohusituatsioone võib lõppeda liiklusõnnetusega, 
mille tulemuseks on surm või rasked 
kehavigastused. 

• Seadme paigaldamisel sõidukisse 
kinnitage see kohale sellisel viisil, et seade 
ei häiri sõidukijuhi vaadet teele ega jää ette 
sõiduki juhtseadmetele, sh roolile, pedaalidele 
ja käigukangile. Ärge paigutage seadet 
turvapatjade ette ega kohale 

Ärge	kinnitage	
seadet	kohta,	

kus	see	
varjab	juhi	
vaatevälja.

Ärge	paigutage	
seadet	sõiduki	
armatuurlauale	

ilma	seda	
kinnitamata.

Ärge	paigutage	seadet	
turvapadja	avanemispiirkonda..

•

Navigeerides võrrelge seadme esitatavat infot 
tähelepanelikult kõigi käepäraste juhistega, nagu 
teetähised, nähtav ümbrus ja kaardid. Ohutuse 
huvides lahendage kõik vasturääkivused või 
probleemid enne navigeerimise jätkamist, 
võttes arvesse teetähiseid.Roolis istudes järgige 
alati ohutusnõudeid. Ärge laske GPS-l enda 
tähelepanu sõiduki juhtimise ajal teelt kõrvale 
pöörata ning jälgige alati kõiki sõiduolusid. 
Vaadake seadme ekraani sõiduki juhtimise ajal 
võimalikult vähe ning kasutage võimalusel 
häälkäsklusi. Sõidukit juhtides ärge sisestage 
sihtpunkti, muutke seadistusi ega kasutage 
mingeid muid funktsioone, mis nõuavad 
seadme pikemaajalist käsitlemist. Enne selliste 
operatsioonide sooritamist peatage sõiduk 
ohutul ja legaalsel viisil.Seade on mõeldud 
pakkuma välja sobivat marsruuti. See ei asenda 
vajadust sõidukijuhi tähelepanelikkuse järele, 
mis puudutab teesulge või –olusid, ummikuid, 

•

Akut puudutavad hoiatused 
Järgnevate juhtnööride eiramisel võib seadme 
mitte-väljavahetatava korduvlaetava aku eluiga 
lüheneda, samuti võib aku kahjustada GPS-seadet 
ning põhjustada tulekahjut, keemilisi põletusi, 
elektrolüüdi-leket ja/või vigastusi.

Ärge põletage akut •

Seadmest või akust vabanemiseks võtke 
ühendust kohaliku jäätmekäitlusosakonnaga.
Ärge jätke seadet soojusallika mõjupiirkonda 
ega kõrge temperatuuri kätte, näiteks päikese 
käes olevasse valveta sõidukisse kuumal päeval. 
Kahjustuste vältimiseks eemaldage seade 
sõidukist või kaitske seda otsese päikesevalguse 
eest. 

•

•
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Lühiajaliselt võib seadet hoida temperatuuril -4° 
kuni 140°F (-20° kuni 60°C). Pikemaajalisemaks 
säilitamiseks sobiv temperatuur jääb vahemikku 
32° kuni 77°F (0° kuni 25°C). 
Ärge kasutage seadet temperatuuril, mis jääb 
väljapoole vahemikku -4° kuni 131°F (-20° kuni 
55°C).
Ärge eemaldage ega üritage eemaldada akut.

HOIATUS: See toode, selle pakend ja osad 
sisaldavad kemikaale, mis California osariigi 
andmetel võivad põhjustada vähki, sünnidefekte 
või sigimiselundkonna kahjustusi. Käesolev 
teadaanne edastatakse kooskõlas California osariigi 
esitatud 65. konstitutsiooniparanduse ettepanekuga. 
Lisateabe saamiseks külastage meie veebilehte 
aadressil www.garmin.com/prop65.
Oluline teave
TEAVE KAARDIANDMETE KOHTA: Üks 
Garmini eesmärke on pakkuda klientidele kõige 
täielikumat ja täpsemat kartograafilist teavet, mis 
on meile mõistliku hinnaga saadaval. Me saame 
andmeid nii riiklikest kui ka era-allikatest, mis on 
nõuetekohaselt mainitud toote dokumentatsioonis ja 
tarbijale esitatavates autoriõiguste alastes teadetes. 
Peaaegu kõik andmeallikad sisaldavad mingil 
määral ebatäpset või ebatäielikku teavet. Mõnes 
riigis ei ole täielikud ja täpsed kaardiandmed kas 
saadaval või on nende maksumus tõkestavalt kõrge.  

•

•

•

Ühilduvusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitab Garmin, et see nüvi toode on 
kooskõlas direktiivi 1999/5/EC peamiste nõuete 
ja teiste oluliste sätetega. Ühilduvusdeklaratsiooni 
täisversiooni vaatamiseks külastage oma toote 
kodulehekülge:  
www.garmin.com/products/nuvi200,  
www.garmin.com/products/nuvi250, või  
www.garmin.com/products/nuvi270. 
Klikkige Manuals, ja seejärel valige  Declaration 
of Conformity.
Vastavus Industry Canada 
standardile
I kategooria raadiokommunikatsiooniseadmed 
vastavad Industry Canada standardile RSS-210. 
II kategooria raadiokommunikatsiooniseadmed 
vastavad Industry Canada standardile RSS-310. 
Vastavus FCC nõuetele
See toode vastab FCC B-klassi KODUS VÕI 
KONTORIS KASUTATAVATE digitaalsete seadmete 
interferentsipiirangute 15. jaole. Need piirangud on 
seatud selleks, et pakkuda enam kaitset kahjuliku 
interferentsi eest koduse kasutuse puhul, ning need on 
rangemad kui välistingimustes kasutatavate seadmete 
piirangud.

Selle seadme töö peab vastama järgmistele 
tingimustele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikku 
interferentsi ning (2) seade peab vastu võtma mis 
tahes saadud interferentsi, ka sellisel juhul, kui see 
võib põhjustada häireid seadme töös.
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See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata 
raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata 
ja kasutata vastavalt juhistele, võib see põhjustada 
kahjulikku interferentsi raadiokommunikatsioonidele. 
Samas puudub garantii, et konkreetses paigalduses ei 
esine interferentsi. Kui seade põhjustab raadio- või 
televastuvõtjale kahjulikku interferentsi (selles saab 
selgusele jõuda, lülitades seadet sisse ja välja), peaks 
kasutaja püüdma interferentsi ühel järgnevatest 
viisidest parandada:

Vastuvõtuantenni ümberorienteerimine või 
–paigutamine
Seadme ja vastuvõtja vahelise distantsi 
suurendamine.
Seadme ühendamine vooluallikasse, mille 
vooluring erineb sellest, millega on ühendatud 
vastuvõtja.
Edasimüüjaga või asjatundliku raadio/
teletehnikuga konsulteerimine.

See seade ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid 
osi. Kõik remonditööd peaks läbi viidama Garmini 
volitatud hoolduskeskustes. Kooskõlastamata 
remonditööd või modifikatsioonid võivad seadmele 
põhjustada pöördumatut kahju ning tühistada teie 
garantii ja õiguse kasutada seadet kooskõlas 15. jao 
regulatsioonidega.
Piiratud garantii
Käesoleval Garmini tootel on garantii, et kahe 
aasta jooksul alates ostukuupäevast ei esine sellel 
defekte materjalide ega töötluse osas. Selle perioodi 

•

•

•

•

vältel parandab või vahetab Garmin kõik tavatöö 
käigus vigaseks osutunud komponendid. Selliste 
paranduste või vahetuste puhul ei nõuta kliendilt 
tasu varuosade ega töö eest, eeldusel, et klient 
katab kõik transpordikulud. Garantii ei kata rikkeid, 
mis tulenevad seadme tahtlikust väärkasutusest, 
valesti käsitlemisest, õnnetusjuhtumitest või 
kooskõlastamata modifikatsioonidest või remondist.
SIINTOODUD GARANTIID JA HÜVITISED 
ON AINUVÕIMALIKUD NING VÄLISTAVAD 
KÕIK MUUD OTSESED VÕI KAUDSED VÕI 
SEADUSEGA MÄÄRATUD GARANTIID, 
SEALHULGAS IGASUGUSE VASTUTUSE, MIS 
TEKIB SEOSES LUBADUSTEGA SEADME 
MÜÜGIKÕLBLIKKUSE KOHTA VÕI SOBIVUSE 
KOHTA KINDLA ÜLESANDE TÄITMISEKS. SEE 
GARANTII ANNAB TEILE KINDLAD ÕIGUSED, 
MIS VÕIVAD RIIGITI JA OSARIIGITI ERINEDA. 
MINGIL JUHUL EI OLE GARMIN VASTUTAV 
MINGITE ETTENÄGEMATUTE, ERILISTE, 
KAUDSETE VÕI JÄRELDUSLIKE 
KAHJUDE EEST, MIS TEKIVAD TOOTE 
KASUTAMISE, VÄÄRKASUTAMISE VÕI 
TEATUD ÜLESANNETEKS KASUTAMISE 
MITTEVÕIMALIKKUSE VÕI TOOTES 
ESINEVATE DEFEKTIDE TÕTTU.
Garmin jätab enesele ainuisikulise õiguse parandada 
või asendada seade või tarkvara või maksta 
tagasi seadme ostuhind oma äranägemise järgi. 
KIRJELDATUD HÜVITIS ON TEIE AINUS JA 
AINUVÕIMALIK HÜVITIS ÜKSKÕIK MILLISE 
GARANTIIGA KAETUD KAHJU EEST.
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Garantiiteenuste kasutamiseks võtke ühendust 
Garmini kohaliku volitatud edasimüüjaga või 
Garmini tootetoega ning küsige transpordi alast 
teavet ja RMA seirenumbrit. Seade tuleb hoolikalt 
pakkida koos müügiarve originaalkoopiaga, mis 
tõendab teie garantiiteenuse kasutamisõigust. 
Kirjutage seirenumber loetavalt karbi välisküljele. 
Seejärel saatke seade, mille transpordikulud on 
tasutud, vabalt valitud Garmini garantiikeskusesse.
Internetioksjonilt ostetud tooted: Internetioksjonilt 
ostetud toodetele ei kehti Garmini erisoodustused. 
Internetioksjoni kinnitusi ei aktsepteerita 
garantiiõiguse tõestusena. Garantiiteenuste 
kasutamiseks vajate edasimüüja arve 
originaalkoopiat. Garmin ei asenda puuduvaid 
komponente internetioksjonitelt ostetud kompletides. 
Rahvusvahelised ostud: Väljaspool USAd ostetud 
seadmetele annavad rahvusvahelised edasimüüjad 
eraldi garantii. Selle garantii annab kohalik siseriiklik 
edasimüüja, kes teostab teie seadme kohalikku 
hooldust. Edasimüüja garantiid kehtivad ainult 
edasimüügi piirkonnas. USAs või Kanadas ostetud 
seadmed tuleb hoolduseks tagastada Garmini 
teeninduskeskusesse Suurbritannias, USAs, Kanadas 
või Taiwanil
Nüvi hooldamine 
Nüvi sisaldab tundlikke elektroonilisi komponente, 
mida kukkumine ja vibratsioon võivad 
pöördumatult kahjustada. Et minimeerida riski oma 
nüvile, ärge laske sel kukkuda ja ärge kasutage seda 
vibratsioonirohkes keskkonnas.

Ärge hoidke nüvit pikaajaliselt äärmuslike •

temperatuuride mõjuväljas, kuna see võib 
seadmele pöördumatut kahju tekitada. 
Hoidke nüvit vee eest. Veega kokkupuutumine 
võib põhjustada tõrkeid seadme töös
Ärge kasutage puuteekraanil kõvu ega teravaid 
objekte, mis võivad seadet kahjustada. 

Seadme puhastamine
Nüvi on valmistatud kõrgekvaliteedilistest 
materjalidest ning ei vaja muud kasutajapoolset 
hooldust peale puhastamise. Puhastage nüvi 
väliskesta (v.a puuteekraani) lahjas pesuvedelikus 
niisutatud lapiga ning pühkige see kuivaks. Vältige 
keemilisi puhastusvahendeid ja lahusteid, mis 
võivad plastkomponente kahjustada.
Puuteekraani puhastamine
Puhastage puuteekraani pehme, puhta ja kiuvaba 
lapiga. Vajadusel kasutage vett, isopropüülalkoholi 
või prilliklaaside puhastusvahendit. Kandke 
vedelik lapile ja pühkige seejärel ettevaatlikult 
puuteekraani.
Varguse vältimine

Varguse vältimiseks eemaldage nüvi ja 
selle kinnitus nähtavalt kohalt, kui te neid 
parajasti ei kasuta. Eemaldage tuuleklaasilt 
iminappkinnituse jälg 
Ärge hoidke seadet kindalaekas 
Kasutage Garmin Lock funktsiooni 

•

•

•

•
•
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Tarkvaralitsents
NÜVI SEADET KASUTADES NÕUSTUTE TE 
JÄRGIMA ALLTOODUD TARKVARALITSENTSI 
TINGIMUSI. PALUN LUGEGE SEE LITSENTS 
TÄHELEPANELIKULT LÄBI.
Garmin annab teile piiratud õiguse kasutada 
seadmesse integreeritud tarkvara („Tarkvara”) 
kahendsüsteemsel täitevkujul toote tavatöörežiimil. 
Tarkvara nimetus, omandiõigused ja intellektuaalse 
omandi õigused jäävad Garminile.
Te nõustute, et Tarkvara on Garmini omand ning 
seda kaitsevad Ameerika Ühendriikide autoriõiguse 
seadused ja rahvusvahelised autoriõiguse lepped. 
Te tunnistate ka, et Tarkvara ülesehitus, korraldus 
ja kood on Garmini väärtuslikud ärisaladused ning 
et Tarkvara lähtekood jääb Garmini väärtuslikuks 
ärisaladuseks. Te lubate, et ei dekompileeri, 
demonteeri, modifitseeri, pöördassambleeri, 
pöördprojekteeri ega taanda Tarkvara või mõnd 
selle osa inimloetavale kujule ega koosta Tarkvarast 
mingeid tuletisi. Te nõustute mitte eksportima või 
re-eksportima Tarkvara ühtegi riiki, mis rikub USA 
ekspordipiirangute seadusi.
Tehnilised andmed
Mõõdud:  4.4” L x 3.2” K x 2.2”P  

(11.2 x 8.2 x 5.6 cm)
Kaal: 0.33 pounds (150 g)
Ekraan:  2.8” W x 2.1” H (7.2 x 5.4 cm);  

320 x 240 pikslit;hele, 16-bit LCD, valge 
taustvalgustus, puuteekraan

Temperatuurivahemik:  vt lk 12

Andmete salvestamine:  sisemine mälu ja 
valikuline SD-kaart 

PC liides: USB massmälu
Toitesisend:  DC autotoide komplektis oleva 

toitekaabli abil
Voolutarve: max 5 W. @ 13.8 VDC
Laadimisaeg: ligikaudu 4 tundi
Aku kestvus: kuni 5 tundi

	ETTEVAATUST: nüvi ei OLE 
VEEKINDEL 

Tehniliste andmete täieliku nimekirja leiate Garmini 
veebilehelt www.garmin.ee 
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