Dēzl 570/770
Īsa lietošanas rokasgrāmata

Uzmanīibu! Svarīgāko informāciju par produktu un tā drošu
izmantošanu atradīsiet produkta iepakojumā.
Uzmanīibu! Šis produkts satur litija jonu bateriju. Lai
pasargātu sevi no savainošanās un neradītu bojājumus
produktam, nepakļaujiet bateriju pārmērīga karstuma ietekmei –
dodoties prom, neatstājiet to transporta līdzeklī, tiešā saules
gaismā.
Ierīču lietošanas pilnā pamācība latviešu valodā ir pieejama
garmin.lv mājas lapā – Atbalsts/Dokumentācija
Papildus informācija ir pieejama arī pašā ierīcē Lietotnes>Palīdzība

Ierīces pievienošana pie stiprinājuma un
strāvas barošanas automašīnā (dēzl 570)

Ierīces pievienošana pie stiprinājuma un
strāvas barošanas automašīnā (dēzl 770)

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu,
Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu,
akumulators ir jāuzlādē.
akumulators ir jāuzlādē.
1. Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli
1. Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas
 ierīces USB portā.
kabeli  ierīces USB portā.
2.
Spiediet stiprinājumu  uz piescējkausa
2. Spiediet stiprinājumu  uz
, līdz tas iegulst vietā. Logotipam
piescējkausa , līdz tas iegulst vietā.
“Garmin” uz stiprinājuma ir jābūt vērstam
3. Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla
uz augšu.
un atlociet fiksatoru  vējstikla
3. Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un
virzienā.
atlociet fiksatoru  vējstikla virzienā.
4. Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet
4. Cilni stiprinājuma augšdaļā ievietojiet
spraugā ierīces aizmugurē.
spraugā ierīces aizmugurē.
5. Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu
5. Spiediet stiprinājuma apakšējo daļu
ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.
ierīcē, līdz dzirdams klikšķis.
6. Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru
6. Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu
pievienojiet transportlīdzekļa strāvas
galu pievienojiet transportlīdzekļa
strāvas izejai.
izejai.
Ierīces ieslēgšana/izslēgšana
Pievienojot ierīci pie transportlīdzekļa strāvas izejas, ierīce
ieslēdzas automātiski. Lai ieslēgtu ierīci, kad tā nav pievienota
strāvas izejai, nospiediet ieslēgšanas.izslēgšanas pogu līdz ierīcē
parādās “Garmin” logo.
Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas/izslēgšanas 
pogu, līdz parādās izslēgšanas izvēlne. Ja turat pogu nospiestu īsāku
dēzl 570
laiku un izslēgšanas izvēlne neparādās, ierīce pāries miega režīmā.
Ja vēlaties ierīci izslēgt pilnībā, sagaidiet izslēgšanas izvēlni un
izvēlieties iespēju “Izslēgt”.
Jūs varat izmantot miega režīmu, kad Jūsu ierīce netiek izmantota,
lai ietaupītu akumulatora enerģiju. Kamēr ierīce ir miega režīmā, tā
patērē ļoti maz enerģijas un to var ātri aktivizēt lietošanai. Ierīci var
uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot miega režīmā
dēzl 770
GPS signālu iegūšana
Lai ierīci izmantotu navigācijai, jāiegūst satelīta
signāli. Statusa joslā tiek norādīts signāla
stiprums. Satelīta signālu iegūšana var ilgt
vairākas minūtes. Ieslēdziet ierīci.Pagaidiet, līdz
ierīce atrod satelītus. Ja nepieciešams, izejiet ārā,
atklātā vietā, prom no augstceltnēm un kokiem.

Ierīces programmatūras un karšu atjaunināšana
Lejuplādējiet “Garmin Express” programmatūru
garmin.lv – Atbalsts – Programmatūra. Instalējiet un
iedarbiet programmu. Pievienojiet dēzl ierīci pie PC vai
Mac. Sekojiet norādēm datora ekrānā. Atjauninājumi var
ilgt vairākas stundas. Info par BEZMAKSAS
atjauninājumiem – garmin.lv/lv/atbalsts2/lmt

Statusa joslas ikonas

Ierobežojumu brīdinājumi

Transporta līdzekļa profila pievienošana
Jāpievieno katras tās kravas automašīnas
transportlīdzekļa profils, kura izmantos dēzl ierīci.
1. Atlasiet Iestatījumi > Transportl. Profils >
+;
2. Atlasiet opciju: lai pievienotu viendaļīgu
kravas automašīnu ar pastāvīgi pievienotu
kravas telpu, atlasiet Viendaļīgs
transportlīdzeklis; lai pievienotu traktoru
Ceļu apstākļu brīdinājumi
vai traktora un autopiekabes kombināciju,
atlasiet Traktors;
3. Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu,
izpildiet ekrānā redzamās norādes.
Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat
rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju,
piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas vai
autopiekabes numuru.
Maršruta sākšana
1. Atlasiet Kurp?;
2. Atlasiet Ievadiet meklēšanas vaicājumu,
ievadiet meklējamo vārdu un atlasiet ;
Atrašanās vietas varat meklēt arī izmantojot
Brīdinājuma signāli
kategorijas, meklēšanas rīkus vai citas metodes.
3. Atlasiet atrašanās vietu;
4. Atlasiet Sākt!
Ierīce aprēķina maršrutu un atrašanās vietu un vada
turp, izmantojot balss norādes un informāciju kartē. Ja
jāapstājas papild us atrašanās vietās, tās varat
pievienot savam maršrutam. Maršrutu varat arī
koriģēt, lai pielāgotu kursu.
Jūsu maršruta atveidojums kartē
Uz ekrāna redzamajai ātruma ierobežojuma atzīmei ir tikai informatīva nozīme. Tādējādi automašīnas vadītājs
netiek atbrīvots no atbildības sekot līdzi visām uzstādītajām ātrumu ierobežojumu ceļa zīmēm. Garmin
neuzņemas atbildību par piespriestajām soda naudām vai citām soda sankcijām, kas saistītas ar satiksmes
noteikumu neievērošanu.

- darbības veids un josla vai joslas, kurās ir jābrauc
- attālums līdz nākamajai darbībai
- ar darbību saistītās ielas/ceļa nosaukums
- krāsaina līnija, kas izceļ maršruta kursu kartē
- bulta, kas norāda tuvojošos pagriezienus
- Jūsu transportlīdzekļa ātrums
- ielas/ceļa nosaukums, pa kuru braucat
- aprēķinātais ierašanās laiks. Šis datu laiks var tikt personalizēts,
lai tajā atainotos cita informācija.

Papildus informācija: www.garmin.lv/lv/proukti/on-the-road/truck

