


Зовнішній вигляд вашого nuvi 
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Головне меню 

 

Кнопка живлення. 
Натисніть для увімкнення/ 

вимкнення nuvi 

 
Рівень сигналу з супутників GPS 
 
Стан каналу зв’язку Bluetooth 
 

Натисніть для вибору режиму 
користування 
 

Поточний час. Натисніть для зміни 
параметрів часу 
 

Стан акумулятора 
 

Натисніть для вибору пункту 
призначення 
 

Натисніть для перегляду карти 
 

Натисніть для здійснення дзвінка 
при наявності підключення до 
сумісного мобільного телефону 
 

Натисніть для регулювання  
гучності 
 

Натисніть для здійснення 
налаштувань чи користування  

          довідкою 

Динамік Порт mini-USB 

Слот для карти  
пам’яті microSD 

 
 
 
 

Мікрофон 



Налаштування вашого nuvi 
Тримач на присоску  
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Кріплення навігатора 
1. Видаліть захисну плівку з присоски 

Встановіть присоску на лобове скло 
2. Притисніть важіль в сторону лобового скла 

до фіксації 
3. Встановіть підставку на кронштейн 

тримача з присоском 
Підставка 4. Підключіть автомобільний кабель 

живлення до роз’єму на задній  
стороні навігатора 

5. Вставте інший кінець автомобільного 
кабелю живлення в роз’єм прикурювачу 
автомобіля. Якщо двигун автомобіля 
увімкнено, навігатор увімкнеться 
автоматично. Слідуйте інструкціям на 
екрані. 

6. Вставте нижню частину приладу nuvi у 
підставку 

7. Нахиливши nuvi назад в напрямку до 
підставки, вставте пристрій. За правильної 
установки Ви почуєте характерний звук. Автомобільний 

кабель живлення 8. При використанні приймача трафіку в Європі 
необхідно підключити зовнішню антену до 
приймача трафіку та закріпити її на лобовому 
склі за допомогою присосок. (Приймач трафіку 
входить в комплект поставки деяких пристроїв nuvi) 

 



Встановлення зв’язку із супутниками 
1. Вийдіть на відкритий простір 

поза приміщенням 
2. Увімкніть пристрій 

Для прийому супутникових сигналів може 
знадобитися кілька хвилин. Смужки  
означають потужність супутникових 
сигналів. Якщо в наявності є хоч одна 
зелена смужка, то навігатор встановив 
зв'язок із супутниками 
 
Кнопка Живлення 
Натисніть та швидко відпустіть кнопку 
Живлення для перегляду додаткових 
опцій: 

• Натисніть  чи  для 
налаштування яскравості 
екрану 

• Натисніть Заблокувати для 
попередження випадкових 
дотиків до екрану. Коли екран 
заблоковано, підсвітка стає 
менш яскравою 

• Натисніть Вимкнути жив. 
 
Перезавантаження пристрою nuvi 
У разі, якщо пристрій припиняє коректну 
роботу, перезавантажте його, утримуючи 
кнопку Живлення протягом 10 секунд. 
 
 

Настройка мови клавіатури 
Для введення адреси українською мовою 
при російськомовному інтерфейсі, 
необхідно в меню Інструменти > 
Налаштування > Мова спочатку обрати 
мову тексту меню, а вже потім – мову 
клавіатури. 
 
Пошук населеного пункту 
Населені пункти з адресним пошуком Ви 
можете знайти на сторінці Куди прямув.? 
> Адреса 
В іншому випадку знайти будь-який 
населений пункт можна через меню Куди 
прямув.? > Міста (всі назви наведено 
українською мовою) 
Актуальну інформацію про покриття карти 
України «НавЛюкс» завжди можна знайти 
на сайті www.navlux.ua  
 
Пошук об’єктів  

1. Натисніть Куди прямув.? > 
Об’єк. зацік (ОЗ) 

2. Оберіть категорію та 
підкатегорію 

3. Оберіть пункт призначення та 
натисніть Старт! 

4. За необхідності натисніть 
Початок для навігації за 
обраним маршрутом. 

Для введення букв, що входять до назви 
об’єкту натисніть Куди прямув.? > Об’єк. 
зацік (ОЗ) > Ввести по літерах 
 
Для здійснення пошуку об’єкту в іншій 
області, натисніть Куди прямув.? > 
Поблизу. 
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Оновлення карти «НавЛюкс» 
Оновити карту «НавЛюкс» можна у 
сервіс-центрах компанії «Навіоніка» за 
адресами, наведеними в гарантійному 
талоні, або в мережі Інтернет. Інформація 
про вихід оновлень карти, а також 
детальна інструкція з їх самостійного 
встановлення у навігатор доступна на 
сайті www.garmin.ua  
 
Функція ecoRoute 
Дає можливість розраховувати вартість 
подорожі та економити паливо. Для цього 
необхідно заповнити профіль 
транспортного засобу в меню 
Інструменти > ecoRoute 
 
Для вибору режиму побудови маршруту 
за критерієм економії палива, необхідно 
перейти в меню Інструменти > 
Налаштування > Навігація > Деталі 
маршр. та обрати пункт Мін. затрати 
пальн. 
 
Якщо Ви заповнили профіль 
транспортного засобу та вказали вартість 
пального, то на сторінці Старт! буде 
вказано орієнтовну вартість подорожі. 
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Також, ви можете у будь-який момент 
часу отримувати Звіт про пробіг та 
економію палива 

Рух за маршрутом 
Маршрут відображається у вигляді лінії 
пурпурового кольору. Протягом подорожі 
навігатор направляє вас до пункту 
призначання за допомогою голосових 
підказок, стрілок на карті та вказівок у 
верхній частині сторінки карти. При 
відхиленні від початкового маршруту 
навігатор розрахує новий.  
 
Для перегляду інших сегментів карти, 
натисніть на екран та проведіть по ньому. 
 
Знак обмеження швидкості може 
з’являтися під час руху магістральними 
дорогами. 

 
 

Натисніть для перегляду маршруту 
з наступним поворотом чи 
перехрестям, якщо ці елементи  

          доступні на даний момент 
Натисніть для перегляду списку 
поворотів 
Натисніть для перегляду сторінки 
Де я? 
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Натисніть  чи  для зміни  
масштабу зображення 
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Натисніть для повернення до 
головного меню 
Натисніть для перегляду сторінки 
бортового комп’ютеру  
 

Натисніть для відображення 
іншого поля даних. 

 
Додавання зупинки 

1. Під час навігації за маршрутом 
натисніть  > Куди прямув.? 

2. Оберіть місце додаткової 
зупинки 

3. Натисніть Старт! 
4. Натисніть Додати як 

проміжний пункт, для того, 
щоби додати цю зупинку до 
маршруту. 

 
Дорога в об’їзд  

1. Під час навігації за маршрутом 
натисніть  

2. Натисніть  чи  
 
Приймач трафіку FM TMC 
 
Увага! Компанія Garmin не несе 
відповідальності за коректність інформації 
про ситуацію на дорогах. 
 
FM-приймач каналу ТМС (каналу 
повідомлень про ситуацію на дорогах) 
входить до комплекту поставки деяких 
приладів nuvi. 

Для нормального прийому даних FM-
приймач трафіку та навігатор повинні 
знаходитися в зоні прийому FM-
радіостанції, що передає інформацію про 
транспорті потоки. Для підписки на 
службу трафіку, що входить до комплекту 
FM-приймача трафіку, активація не 
потрібна. Підписка активується 
автоматично, коли навігатор приймає 
сигнал із супутників та сигнал про 
дорожню ситуацію по каналу повідомлень 
про транспорті потоки від постачальника 
цієї платної послуги. Див. 
http://www.garmin.com/traffic для 
отримання додаткової інформації. Якщо 
протягом навігації за маршрутом 
затримка через ускладнений рух 
перевищує допустиме значення, навігатор 
автоматично розраховує новий маршрут. 
Ступінь щільності руху на маршруті чи 
дорозі, якою ви пересуваєтеся 
відображається шляхом зміни кольору 

значка трафіку . 
 
Увага! Скло з підігрівом на основі 
металевих смужок може знизити 
ефективність роботи приймача трафіку 
 

http://www.garmin.com/traffic


Використання функції Hands-Free 
Безпровідна технологія Bluetooth 
доступна на деяких моделях навігаторів 
 
Для використання функції телефону 
hands-free, необхідно встановити 
підключення між мобільним телефоном та 
навігатором nuvi. Для забезпечення 
надійної роботи такого підключення 
необхідно, аби гарнітура та nuvi були 
ввімкнені та знаходились поряд. 
 
Підключення телефону. 

1. Активуйте компонент Bluetooth 
на телефоні 

2. На навігаторі nuvi натисніть 
Інструменти > Налаштування 
> Bluetooth 

3. Натисніть кнопку під написом 
Bluetooth, потім натисніть 
Увімкнено > ОК 

4. Натисніть Додати > ОК 
5. Виберіть в списку свій телефон 

та натисніть ОК 
6. Введіть PIN-код Bluetooth 

(1234) для пристрою nuvi в 
меню телефону. 

 
Виклик номеру 

1. Виберіть Телефон > Набір 
2. Введіть необхідний номер, 

потім натисніть Набір 
3. Для скасування дзвінку, 

натисніть  > Завершити 
 

Прийом вхідного дзвінка 
При надходженні дзвінка відкривається 
вікно «Вхідний дзвінок». 
Натисніть Відповісти або Ігнорувати 
 
Зарядка пристрою nuvi 

• Підключіть автомобільний 
кабель живлення 

• Підключіть кабель USB 
(входить в комплект поставки 
деяких моделей nuvi) 

• Підключіть мережевий адаптер 
(додатковий аксесуар) 

 
Забезпечення безпеки nuvi 

1. Переконайтеся, що ви 
знаходитесь у Безпечному 
місці та що навігатор справно 
приймає сигнали з супутників 

2. Натисніть Інструменти > 
Налаштування > Безпека 

3. Натисніть кнопку блокування, 
що розташована під написом 
Garmin Lock 

4. Введіть чотири цифри PIN-
коду 

5. Натисніть кнопку Встановити 
 
Увага! Якщо ви забули свій PIN-код та 
Безпечне місце, буде необхідно відіслати 
навігатор в компанію Garmin для 
розблокування разом з інформацією про 
дійсну реєстрацію продукту чи документ, 
що підтверджує покупку. 
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nüMaps Guarantee™   
Для встановлення першого 
безкоштовного оновлення карти від 
NAVTEQ (як правило, карти Європи), 
необхідно зареєструвати навігатор на 
сайті http://my.garmin.com протягом 60 
днів з моменту встановлення зв’язку із 
супутниками та використання в авто. 
 
Ви не зможете безкоштовно оновити 
карту, якщо виконаєте реєстрацію за 
телефоном або після 60 днів з моменту 
першого використання навігатору в 
автомобілі. 
 
Додаткова інформація 
Для отримання додаткових відомостей 
про навігатор nuvi, оберіть Інструменти > 
Довідка. Завантажте останню версію 
Посібника користувача, завітавши на сайт 
www.garmin.com. Додаткова інформація 
про аксесуари доступна на сайті 
http://buy.garmin.com або www.garmin.ua  

Garmin®, логотип Garmin та nuvi® є товарними 
знаками компанії Garmin Ltd чи її підрозділів, 
зареєстрованими в США та інших країнах. 
Garmin Lock® та nuMaps Guarantee™ - товарні 
знаки компанії Garmin Ltd чи її підрозділів Дані 
товарні знаки заборонено використовувати без 
офіційного дозволу Garmin. Текстовий знак та 
логотипи Bluetooth® належать компанії Bluetooth 
SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків 
компанією Garmin здійснюється за ліцензією. 
microSD™ є товарним знаком компанії SanDisk 
чи її підрозділів.  

http://my.garmin.com/
http://www.garmin.com/
http://buy.garmin.com/
http://www.garmin.ua/



