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nüvi 1200/1300/1400 Series Models

Bluetooth® Избор на лента
Поглед върху 
кръстовище

Ограничение на 
скоростта

1200
1210 ✓ ✓
1240 ✓
1250 ✓
1260 ✓ ✓
1300 ЕU само ЕU само
1310 ✓ ЕU само ✓
1340 ЕU само ✓
1350 ✓ ✓
1370 ✓ ✓ ✓
1390 ✓ ✓ ✓ ✓
1410 ✓ ✓
1490 ✓ ✓ ✓ ✓

 бележка: Посетете www.garmin.com или разгледайте кутията на уреда 
за повече информация. 
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Стартиране
Поглед върху nüvi

Mini-USB конекторГоворител

microSD™ 
слот

 Power бутон:
Натиснете за вкл./изкл. на nüvi.  

Микрофон

 бележка: Някои екрани 
може да изглеждат различно в 
зависимост от модела на nüvi.

Главно меню
➊ ➋➌ ➍ ➎

➏ ➐
➑ ➒ ➓

➊ Сила на GPS сигнала.
➋ Статус на Bluetooth.
➌ Натиснете за избор на режим.
➍ Час. Натиснете, за да смените 

настройките. 
➎ Статус на батерията.
➏ Натисн. за избор дестинация. 
➐ Натисн. за да видите картата. 
➑ Натиснете, за да се обадите 

при свързан съвместим 
телефон. 

➒ Натиснете за настройка звук.
➓ Натиснете за помощни 

функции, настройки и Help.
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Настройка на Вашето nüvi
Преди монтажа на nüvi, вижте Важна информация за безопасност на продукта за да прочетете 
за закони, забраняващи монтаж на предно стъкло (в САЩ).

Монтиране на nüvi
1. Отстранете стикера от вакуумчето на монтажното устройство. Залепете 

монтажното на предното стъкло. 
2. Завъртете лостчето назад към стъклото. 
3. Монтирайте адаптера към монтажното. 
4. Свържете кабела за захранване с nüvi.
5. Свържете другия край на кабела към 

зарядното на колата. Уредът ще се 
включи сам, ако двигателят работи. 
Следвайте екранните инструкции.

6. Поставете nüvi в долната страна на адаптера. 
7. Завъртете nüvi назад, докато попадне в 

гнездото.
8. Ако ползвате трафик приемник в Европа, 

свържете външната антена с трафик 
приемника и я залепете на стъклото с 
нейните вакуумчета. (Трафик приемници 
няма във всеки комплект nüvi. Вижте стр.iv)

предупреждение: Продукта има lithium-ion батерия. За да го предпазите от повреда, 
сваляйте го от предното стъкло и не го оставяйте на слънце, когато не работи. 

Монтажно с вакуум

Адаптер

Кабел за 
захранване
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Локализиране на спътници 
1. Излезте на открито, далеч от 

сгради и дървета.
2. Включете nüvi. 
Локализирането на спътници може 
да отнеме няколко минути. Иконка 

 показва силата на сигнала. 
Когато поне едно барче е зелено, 
nüvi е локализирал сигнали.

Избор на режим за ползване

Кола

Пешеходен

Колело
nüvi предлага няколко различни 
режими за навигация. Маршрута 
се изчислява различно в 
зависимост от режима на ползване. 
Например, в пешеходен режим с 
качени карти от cityXplorer™, nüvi 
изчислява маршрут, използвайки 

градския транспорт, автобуси, 
метро и ходене пеша. Карти от 
cityXplorer няма в nüvi. Вижте  
www.garmin.com за поръчка на 
cityXplorer карти.

За да смените режима:
1. В главно меню натиснете 

иконката за режима горе в ляво
2. Изберете режим и натисн. OK.
3.  Натиснете Yes и следвайте 

екранните инструкции за да 
конфигурирате настройките си.

Навигация Off Road
Ако не искате да следвате пътища, 
докато навигирате, ползвайте Off 
Road режим. Натиснете Tools > 
Settings > Navigation > Route 
Preference > Off Road > OK. 
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Ползване на Power 
бутон
Натиснете и бързо пуснете Power 
бутона, за да видите следните 
допълнителни опции:

Натиснете •  и  за да 
настроите яркостта на екрана
Натиснете • Lock Screen за да 
се предпазите от инцидентни 
натискания. 
Натиснете • Power Off за да 
изключите nüvi. Вие може 
също да изключите nüvi  с 
натискане на power бутона 
около 3 секунди.

Ресет на nüvi
Ако nüvi спре да работи, 
ресетвайте го чрез натискане и 
задържане на Power бутона.

Настройка на звука
В главно меню натиснете 
Volume. Натиснете  и  за 
да настроите звука. Натиснете 
квадратчето до Mute за да спрете 
звука. 

Смяна на екрани
За бързо връщане към главно • 
меню натиснете и задръжте .
Натиснете •  и  за да видите 
още избори. Натиснете и 
задръжте за бързо прелистване.

Намиране на дестинация
Меню Where To? Ви предлага 
няколко категории, като търсене по 
адрес, град, и други. Детайлната 
карта във Вашето nüvi съдържа 
милиони интересни обекти, 
ресторанти, хотели, сервизи, 
бензиностанции и др. 
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1. Натиснете Where To?.

2. Изберете категория.

3. Изберете подкатегория.

4. Изберете дестинация.

5. Натиснете Go!.
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Навигация в пешехо-
ден режим
Ползване на страница 
маршрут
В пешеходен режим при натискане 
на Go! се явява маршрутна 
страница.
 Изберете етап от маршрута, 

за да видите детайли или 
натиснете Start за създаване на 
маршрут.

Ползване на страница за 
опции на маршрута
Страницата за опции на маршрута 
се явява след натискане на Go! 
ако имате cityXplorer карти в nüvi. 
Вижте www.garmin.com за поръчка 

на cityXplorer карти.
1. Изберете маршрут от опциите, 

за да видите елементите му. 
Всеки маршрут от страницата 
с опции избира различна 
комбинация от градски 
транспорт и ходене пеша.

2. Натиснете Start.
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Добавяне на спирка
1. Докато навигирате по маршрут, 

натиснете  > Where To?.
2. Потърсете желана спирка.
3. Натиснете Go!.
4. Натиснете Add as Via Point за 

да добавите спирката преди 
финалната дестинация.

Смяна на дестинация
1. Докато навигирате по маршрут, 

натиснете  > Where To?.
2. Потърсете новата дестинация.
3. Натиснете Go!.
4. Натиснете Set as New 

Destination за да я направите 
финална дестинация. 

Заобикаляне (обход)
1. Докато навигирате натиснете
2. Натиснет  или . 
Ако в момента маршрута Ви е 
единствения възможен, nüvi няма 
да изчисли друг.

Спиране на маршрут
1. При активен маршрут натиснете 

Menu. 
2. Натиснете Stop. 



8 nüvi 1200/1300/1400 Series Owner’s Manual

Where To?

Where To? Накъде?
Where To? менюто Ви предлага 
няколко различни категории на 
търсене. За да научите как се 
прави просто търсене вижте стр.4. 

Намиране на адрес
 бележка: В зависимост от 
качената карта във Вашето nüvi, 
имената на иконките може да са 
различни и някои стъпки да са 
подредени по друг начин.

1. Натисн. Where To? > Address. 
2. Сменете щата, държавата и 

провинцията при необходимост.
3. Натиснете Search All. 
 Ако знаете града, натиснете 

Spell City, въведете името или 
пощенския код и натиснете 
Done. Изберете града/кода 
от списъка. (Не всички карти 
позволяват търсене по код.) 

4. Въведете номера и натиснете 
Done. 

5. Въведете името на улицата и 
натиснете Done.

6. Изберете от списъка с улици, 
ако е необходимо.

7. Натиснете адреса, ако е 
необходимо. 

Въвеждане на У Дома
Въведете мястото, където се 
връщате най-често като У Дома.
1. За да въведете У Дома натисн. 

Where To? > Go Home.
2. Изберете опция:

Въведете адреса си.• 
Изберете текуща локация.• 
Изберете от списъка със • 
скоро намерени.

Отиване към Дома
За да навигирате към У Дома, 
натиснете Where To? > Go Home.
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Смяна на У Дома
1. Натиснете Tools > My Data > 

Set Home Location.
2. Изберете опция:

Въведете адреса си.• 
Изберете текуща локация.• 
Изберете от списъка със • 
скоро намерени.

Редактиране на У Дома
1. Натисн. Where To? > Favorites 

> All Favorites > Home.
2. Натиснете Edit, въведете 

промени и натиснете Done.
Ако изтриете У Дома, Вие може 
да го въведете отново, следвайки 
инструкциите от стр.8.

Ползване на стр. Go!
След като изберете дестинация се 
отваря страница Go!.

➍
➋➌ ➊

➎
➏

➊ Натиснете за повече 
информация за това място.

➋ Натисн.  и  за смяна на 
мащаба на картата. 

➌ Натиснете, за да позвъните, 
ако сте със сдвоен телефон.

➍ Натиснете, за да запишете в 
любими. 

➎ Натиснете за създаване на 
маршрут към мястото. 

➏ Натисн. за връщане в предно 
меню. Натиснете и задръжте 
за връщане в главно меню.
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Мнение за интересен 
обект
1. На стр. Go! натиснете бялото 

квадратче. Виждате детайлна 
информация за обекта.

2. Натиснете Feedback за 
следните опции:
• Edit Rating—натиснете 

кръгче, за да дадете от 1 до 
5 звезди.

• Report Error—обекта се 
изтрива от по-нататъшно 
търсене. При свързване с 
компютър, информацията 
отива при Garmin, стр.24.

• Edit Phone Number—чрез 
клавиатурата редактирате 
телефона.

Намиране на място с 
въвеждане на името
Използвайте клавиатурата, за да 
въведете името на обекта. Може да 
въведете и само част от името.
1. Натиснете Where To? > Points 

of Interest > Spell Name.
2. Въведете името на обекта. 
3. Натиснете Done. 

Използване на екранната 
клавиатура
Когато екранната клавиатура се 
появи, натискайте по буквите, за 
да въведете това, което искате. 

Натиснете  за шпация. 
Натиснете  и  за местене 
на курсора (възможно при някои 
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модели nüvi). Натиснете  за 
изтриване на символ. Натиснете 
и задръжте  за изтриване на 
записа.

Натиснете Mode за да изберете 
езика на клавиатурата. Натиснете 

 за въвеждане на специални 
символи, например запетаи. 
За да смените подредбата на 
клавиатурата, вижте стр. 38.

Търсене на друго 
място
1. Натиснете Where To? > Near.
2. Изберте опция:

Where I Am Now• —търси 
близо до Вашата локация. 
A Different City• —търси 
близо до въведения град
A Recent Destination• —
търси близо до скорошна 
дестинация.
A Favorite Destination• —
търси дестинация от 
Любими.
My Current Route• —търси по 
продължение на маршрута 
Ви.
My Destination• —търси 
близо до дестинацията Ви.
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Търсене на скоро 
намерени места
nüvi пази последните 50 скоро 
намерени места. Най-често 
търсените места се явяват най-горе 
в списъка. Натиснете Where To? > 
Recently Found за да видите най-
често намерените места. 

Изтриване на скоро 
намерени места
За да изтриете всичко натиснете 
Clear > Yes. Всички места от 
списъка се изтриват.

Използване на Любими
Вие може да запаметите места 
в Любими за бързо намиране и 
навигиране. У Дома също е там.

Записване на текущата Ви 
локация
В страница карта натиснете 
Натиснете Save Location за да го 
запаметите.

Записване на намерени 
места
1. На стр. Go! натиснете Save. 
2. Натиснете OK. Мястото се 

запомня в Favorites. 

Намиране на запаметени 
места
1. Натиснете Where To?.
2. Натиснете Favorites. 
3. Изберете категория. Ще видите 

списък на записаните места. 

Редактиране на запаметени 
места
1. Натисн. Where To? > Favorites. 
2. Изберете категория и място.
3. Натиснете Edit. 
4. Натисн. елемента за редактир:
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• Change Name—въведете 
ново име и натиснете Done. 

• Attach Photo—изберете 
снимка от nüvi за да 
присвоите към мястото.

• Change Map Symbol—
изберете нов символ за 
изобразяване на обекта 
върху картата. 

• Change Phone Number— 
въведете телефон и 
натиснете Done.

• Change Categories—
изберете друга категория.

• Delete—натиснете Yes за да 
изтриете обекта от списъка. 

Намиране на места с 
използване на картата
Ползвайте страница Browse 
Map за да видите друго място от 
картата. Натиснете Where To? > 
Browse Map. 

Съвети за разглеждане на 
картата

Натиснете и плъзнете за да • 
видите други части от картата.
Натиснете •  и  за смяна на 
мащаба. 
Натиснете обект от картата. • 
Явява се стрелка, сочеща 
обекта, а в квадратче - 
информация за него. Ако 
в квадратчето пише Press 
for more, на това място има 
няколко обекта. Натиснете, за 
да видите списъка им.
Натиснете • Save за да запишете. 
Натиснете • Go! за да навигирате 
натам.
Ако GPS симулатора е • 
включен, натиснете Set 
Location за да Ви “постави” 
там. Вижте стр.38.
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Въвеждане на 
координати
Ако знаете географските 
координати на дестинацията си, 
може да ползвате nüvi да Ви заведе 
там. Тази функция е особено 
полезна при играта geocaching.
1. Натиснете Where To? > 

Coordinates.
2. Натиснете координатата, която 

ще въвеждате. 
3. Натиснете Format за да 

изберете коректния формат на 
координатите.

4. Въведете координатите и 
натиснете Next.

Ползване на фото 
навигация
Panoramio™ предлага снимки 
с координати. Вие може да ги 
качите в nüvi или на SD карта и да 
навигирате към тях.
1. Свържете nüvi с компютър.
2. Идете на http://connect.garmin.

com /photos за да си свалите 
снимки с координати.

3. Следвайте инструкциите от 
сайта, за да ги качите на уреда.

4. Натиснете Where To? > 
Favorites > Panoramio Photos. 
Ще видите снимките в списък.

5. Натиснете по снимката.



nüvi 1200/1300/1400 Series Owner’s Manual 15

Using the Map Pages

Ползване на 
страници в картата

Вашия маршрут е изобразен в 
лилаво. Докато пътувате, nüvi Ви 
води към дестинацията с гласови 
команди, стрелка на картата и 
посоки горе на картата. Карирано 
флагче показва дестинацията. 
Ако напуснете маршрута, nüvi 
преизчислява маршрут и дава нови 
напътствия. 

Докато пътувате по главни 
пътища може да се яви иконка с 
ограничението на скоростта. 

На някои модели има и функция 
Lane Assist, която Ви показва в 
коя лента да пътувате с оглед 
предстоящи маневри. Вижте стр.iv 
за модели с функция Lane Assist.

➊ ➋
➌

➍ ➎
➏

➐
➊ Натиснете за следващия 

завой. 
➋ Натиснете за сисък завои.
➌ Натиснете за смяна на мащаб.
➍ Натиснете за връщане в 

главно меню. 
➎ Натиснете за други полета с 

данни.  
➏ Натиснете за страница Where 

Am I? (Къде съм аз?). 
➐ Натиснете за компютъра на 

пътуването.
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Преглед на компютъра 

Компютърът показва текущата 
Ви скорост и дава статистика 
на пътуването Ви. За да видите 
компютъра, натиснете полето за 
скоростта върху картата. 

 бележка: Ако спирате често, 
оставете nüvi включен, за да 
мери коректно времената по 
време на пътуването Ви.

Нулиране на информацията
На картата натиснете поле Speed. 
Натиснете Reset >  Reset Trip 
Data за да нулирате информацията

Натиснете Reset > Reset Max за да 
нулирате максималната скорост.

Натиснете Reset > Reset Fuel Price 
tза нулиране цената на горивото.

Преглед на списъка 
със завои 

При навигация списъка със завои 
показва последователността 
на завоите по маршрута и 
разстоянието между тях. 

Натиснете по текстовата лента 
над картата, за да видите списъка. 
Натиснете по завой от списъка, за 
да видите този, който Ви предстои. 
Натиснете Show Map за да видите 
маршрута върху страница карта. 
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Преглед на страница 
Следващ завой

При навигация страница следващ 
завой показва накъде и след какво 
разстояние и време ще завивате. 

За да видите наближаващия 
завой на картата, натиснете по 
индикатора за завоя горе в ляво на 
картата или натиснете по кой да е 
ред от списъка с карти.

Преглед на страница 
Пътен възел

На някои модели nüvi страницата 
с предстоящия пътен възел 
изобразява изглед на възела, 
както и коя лента да следвате. За 
да видите страницата, натиснете 
горния ляв ъгъл на страницата 
карта. За да видите предстоящия 
възел от страницата за следващ 
завой, натиснете Junction View. 

Вижте на стр.iv кои модели nüvi 
включват преглед на пътен възел.
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Ползване на страница 
Пешеходна карта

➋➊ ➊

➌
➍

В пешеходен режим маршрута 
се изобразява върху 2-D карта. 
Иконки , , , , ,  
и  показват навигационния 
метод за тази секция от маршрута. 
Например като видите , на това 
място на маршрута трябва да се 
качите на автобус.

➊ Натиснете, за да се 
преместите на друга секция 
от маршрута. nüvi сменя 
мащаба на картата според 
всяка секция от маршрута, но 
не се премества автоматично 
на следващата секция.

➋ Натиснете, за да видите 
пътеводител на маршрута. 

➌ Натиснете, за да смените 
мащаба на картата.

➍ Натиснете, за да ре-
центрирате картата около 
текущата Ви локация.
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Hands-Free 
разговори

Bluetooth има в някои модели nüvi. 
Вижте стр.iv.

Bluetooth установява връзка между 
две устройства, в случая мобилния 
Ви телефон и nüvi. За да видите 
дали телефона Ви е съвместим с 
nüvi, проверете на to www.garmin.
com/bluetooth.

Първия път, когато ще ги ползвате 
заедно, трябва да ги “сдвоите”, 
използвайки PIN или парола. След 
това двете устройства се свързват 
автоматично при всяко включване.

 бележка: Вие трябва да 
настроите телефона си да се 
свързва с nüvi автоматично след 
включването му.

Сдвояване с GSM
За да се сдвоят и свържат, GSM и 
nüvi трябва да са включени и на 
по-малко от 10м едно от друго. 

Стартирайте сдвояването от nüvi 
или от телефона. Прегледайте 
инструкциите на телефона.

Сдвоете чрез настройките 
та телефона
1. Натиснете Tools > Settings > 

Bluetooth.
2. Изберете Enabled.
3. Позволете Bluetooth на 

телефона. Може би е в меню, 
наречено Settings, Bluetooth, 
Connections, или Hands-free. 

4. Започнете търсене на Bluetooth 
устройства. 
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5. Изберете nüvi от списъка.
6. Въведете nüvi Bluetooth PIN 

(1234) в телефона. 

Сдвояване чрез 
настройките на nüvi
1. В главно меню натиснете Tools 

> Settings > Bluetooth > Add.
2. Позволете Bluetooth на 

телефона и го настройте в 
режим Find Me/Discoverable/
Visible. Тези настройки може би 
са в Bluetooth, Connections, или 
Hands-free меню.

3. Натиснете OK на nüvi.
4. Изберете телефона си и 

натиснете OK.
5. Въведете nüvi Bluetooth PIN 

(1234) на телефона си.
Когато телефона е свързан с nüvi, 
Вие сте готови за обаждания. 
Натиснете Phone в главно 
меню, за да влезете в менюто на 
телефона.

Когато включите nüvi, то се опитва 
да се свърже с телефона, с който е 
сдвоено. 

Приемане на обаждане 
Когато Ви позвънят се отваря 
прозорец Входящо повикване. 
Натиснете Answer за да се 
обадите. Натиснете Ignore за да 
откажете разговор и да накарате 
телефона да спре да звъни. 

Вграденият микрофон е отпред на 
nüvi; говорете нормално.
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По време на разговор 
По време на разговор се явява 
иконка . Натиснете  > End 
Call за да затворите. Натиснете  
> Call Options за следните опции: 

Touch Tones—• показва 
клавиатурата, за да ползвате 
автоматизирани функции, 
например гласова поща.
Transfer Audio To Phone—• 
използва се ако искате 
да изключите nüvi, но да 
продължите разговора, за 
да не Ви слушат околните. 
За да превключите обратно, 
натиснете Transfer Audio To 
Device.
Спрете микрофона. • 

 бележка: В зависимост от 
модела nüvi, иконката, че сте в 
разговор, може да е различна. 

Ползване на Изчакване
Ако по време на разговор получите 
второ обаждане (чакащ разговор), 
прозорецът за входящо обаждане 
се отваря отново. Натиснете 
Answer за да отговорите. Първия 
разговор е на изчакване.

Прехвърляне между 
разговорите
1. Натиснете  > Switch To. 
2. Натиснете End Call за да 

затворите. Това не прекъсва 
изчакващия разговор. 

Достъп до 
телефонното меню
В главно меню натиснете Phone за 
отваряне на телефонното меню. 

 бележка: Не всички 
телефони поддържат всички 
възможности на телефонното 
меню на nüvi. 
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Ползване на указателя
Всеки път, когато телефона Ви 
се свърже с nüvi, указателят 
автоматично се прехвърля в nüvi. 
Това може да отнеме няколко 
минути. Това не става с всички 
телефони.
1. Натисн. Phone > Phone Book. 
2. Натиснете върху името на 

желания контакт. 
3. Натисн. Call за да звъннете. 

Позвъняване на интересни 
обекти
1. Натиснете Phone > Points of 

Interest. 
2. Изберете обекта. 
3. Натисн. Call или по телефонния 

номер на обекта.

Набиране на номер
1. Натиснете Phone > Dial. 
2. Въведете номера и натиснете 

Dial.

Преглед на историята
При всяко свързване с nüvi, 
историята на разговорите Ви се 
прехвърля в него. Това може да 
отнеме няколко минути.
1. Натисн. Phone > Call History. 
2. Натиснете по категорията, 

която Ви интересува. 
Обажданията са подредени 
хронологично. Последните са 
най-горе в списъка. 

3. Натиснете по желания ред и 
натиснете Dial.

Позвъняване У Дома
Въведете домашния си номер за 
бързо набиране всеки път. 
1. Натиснете Phone > Call Home. 
2. nüvi звъни на домашния Ви 

телефон.
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Въвеждане на домашния 
номер
1. Натиснете Phone > Call Home. 
2. Натиснете Enter Phone Number 

за да ползвате клавиатурата 
или Select From Phonebook 
(възможно само ако телефонът 
поддържа функция трансфер).

3. Натиснете Done > Yes. nüvi 
набира домашния Ви номер. 

 бележка: За да редактирате 
мястото или номера на локация 
У Дома, натиснете Where To? > 
Favorites > Home > Edit. 

Обаждания чрез гласово 
набиране
Вие може да набирате чрез 
произнасяне на името на контакта.
Може да се наложи да “тренирате” 
телефона си да разпознава 
гласовите Ви команди. Прочетете 
инструкциите на телефона. 
1. Натиснете Phone > Voice Dial. 
2. Произнесете името на контакта. 

Проверка статуса на 
телефона
Проверете нивото на батерията и 
силата на сигнала на телефона си 
чрез натискане на Phone > Status.
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Управление на 
файлове

Вие може да запаметите JPEG 
файлове във вътрешната памет или 
на SD карта на nüvi. 

 бележка: nüvi не е 
съвместимо с Windows® 95, 98, 
Me, Windows NT®, и Mac® OS 
10.3 и по-стари. 

Поддържани файлове
• JPEG и JPG файлове: стр.27.

Карти и GPX файлове с точки • 
от MapSource®: виж стр.49.
GPI потребителски POI • 
файлове от Garmin POI Loader: 
виж стр.50.

Свързване на nüvi с 
компютър
При свързване на nüvi с компютър, 
ще видите опция за инсталиране 
на myGarmin Agent™, той проверя-
ва USB портовете и показва има ли 
ъпдейти. Вижте стр.52..
1. Поставете SD карта (не е в 

комплекта), докато кликне.
2. Свържете mini-USB с nüvi. 
3. Свържете другия край с USB 

порт на компютъра. 
nüvi и SD картата се явяват 
като изтриваеми драйвери в My 
Computer в Windows или като 
“mounted volumes” на Mac. 

 бележка: Някои компютри 
може да не изобразят nüvi 
драйверите. Проверете Help на 
операционната си система. 
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Трансфер на файлове 
1. Потърсете файла, който ще 

копирате. 
2. Идете върху него и натиснете 

Edit > Copy. 
3. Отворете “Garmin” или SD 

драйверите.
4. Натиснете Edit > Paste. Файла 

се явява в списъка от файлове 
в паметта на nüvi или на SD 
картата.

5. Като приключите с 
прехвърлянето на файлове, 
натиснете  на компютъра 
или дръпнете иконката към 
Trash  на Mac. 

6. Откачете nüvi от компютъра.

Изтриване на файлове
1. Свържете nüvi с компютъра си 

и отворете директория nüvi или 
SD карта. 

2. Идете на файла, който ще 
триете.

3. Натиснете Delete клавиша на 
компютъра си.
	бележка: Ако не знаете 
целта на файла, не го трийте. 
Вашето nüvi има в паметта си 
важна системна информация, 
която не трябва да се трие. Не 
приемаме рекламации заради 
изтрити системни файлове.
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Използване на 
Tools (Помощни)

Меню Tools Ви дават полезни 
възможности при пътуване.

В главно меню натиснете Tools за 
да влезете в менюто..

Достъп до настройки
За информация по настройки, 
вижтестр.38-40. 

Ползвне на Where Am 
I? Къде съм аз?
Ползвайте функция Where Am I? 
за да видите данни за текущата си 
локация, включително болници, 
полиция, бензиностанции до 
Вас.Тази функция е полезна при 
спешен случай. 

1. В главно меню натиснете Tools 
> Where Am I?.

2. Натиснете бутона в дясно за да 
видите най-близките локации.

3. Натиснете Save Location за да 
запишете текущата си локация.

Достъп до Help
Натиснете Help за информация за 
ползване на nüvi. 

Натиснете Search за търсене по 
ключова дума.

Ползване MSN® Direct
Вие получавате съдържание MSN 
Direct с допълнителен MSN Direct 
приемник. За информация идете 
на http://garmin.msndirect.com или 
www.garmin.com/traffic. За поръчка 
идете на http://buy.garmin.com.
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За информация по активиране на 
MSN Direct сервиз или ползване 
на MSN Direct, вижте MSN Direct 
Owner’s Manual Supplement в www.
garmin.com.

Ползване на Picture 
Viewer (преглед снимки)
Ползвайте програма Преглед на 
снимки, за да разгледате снимки от 
паметта на nüvi или SD картата.
1. Натисн. Tools > Picture Viewer. 

Натиснете стрелките за • 
движение по снимките. 

2. Натиснете по снимката, за да я 
увеличите. 

Натисн. •  за информация.
Натисн. и преместете • 
картата за да видите други 
места от нея. 
Натиснете •  за да скриете 
менюто.

3. Ползвайте бара долу, за да 
покажете колко снимки на 
страница да се явяват. 

Преглед на Слайд шоу
1. Натиснете Tools > Picture 

Viewer > . Всяка снимка се 
явява за определено време.

2. Натиснете къде да е по екрана 
за спиране на слайд шоуто..

Навигация към снимка
Ако снимката е с координати, 
може да създадете маршрут към 
нея.
1. Натисн. Tools > Picture Viewer.
2. Изберете снимката.
3. натиснете  > Go!. 
Вижте стр.24 за качване на снимки 
в nüvi.
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Достъп до Мои данни
Ползвайте опцията за управление 
или триене на записани Ваши 
данни, например Любими. 
1. Натиснете Tools > My Data.
2. Изберете опция:

Set Home Location• 
Delete Selected Favorites• 
Clear Trip Log• 
View Map Errors• 

Ползване на световен 
часовник 
1. Натиснете Tools > World Clock.
2. За да смените град, натиснете 

върху някой от тях. 
3. Въведете име и натисн. Done. 
4. Изберете коректния град.
5. Натиснете World Map за да 

видите картата. Нощните 
часове са в сянка. 

6. Натиснете  за да видите 
часовника отново.

Ползване на калкулатор
Натиснете Tools > Calculator за 
активиране на калкулатора.

Ползване конвертор за 
мерни единици
1. Натиснете Tools > Unit 

Converter. 
2. Натиснете Conversion, 

изберете типа и натиснете OK.
3. Натиснете единицата, която 

искате да смените. 
4. Изберете единица и натиснете 

OK. Повторете при нужда
5. Натиснете правоъгълничето, за 

да въведете стойност 
6. Въведете стойност и Done. 

Единицата е конвертирана.
7. Натиснете Clear за да 

направите друга конверсия..
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Ъпдейт на валутни курсове
Вие може да ъпдейтвате валутни 
курсове ръчно, за да сте винаги 
актуални.
1. Натиснете Tools > Unit 

Converter > Conversion. 
2. Изберете Currency и натиснете 

OK.
3. Натиснете бутоните на 

валутата, за да изберете тази, 
която ще ъпдейтвате. 

4. Натиснете Update. 
5. Въведете курса в квадратите до 

валутата.
6. Натиснете Save за да запишете 

новия курс. натиснете Restore 
за да върнете оригиналния. 

Ползване на ecoRoute™

Натиснете Tools > ecoRoute.

ecoRoute калкулира разхода и 
цената на горивото по маршрута 
Ви, и предлага опции за 
намаляване разхода на гориво.

Данните от ecoRoute са предпола-
гаеми. Те не се отчитат директно 
от автомобила Ви. За да получите 
по-точни данни точно за Вашия 
автомобил и шофьорски навици, 
калибрирайте разхода на гориво. 

Първия път, в който ползвате 
опция ecoRoute ще бъдете 
подканен да въведете информация 
за горивото и данни за 
километража на Вашия автомобил. 

Преглед на Fuel Report
Ако сте въвели профила на 
автомобила си и текущата цена на 
горивото, вашето nüvi калкулира 
средната икономия на гориво 
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за автомобила Ви, цената на 
изразходваното гориво. 

Данните за консумацията на 
гориво се базират на очакванията 
за скорост и ускорение на среден 
автомобил.

Натиснете Tools > ecoRoute > Fuel 
Report.

 съвет: За да осигурите 
непрекъснат запис на данните, 
оставете nüvi включен по време 
на пътуването.

Калибриране разхода на 
гориво
Калибрирайте разхода на гориво, 
за да получавате по-точни данни 
за Вашия автомобил и шофьорски 
навици. Калибрирайте когато 
напълните резервоара.
1. Изчислете разхода си на 100км. 
2. Натиснете Tools > ecoRoute > 

Fuel Report > Calibrate. 
3. Натиснете  и  за да 

въведете резултата от стъпка 1. 
4. Натиснете OK.

Въвеждане цената на 
горивото
Въведете цената на горивото за 
изчисление на стойността на 
горивото за маршрута.
1. Натиснете Tools > ecoRoute > 

Fuel Price.
2. Въведете цената и натиснете 

Done.
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Приемане на 
предизвикателство Driving 
Challenge
Driving Challenge Ви помага да 
икономисвате максимум гориво 
чрез отчитане на шофьорските 
Ви навици. Колкото по-висока е 
оценката Ви в Driving Challenge, 
толкова по-икономично карате.

Натиснете Tools > ecoRoute > 
Driving Challenge > Start.

Колко е оценката Ви Driving 
Challenge
Натиснете  на картата, за да 
видите детайли за текущото Ви 
предизвикателство. Цвета на 
иконката се сменя в зависимост от 
шофирането Ви.

Вашата оценка е средна от 
следните три:

Acceleration score—печелите 
точки при равномерно ускоряване, 
губите при бързо ускоряване.

Deceleration score—печелите 
точки при равномерно спиране, 
губите при рязко спиране.

Speed score—печелите точки при 
шофиране с икономична скорост, 
която е 72–96 км/ч за повечето 
автомобили.

Прекратяване на Driving 
Challenge
1. В страница карта натиснете .
2. Натиснете Stop > Yes.

Уточняване на профила на 
автомобила Ви
Натиснете Tools > ecoRoute > 
Vehicle Profile.

Fuel Type—вид гориво.
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City Fuel Efficiency—въведете 
среден разход при градско 
шофиране.

Hwy Fuel Efficiency—въведете 
среден разход при извънградско 
шофиране (магистрала).

 съвет: За най-добри 
резултати калибрирайте разхода 
на гориво вместо да въвеждате 
стойности тук. Вижте стр.30.

Преглед на Mileage Report
Mileage reports Ви дава времето, 
разстоянието, средния разход 
и стойността на горивото при 
навигация към дестинацията Ви.

Този отчет се създава за всеки Ваш 
маршрут. Ако спрете маршрута 
в nüvi, отчета се създава за 
изминатото разстояние.

1. Натиснете Tools > ecoRoute > 
Mileage Report.

2. Изберете отчета. 
Вие може да видите до 20 отчета 
в nüvi. Вие може да получавате 
отчети в директория Reports на 
nüvi драйвера/volume.

Преглед на Driving Tips
nüvi Ви дава съвети при шофиране 
за да подобрите икономията на 
гориво. 

Натиснете Tools > ecoRoute > 
Tips. 

Ресет на ecoRoute 
данни
1. Натиснете Tools > ecoRoute.
2. Изберете категорията, която 

искате да нулирате и натиснете 
Reset.
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Преглед на оферти
В САЩ може да получавате 
реклами по трафик приемника. 

Трафик приемника трябва да е 
свързан с външно захранване и 
трябва да сте в зона, в която се 
праща трафик информаия. Когато 
на екрана се яви оферта, натиснете 
върху нея, за да видите най-
близкото място, където се предлага 
продукта. 

 предупреждение: Не се 
опитвайте да пишете, докато 
шофирате. Това създава риск за 
останалите на пътя.

За да видите списък с 
предложения, които сте получили, 
натиснете Tools > Offers.

За да забраните получаване на 
оферти, трябва да забраните 
получаването на трафик 
информация. Натиснете Tools > 

Settings > Traffic, и изчистете 
кутийката до Enable Traffic.  
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Ползване на трафик 
приемник

 бележка: Garmin не е 
отговорен за верността на 
информацията.

nüvi може да получава FM 
TMC (Traffic Message Channel) 
трафик информация или MSN® 
Direct трафик в зависимост от 
приемника, свързан към него nüvi. 

nüvi показва по един начин 
трафика и в двата случая. 

Идете на www.garmin.com/traffic 
или www.garmin.com за повече 
информация.

Приемане на FM TMC 
Traffic
FM TMC трафик приемника е 
интегриран в кабела за зареждане 
на някои модели nüvi и е 

допълнителен аксесоар за всички 
модели. Вижте стр.iv кои модели 
имат трафик приемник

Mini-USB конектор

Захр. LED
Конектор за 

външна антена
Адаптер за 
автомобил

Вътр.антена

Не е необходимо да активирате 
абонамента от Вашия FM трафик 
приемник. Той се активира 
автоматично след позициониране 
на nüvi и получаване на трафик 
сигнал. Идете на www.garmin.
com/traffic или www.garmin.com за 
повече информация. 
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Приемане на MSN® 
Direct трафик
MSN Direct приемника е 
допълнителен аксесоарза 
всички nüvi 1200, 1300, и 1400 
серии. MSN Direct приемниците 
приемат MSN Direct съдържание, 
включително трафик.

За информация за MSN Direct 
сервизи, прочетете MSN Direct 
Owner’s Manual Supplement в www.
garmin.com.

Добавяне, обновяване 
на абонамент
За да добавите или подновите 
абонамент, натиснете Tools > 
Settings > Traffic. За повече 
информация вижте стр.43 или 
идете на www.garmin.com/fmtraffic. 

Приемане на трафик 
информация
За да получавате трафик 
информация, трябва:

Трафик приемника да е сързан • 
с nüvi.
Трафик приевника и nüvi • 
трябва да са свързани към 
външно зареждане.
Трафик антената и nüvi • 
трябва да са в обхвата на FM 
станция, предаваща трафик 
информация.

 бележка: Отопляеми 
(метализирани) стъкла могат да 
намалят приемането на трафик.

Трафик във Вашия 
район
Когато приемате трафик 
информация, трафик иконка се 
явява горе в ляво на страница 
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карта. Трафик иконката сменя 
цвета си в зависимост от трафик 
условията по маршрута Ви или по 
пътя, по който се движите.

Цвят Описание Значение

Зелен Low severity
Трафика 
върви 
нормално.

Жълт Medium 
severity

Трафика 
е леко 
сгъстен.

Червен High severity

Трафика 
е силно 
сгъстен и 
спира.

Трафик по маршрута
При изчисляване на маршрута 
Ви, nüvi отчита текущия трафик 
и автоматично оптимизира 
маршрута за най-кратко време. 
Ако по маршрута Ви се явят 
няколко трафик закъснения, 

nüvi автоматично рекалкулира 
маршрута. Ако няма по-добра 
алтернатива, може да Ви навигира 
през трафика. 

Трафик икона

Ако се появи задръстване, което не 
е отчетено, натиснете по трафик 
иконката за да видите колко 
време е добавено заради трафика. 
Добавеното време е взето предвид 
в очаквания час на пристигане.

Ръчно избягване на 
трафик по маршрута Ви
1. Натиснете трафик иконката на 

страница карта.
2. Натиснете Traffic On Route. 
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3. Натиснете по стрелките, за да 
видите всички закъснения.

4. Натиснете Avoid.

Преглед на трафик 
карта
Трафик картата показва цветно 
кодиран трафик поток. 
1. На картата натиснете трафик 

иконката.
2. Натиснете Show Traffic Map за 

да виките трафик картата. 
За да върнете нормалната карта, 
натиснете трафик иконката и 
натиснете Show Normal Map.

Преглед на 
закъсненията
1. На картата натиснете трафик 

иконката.
2. Натиснете Traffic Search за 

преглед на закъсненията. 

3. За преглед на детайли 
натиснете елемент от списъка. 
Използвайте стрелките при 
повече от едно закъснение. 

Преглед на оферти
В САЩ може да получавате 
реклами по трафик приемника. 

Трафик приемника трябва да е 
свързан с външно захранване и 
трябва да сте в зона, в която се 
праща трафик информаия. Когато 
на екрана се яви оферта, натиснете 
върху нея, за да видите най-
близкото място, където се предлага 
продукта. 

 предупреждение: Не се 
опитвайте да пишете, докато 
шофирате. Това създава риск за 
останалите на пътя.

За да не получавате оферти, 
изключете трафика. Вижте стр.33.
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Персонализиране 
на nüvi

1. Натиснете Tools > Settings.

2. Натиснете настройката, която 
искате да смените. 

3. Натиснете бутона под нея, за 
да смените. 

Смяна на системни 
настройки
Натисн. Tools > Settings > System. 

GPS Simulator—включва GPS 
симулатор за работа на закрито.

Usage Mode—въвежда се режима 
за навигация за оптимизиране 
на маршрутите: Automobile, 
Pedestrian или  Bicycle. 

Keyboard—натиснете QWERTY 
за разположение на буквите като 
в РС, или ABCDE за азбучна 
подредба (възможно само в nüvi 
1300 и 1400 серии).

Units—сменя мерните единици в 
Kilometers или Miles. 

About—показва версията на 
софтуера в nüvi, ID номера на 
уреда и информация за други 
софтуери в него. Вие се нуждаете 
от тези данни при ъпдейт на 
системния софтуер или поръчка на 
нови карти. (вижте стр.50).

Restore—Възстановява 
фабричните настройки.
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Смяна на навигационни 
настройки
Натиснете Tools > Settings > 
Navigation. 

Route Preference—изберете 
предпочитание за маршрута:

Faster Time• —по-кратко време, 
но по-дълъг път. 
Shorter Distance• —по-кратък 
път, но по-дълго време.

• Off Road—от точка до точка 
(без съобразяване с пътища). 
Less Fuel• — по-малко гориво. 
Изчислението се базира на 
ограниченията на скоростта по 
маршрута Ви.

Avoidances—sизберете какво да 
ОТБЯГВАТЕ по маршрута. 

Transit Types—изберете кой 
вид градски транспорт искате 
да ИЗБЕГНЕТЕ при създаване 

на маршрут. Възможно при 
инсталирани cityXplorer карти. 
Вижте стр.6.

Restore—възстановява 
оригиналните навигационни 
настройки..

Настройки на екрана
Натиснете Tools > Settings > 
Display. 

Color Mode—изберете Day 
за светъл фон, Night за тъмен 
фон, или Auto за автоматично 
превключване между двете. 

Screen Shot—включва режим 
Screen Shot. Натиснете  за 
да направите снимка на екрана. 
Снимката се запаметява в 
директория screenshots на nüvi. 
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Brightness—настройте яркостта на 
екрана. Намаляването на яркостта 
води до пестене на батерия. 

Restore—възстановява 
оригиналните настройки на екрана

Ъпдейт на часовите 
настройки
Натиснете Tools > Settings > Time. 

Select a time format—изберете 12-
часа, 24-часа, или UTC формат.

Current Time—ръчно въведете 
часа в nüvi. Изберете Automatic за 
да може nüvi да въведе часа според 
локацията Ви. 

Restore—възстановява 
оригиналните часови настройки.

Настройки на езика
Натиснете Tools > Settings > 
Language. 

Voice Language—сменя езика на 
гласовите команди. 

Text Language—сменя езика на 
екранните текстове. Тази смяна 
не влияе на езика на въвеждан на 
данни, например адреси и др. 

Keyboard—сменя езика на 
клавиатурата. Натиснете Mode на 
коя да е клавиатура за смяна на 
езика.

Restore—възстановява 
оригиналните езикови настройки. 
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Смяна на настройките 
на картата
Натиснете Tools > Settings > Map. 

Map Detail—въведете детайлност 
на картата. Повече детайлност 
намалява скоростта на 
преначертаване на картата. 

Map View—изберете перспектива. 

• Track Up—2D карта с Вашето 
движение нагоре.
North Up• —2D карта със север 
нагоре.
3D• —3D карта с Вашето 
движение нагоре. 

 бележка: В пешеходен 
режим Север горе е единствения 
начин за поглед на картата.

Vehicle—натиснете Change 
за да смените иконката, която 
Ви изобразява върху картата. 
Натиснете върху желаната иконка 

и натиснете OK. Свалете още 
иконки от www.garmingarage.com.

Trip Log—показва или скрива 
следата на пътуването Ви. За да 
изтриете натиснете Tools > My 
Data > Clear Trip Log.

Map Info—преглед на картите 
и версиите им в nüvi. Натиснете 
върху “чек” кутийката, за да 
активирате (има “чек”) или 
дезактивирате карта (няма “чек”). 

Restore—възстановява 
оригиналните картни настройки.

Смяна на настройките 
за сигурност
Натисн Tools > Settings > Security. 

Garmin Lock—включва Garmin 
Lock™ за заключване на nüvi. 
Въведете 4-цифрен PIN и сигурно 
място. Вижте стр.46.
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Safe Mode—включва/изключва 
безопасен режим. При движение 
Safe mode забранява всички 
функции, които искат вниманието 
на шофьора и могат да причинят 
проблеми при шофиране. 

Restore—възстановява 
оригиналните настройки. Това 
не изтрива Garmin Lock PIN или 
сигурното място.

Настройка на Bluetooth 
опциите
Натиснете Tools > Settings > 
Bluetooth.

Connections—натиснтете Add 
> OK за да сдвоите с GSM с 
Bluetooth. Вижте стр.19-23. 
Натиснете Change за да свържете 
с друг телефон. 

Drop• —изберете GSM, който 
искате да не е свързан и 
натиснете Yes. 

• Remove—изберете GSM, който 
искате да изтриете от паметта 
на nüvi и натиснете Yes.

Bluetooth—включва/изключва 
Bluetooth. Иконка  се явява 
в главно меню при включен 
Bluetooth. За да предпазите 
телефона от автоматично 
свързване, натиснете Disabled.

Friendly Name—въведете име на 
Вашето nüvi, с което то да се явява 
в други Bluetooth уреди. Натиснете 
Done.

Restore—възстановява 
оритиналните Bluetooth 
настройки. Това не изтрива 
информацията за сдвоените уреди.
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Смяна настройки на 
точки на близост
Вие трябва да имате качени Точки 
на близост (такива, за които уреда 
да предупреждава - камери за 
следене на скоростта и др.), за да 
сменяте настройките им. Вижте 
стр.50. Натисн. Tools > Settings > 
Proximity Points.

Proximity Alerts—включва / 
изключва аларма при наближаване 
на камери за скоростта. 

Restore—възстановява 
фабричните настройки.

Преглед на 
информация за трафик 
абонамент
Натиснете Tools > Settings > 
Traffic. 

Опции за САЩ
FM трафик абонаментите Ви се 
явяват в списък. Натиснете Add за 
добавяне на абонамент. 

Опции за Европа
Current—изберете кой провайдър 
да ползвате. Натисн. Auto за избор 
на най-добрия за района. 

Find More—изберете друг TMC 
провайдър. За повишаване времето 
за търсене, натиснете Yes за да 
изчестите списъка с провайдъри. 

Subscriptions—вижте FM трафик 
абонаментите и сроковете. 
Натиснете Add за добавяне на 
абонамент. 

Добавяне на абонамент
Вие може да поръчате 
допълнителен абонамент или да 
продължите своя. Идете на www.
garmin.com/fmtraffic. 
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 бележка: Не е нужно 
да активирате абонамента, 
включен във Вашия трафик 
приемник. Абонамента се 
самоактивира при локализиране 
на сътници от Вашето nüvi 
докато приема трафик 
информация от провайдер. 

1. В главно меню натиснете Tools 
> Settings > Traffic. 

2. За Европейски уреди натиснете 
Subscriptions > Add. 

3. Напишете ID номера на FM 
трафик приемника. 

4. Идете на www.garmin.com/
fmtraffic за да поръчате 
абонамент и ще получите 25-
символен код.

5. Натиснете Next на nüvi, 
въведете кона и натиснете 
Done. 

Трафик кода не може да се 
използва повторно. Вие ще 

получавате код всеки път. 
Ако имате много FM трафик 
приемници, трябва да получите 
код за всеки. 

Възстановяване на 
всички настройки
1. Натиснете Tools > Settings. 
2. Натиснете Restore.
3. Натиснете Yes.
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Допълнение

Грижа за Вашето nüvi 
nüvi съдържа чувствителни 
електронни компоненти, които 
може да се повредят от удар и 
вибрации. За да минимализирате 
риска от повреда на Вашето nüvi, 
не го изпускайте и не го оставяйте 
да работи при силни удари и 
вибрации.

Почистване на уреда
nüvi e направен от 
висококачествени материали и 
не се налага особена поддръжка, 
освен почистване. Почиствайте 
отвън (без екрана) с кърпа с мек 
почистващ разтвор, и изсушете. 
Избягвайте химични препарати, 
които повреждат пластмаса.

Почистване на екрана
Почиствайте екрана с мека, 
чиста кърпа. Ползвайте вода 
или препарат за почистване на 
очила. Изсипете от течността на 
кърпичката и след това нежно 
почистете екрана.

Защита на Вашето nüvi
Не оставяйте nüvi на • 
продължително излагане на 
екстремни температури, защото 
може да се повреди. 
Не мокрете • nüvi. Това може да 
го повреди. 
Въпреки, че може да ползвате • 
писец за PDA при натискане 
по екрана, никога не го правете 
в движение. Не натискайте 
по екрана с твърди или остри 
предмети, защото може да го 
повредите. 
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Избягване на кражба
За да се предпазите от крадци, • 
вземайте уреда с Вас при 
излизане от колата. 
Не го поставяйте в жабката. • 

• Регистрирайте продукта си на  
http://my.garmin.com. 
Ползвайте функцията Garmin • 
Lock. Вижте информацията 
по-долу.

Заключване на nüvi
Garmin Lock е функция, която 
заключва Вашето nüvi. При всяко 
включване, Вие трябва да въведете 
PIN или да идете до “сигурното 
място”. 
1. Натиснете Tools > Settings > 

Security. 
2. Натиснете бутона под Garmin 

Lock. 
3. Въведете 4-цифрен PIN и идете 

на “сигурно място”.

Какво е “сигурно място”?
Сигурното място трябва да е 
такова, към което се връщате 
често, например Вашия дом. Ако 
nüvi е получил сателитни сигнали 
и Вие сте на сигурното място, не 
се нуждаете от въвеждане на PIN.

 бележка: Ако забравите 
Вашия PIN и Вашето сигурно 
място, Вие ТРЯБВА да пратите 
Вашето nüvi в Garmin, за да 
го отключат. Вие ТРЯБВА да 
пратите валидна регистрация 
на продукта и доказателство за 
покупка. 
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Калибриране на екрана
Ако екрана не реагира адекватно, 
калибрирайте го. 
1. Изключете nüvi. 
2. Плъзнете и задръжте Power 

бутона наляво за около 
30 секунди за да се появи 
калибрационния екран (бял 
екран с надпис “Press dot”).

Обновяване на 
софтуер
1. Свържете nüvi с компютъра си 

с mini-USB кабел. Отваря се 
меню AutoPlay.

2. Кликнете двукратно на  за 
да отворите myGarmin Agent 
страницата за сваляне на 
информация. Ако AutoPlay не 
се отвори или сте на Mac, идете 
на www.garmin.com/agent.

3. Следвайте екранните 
инструкции.

След инсталиране на myGarmin 

Agent, ще бъдете помолен да 
отворите myDashboard при 
свързване на nüvi с компютъра. 
myDashboard проверява текущия 
софтуер в nüvi и Ви дава 
допълнителна информация за него. 

Изтриване на 
потребителски данни
	важно: Това трие цялята 
потребителска информация.

1. Натиснете и задръжте с пръст 
долния ляв ъгъл на екрана на 
nüvi докато го включвате nüvi.

2. Дръжте екнана натиснат, докато 
не се появи pop-up прозорец. 

3. Натиснете Yes за да изчистите 
данните.

Връщат се всички фабрични 
настройки. Ваши записани данни 
се изтриват.
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Информация за 
батерията 
Удължавате живота на батерията, 
ако не оставяте nüvi на директна 
слънчева светлина и не го 
държите дълго на място с висока 
температура.

Иконка  в ъгъла на 
главно меню показва статуса 
на батерията. За да повишите 
точността на показанието на 
иконката, разредете напълно 
батерията и я заредете напълно. 

Зареждане на nüvi
Свържете захр.кабел към mini-• 
USB конектора на nüvi и към 
захранването на колата. Ключа 
трябва да е на контакт или 
двигател, за да зареждате nüvi.
Свържете nüvi с мрежата чрез • 
AC адаптер (доп. аксесоар).

Свържете nüvi с компютър чрез • 
USB кабел. Компютъра трябва 
да е включен, за да зареждате.

Смяна на бушон
	CAUTION: При смяната не 
губете малките части, а после ги 
върнете точно по местата им.

Ако уредът не се зарежда в колата, 
трябва да смените бушона на 
зарядното, което е на края на 
адаптера. 
1. Отвийте 

крайното 
капаче и го 
отстранете. 

2. Махнете 
бушона 
(стъкло и 
цилиндърче), 
и го подменете с 3 A бушон. 

3. Върнете сребърния накрайник 
в черния. Навийте черния 
накрайник. 

Крайно 

капаче

Накрайник

Бушон
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Сваляне и монтиране 
на nüvi
За да свалите nüvi от адаптера, 
задръжте адаптера и наклонете 
nüvi напред.

За да свалите адаптера от 
монтажното, завъртете наляво или 
надясно. Натиснете и то ще излезе. 

За да свалите монтажното с 
вакуумчето, издърпайте палеца 
към Вас. Дръпнете езичето на 
вакуумчето. 

Монтиране на табло
Ползвайте дискчето от кутията, 
за да го залепите на таблото и да 
монтирате вакуумната стойка на 
него. 

	важно: След залепване диска 
се отстранява много трудно.

1. Изчистете и изсушете таблото 
на желаното място.

2. Отстранете предпазното фолио 
от долната страна на диска.

3. Поставете диска.
4. Отстранете фолиото от горната 

страна на диска.
5. Поставете вакуумчето върху 

диска. Завъртете палеца 
надолу (към диска).

nüMaps Guarantee™

За да получите последния ъпдейт 
на картата на Garmin (ако има 
такъв), регистрирайте се на 
сайта в рамките на 60 дни от 
позиционирането и шофирането 
с Вашето nüvi. Няма да получите 
ъпдейт при регистрация по 
телефон или при преминаване на 
60-дневния срок.



50 nüvi 1200/1300/1400 Series Owner’s Manual

Appendix

Допълнителни карти
Вие може да поръчате 
допълнителни карти за Вашето 
nüvi. За да видите списък с карти, 
съвместими с Вашето nüvi, идете 
на страницата на Вашето nüvi на 
www.garmin.com, и кликнете на 
таблица Maps.

За GPS сигналите
nüvi трябва да получи GPS 
сигнали, за да може да навигирате 
с него. Ако сте в помещение, близо 
до високи сгради или дървета, в 
гараж, Вашето nüvi може и да не 
получи сигнали. Излезте навън, 
на открито, далеч от високи 
препятствия, особено ако за първи 
път включвате nüvi. 

Когато nüvi локализира сателитни 
сигнали, барчетата на главно меню 
за силата на сигналите са зелени 

 Ако загуби сигнали, те 

стават червени или липсват  

Екстри и аксесоари
За информация относно аксесоари, 
идете на http://buy.garmin.com или 
www.garmin.com/extras, или се 
свържете с Вашия Garmin дилър. 

Потребителски точки
Ползвайте POI Loader за POI 
на nüvi. POI бази с данни са 
направени от различни компании 
в интернет. Някои бази съдържат 
точки на камери за скорост или 
училищни зони. 
Идете на www.garmin.com/extras, 
кликнете на POI Loader за да го 
инсталирате на компютъра си. 
За повече информация прочетете 
Help файла на POI Loader. 
Натиснете F1 за да го отворите. 

За да видите Вашите 
потребителски POI, натисн. Where 
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To? > Extras > Custom POIs. 

За да смените настройките на 
предупрежденията натиснете Tools 
> Settings > Proximity Points > 
Proximity Alerts. 

За да изтриете потребителските 
точки от nüvi, свържете nüvi с 
компютъра си. Отворете POI 
директория в nüvi драйва или 
драйва на SD картата. Изтрийте 
файла с име poi.gpi. 

Камери
Информация за камери има 
в някои региони. Проверете 
на http://my.garmin.com. За 
тези региони nüvi включва 
координати на стотици камери. 
nüvi Ви предупреждава, когато 
ги доближавате и сигнализира, 
ако карате с превишена скорост. 
Данните се ъпдейтват най-малко 
седмично, затова Вие имате 
винаги достъп до последната 
информация.

Вие може да поръчате нов регион 
или да разширите съществуващия 
абонамент по всяко време. Всеки 
регион, който поръчате, си има 
срок на абонамента.

 предупреждение: Garmin 
не е отговорен за точността или 
последствията от ползване на 
данни за камери.
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Garmin Travel Guide
Точно като хартиения пътеводител, 
Garmin Travel Guide Ви дава 
детайлна информация ресторанти, 
хотели, забележителности. За да 
поръчате идете на to http://buy.
garmin.com или се свържете с нас. 

За да ползвате пътеводителя ни, 
поставете SD картата в nüvi. 
Натиснете Where To? > Extras. 
Натиснете името на пътеводителя, 
за да го отворите. 

Свържете се с Garmin
Свържете се с Garmin Product 
Support при въпроси за ползване 
на nüvi. В САЩ идете на to www.
garmin.com/support, или позвънете 
на (913) 397.8200 или (800) 
800.1020.

В UK, позвънете на 0808 2380000.

В Eвропа, идете на www.garmin.
com/support и кликнете Contact 
Support за информация, или 
позвънете на +44 (0) 870.8501241.

Регистриране на nüvi
Идете на http://my.garmin.com 
за да регистрирате nüvi. Вижте 
на стр.24 как да свържете nüvi с 
компютър.
1. Свържете Вашето nüvi. 

Вие ще видите опция за 
инсталиране на myGarmin Agent 
(незадължително). 

2. Следвайте екранните 
инструкции, за да инсталирате 
myGarmin Agent и да 
регистрирате Вашето nüvi.

След като регистрирате Вашето 
nüvi, Вие може да се абонирате 
за най-новите онлайн сервизи на 
Garmin.
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Спецификации
nüvi 1200 серии
размери (W × H ×D): 3.7 × 2.9 × 

0.6 in. (9.3 × 7.5 × 1.6 cm)
тегло: 4 oz. (113.4 g)
дисплей: 3.5 in. диагонал, 320 

× 240 пиксела; 64K цвята; 
ярък QVGA TFT екран; задно 
осветление; touchscreen

корпус: Не е водоустойчив (IPXO)
температура на работа:  

32°F–140°F (0°C–60°C)
температура на зареждане:  

32°F–113°F (0°C–45°C)
памет: Вътрешна памет и допълн. 

microSD карта. Данните се 
пазят завинаги.

интерфейс: USB 2.0
операционна система: Garmin

време на зареждане: До 4 часа
Захранване: От автомобила чрез 

кабела от комплекта или от 
мрежата с допълнителен 
кабел.

Мощност: 5 W max. 
живот на батерията: До 3 часа
батерия: Акумулаторна li-ion, не 

се сменя от потребителя.
GPS приемник: Високочувстви-

телен с програма HotFix™

време на позициониране*: 
Warm: <1 second 
Cold: <38 second 
Factory Reset: <45 second

*Средни стойности за стационарен 
приемник на открито. 
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nüvi 1300 Серии
размери (W × H ×D): 4.8 × 2.9 × 

0.6 in. (12.2 × 7.5 × 1.6 cm)
тегло: 5.7 oz. (161.6 g)
екран: 4.3 in. диагонал, 480 × 

272 пиксела; 64K цвята; ярък 
WQVGA TFT екран; бяло 
осветление; touchscreen

корпус: Не е водоустойчив (IPXO)
температура на работа:  

32°F–140°F (0°C–60°C)
температура на зареждане:  

32°F–113°F (0°C–45°C)
памет: Вътрешна памет и допълн. 

microSD карта. Данните се 
пазят завинаги.

интерфейс: USB 2.0
операционна система: Garmin
време на зареждане: До 4 часа
Захранване: От автомобила чрез 

кабела от комплекта или от 
мрежата с допълнителен 

кабел.
Мощност: 5 W max. 
живот на батерията: До 3 часа
батерия: Акумулаторна li-ion, не 

се сменя от потребителя.
GPS приемник: Високочувстви-

телен с програма HotFix™

време на позициониране*: 
Warm: <1 second 
Cold: <38 second 
Factory Reset: <45 second

*Средни стойности за стационарен 
приемник на открито. 
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nüvi 1400 Серии
размери (W × H ×D): 5.4 × 3.4 × 

0.6 in. (13.7 × 8.6 × 1.6 cm)
тегло: 7.8 oz. (221.1 g)
екран: 5.0 in. диагонал, 480 × 

272 пиксела; 64K цвята; ярък 
WQVGA TFT екран; бяло 
осветление; touchscreen

корпус: Не е водоустойчив (IPXO)
температура на работа:  

32°F–140°F (0°C–60°C)
температура на зареждане:  

32°F–113°F (0°C–45°C)
памет: Вътрешна памет и допълн. 

microSD карта. Данните се 
пазят завинаги.

интерфейс: USB 2.0
операционна система: Garmin
време на зареждане: До 4 часа
Захранване: От автомобила чрез 

кабела от комплекта или от 
мрежата с допълнителен 

кабел.
Мощност: 5 W max. 
живот на батерията: До 3 часа
батерия: Акумулаторна li-ion, не 

се сменя от потребителя.
GPS приемник: Високочувстви-

телен с програма HotFix™

време на позициониране*: 
Warm: <1 second 
Cold: <38 second 
Factory Reset: <45 second

*Средни стойности за стационарен 
приемник на открито. 
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Декларация за 
съвместимост
С настоящото, Garmin декларира, 
че nüvi продукта е в съответствие с 
изискванията на Directive 1999/5/EC. 
За да видите пълната декларация за 
съответствие, идете на страницата на 
продукта Ви в www.garmin.com. 

Лицензно съгласие за 
Софтуера
ПОЛЗВАЙКИ ВАШЕТО nüvi, ВИЕ 
СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ 
ОГРАНИЧЕН ОТ УСЛОВИЯТА 
НА СЛЕДНОТО ЛИЦЕНЗНО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СОФТУЕР: 
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО 
ПО-ДОЛУ:
Garmin Ви дава лимитиран лиценз за 
ползване на софтуера, качен в уреда 
(“Software”) в бинарен екзекутивен 
вид за нормалното функциониране 
на уреда. Името, авторските права 
и интелектуалната собственост на 
Software остават в Garmin.

Вие се съгласявате, че Software е 
собственост на Garmin и е защитен 
от законите за авторски права в 
САЩ и международните такива. 
Вие се съгласявате, че структурата, 
организацията и кодирането на 
Software са ценни търговски тайни 
на Garmin и, че Software в сорс-
код остава ценна търговска тайна 
на Garmin. Вие се съгладявате да 
не декомпилирате, разглобявате, 
модифицирате, реасемблирате или 
намалявате разбираемостта на 
Software или част от него, както и 
да създавате продукти на база на 
Software. Вие се съгласявате да не 
експортирате и ре-експортирате 
Software към държави, които са под 
забрана от експортните закони на 
САЩ 
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Проблеми 
Проблем/Въпрос Решение/Отговор
nüvi не локализира 
спътници

Извадете nüvi навън от гараж и далеч от високи 
сгради и дървета. Останете на едно място за 
няколко минути. 

Вакуумчето не 
се задържа на 
стъклото

Почистете вакуумчето и стъклото със спирт. 
Изсушете с чиста, суха кърпа. Монтирайте 
вакуумчето както е описано на стр.2.

nüvi не се зарежда в 
автомобила.

Проверете бушона на кабела за захранване от 
автомобил (вижте стр.47). 
Автомобила, както и зарядното му, трябва да 
работят.
nüvi може да се зарежда между 32°F и 140°F 
(между 0°C и 60°C). Ако nüvi е поставено под 
директна слънчева светлина или на горещо 
място, не може да се зарежда. 

Батерията ми се 
разрежда бързо.

За да удължите времето между зарежданията, 
изключете осветлението. Натисн. Tools > 
Settings > Display > Brightness.

Как да изчистя 
потребителските си 
данни?

Натиснете с пръст и задръжте долния десен 
ъгъл на екрана, докато включвате уреда. Дръжте 
екрана натиснат, докато се яви съобщение. 
Натиснете Yes за да изчистите всички данни.
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Проблем/Въпрос Решение/Отговор
Индикаторът за 
батерията не е 
верен.

Разредете напълно батерията и я заредете 
напълно (без прекъсване на процеса на 
зареждане).

Touch-screen не 
реагира адекватно.

Калибрирайте екрана, както е показано на 
стр.44-45..

Ка да разбера дали 
nüvi е в USB памет 
режим?

Когато nüvi е в USB памет режим, на екрана 
му има картинка на nüvi, свързано с компютър. 
Също ще видите два нови изтриваеми драйва в 
My Computer 

Компютъра ми 
никога не разбира, 
че nüvi е свързано.

1. Откачете USB кабела от компютъра си. 
2. Изключете nüvi. 
3. Свържете USB кабела към USB порта на 

компютъра и към nüvi. nüvi автоматично 
се включва и минава в USB памет режим. 
Проверете дали nüvi е свързано с USB порт, а 
не с USB hub. 
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Проблем/Въпрос Решение/Отговор
Не мога да видя 
нови изтриваеми 
драйвери в списъка.

Ако виждате няколко драйвера на компютъра, 
Windows може да срещне затруднения при 
слагане на букви пред nüvi драйверите. Вижте 
Help файла на операционната си система. 

Как да намеря 
ресторанти до 
хотела, в който ще 
отседна?

Запишете хотела в Любими. Вижте стр.12 за 
повече информация за Любими. След това може 
да търсите ресторанти в близост до хотела.
1. Натиснете Where To? > Near.
2. Изберете A Favorite Destination.
3. Изберете дестинацията. 
4. Натиснете Points of Interest > Food and 

Drink.
5. Изберете категория. nüvi търси места близо 

до хотела.
6. Изберете ресторант.

Телефона ми не се 
свързва с nüvi.

Проверете дали nüvi е с Bluetooth. Вижте стр.iv.
Натиснете Tools > Settings > Bluetooth. 
Проверете Bluetooth да е разрешен, Enabled.
Телефона Ви трябва да е включен и на 
разстояние под 10м от nüvi. 
Вижте www.garmin.com/bluetooth за повече 
помощ. 
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Индекс
Symbols
2-D, 3-D map view  41

A
acceleration score  31
accessories  50, 51
additional maps  50
addresses  8
advertisements

disabling  33
alarm clock  52
alerts

safety camera  51
anti-theft feature  41, 46
attaching a photo to a 

location  13
audio version  38
avoiding

road types  39
theft  46

B
background color  39
battery  47, 57
battery information  47
bicycle navigation  38
Bluetooth technology  

19–23
calling from Go! 

page  9
deleting a phone  42
on nüvi models  iv
pairing with phone  19
settings  42

brightness  40
browsing the map  13

C
calculator  28
call

answering  20
call waiting  21
hanging up  21
history  22
home  22
muting  21

caring for your nüvi  45
charging your nüvi  48, 57
city maps  3, 6
converting

currency  29
units  28

coordinates  14
current location, save  12
customizing the nüvi  

38–44
custom POIs  51

D
dashboard disk  49
deceleration score  31
Declaration of Conformity  

56
deleting

all user data  47
character  11
custom POIs  51
Favorites  13
recent finds list  12

detail maps  41
detour  7
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diacritical characters  11
display settings  39
Driving Challenge  31
driving directions  16

E
ecoRoute™  29–32

calibrate fuel economy  
30

Driving Challenge  31
fuel report  30
mileage report  32
tips  32
vehicle profile  29

editing saved places
change categories  13
change map symbol  

13
change name  12
change phone number  

13
extras  50–51

F
Favorites  12
feedback on POI’s  10
files  24–25

deleting  25
supported types  24

finding places  4
by address  8
by coordinates  14
by name  10
by postal code  8
near another location  

11
recent selections  12
saved places 

(Favorites)  12
using photos  14–15

free map update  49
fuel price, adjusting  30
fuel report  30
fuse, changing  48

G
Garmin Lock  41, 46
Garmin Travel Guide  52
geocaching  14
Go! page options  9
go home  8
GPS

about GPS  50
off/on  38

H
Help  26
home

phone number  22
setting a location  8

I
incoming call  20
itinerary page  6

J
JPEG image files  24
Junction View  17

on nüvi models  iv
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K
keyboard  10

language mode  11, 40
layout  38

kilometers  38

L
Lane Assist

on nüvi models  iv
using  15

language settings  40
latitude  14
lithium-ion battery  47, 

53, 54, 55
lock

the nüvi  46
the screen  4

longitude  14

M
map

adding  50
browsing  13
detail level  41
enabling detail maps  

41

Map Info button  41
pedestrian  18
settings  41
version  41
viewing  41
zooming  13

MapSource  24, 50
max speed, reset  16
measurements, converting  

28
mileage report  32
miles  38
mounting

on dashboard  49
on windshield  57
removing from mount  

48
MSN Direct  26–27

traffic  35
mute

audio  4
phone call  21

My Data  28

N
navigation  15

mode  38
settings  39

next turn  17
nüMaps Guarantee  49
nüvi

case  1
charging  48
cleaning  45
models  iv
mounting  49
protecting  45
resetting  4

nüvi models
1200  iv
1300  iv
1400  iv

O
off road, routing  3, 39
on-screen keyboard  10
output, audio  4
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P
pairing a mobile phone  19
Panoramio pictures  14
pedestrian navigation 

mode  38
itinerary  6
route options  6

phone book  22
photo navigation

loading pictures  14
PIN

Bluetooth  20
Garmin Lock  46

points of interest  10
custom  50
edit phone number  10
edit star rating  10
POI loader  24
report error  10

position icon  41
power button  4
proximity points

alerts  43
settings  43

public transit
avoidances  39
city maps  3, 6

Q
QWERTY keyboard  38

R
recalculating routes  7
recently found locations  

12
registering  46
removing the mount  49
resetting

the max speed  16
trip data  16
your nüvi  4

route options page  6
routes

mode  38
off road  39
preferences  39
simulating  38
stopping  7

S
safe mode  42
safety camera database  51
satellite signals  50
saving

places you find  12
your current location  

12, 13
school zone database  50
screen

brightness  40
screen shots  39

search area  11
security

location  46
settings  41

settings  38–43
restoring  44

setting your location  13
simulating a route  38
software

license agreement  56
updating  47
version  38
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specifications
nüvi 1200 series  53
nüvi 1300 series  54
nüvi 1400 series  55

speed limit icon  15
on nüvi models  iv

speed score  31
storing the nüvi  45
supported file types  24
system settings  38

T
text language  40
time settings  40
time zone  40
tools  26–31
touchscreen

calibrating  47, 58
cleaning  45
settings  40

Track Up  41
traffic  34

adding traffic 
subscriptions  43

incidents  36

using an MSN Direct 
receiver  35

transferring files  25
trip computer  16
trip log  41
troubleshooting  57
turn-by-turn directions  16
turn list  16

U
unit converter  28
unit ID  38
updating

maps  49, 50
software  47

usage mode  3, 38
USB  58

mass-storage mode  
24

user data, delete  47

V
vehicle icon  41
vehicle profile  31
voice dial  23
voice language  40
voice mail  21

W
walking route  38
WebUpdater  47
Where Am I?  26
Where to?  8–14
world clock  28

Z
zoom  13
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