inštalačná príručka

nüvi

®

2 XX

navigácia pre každého

Základné informácie
Čo obsahuje balenie?

• Jednotka nüvi
• Držiak s prísavkou pre montáž nüvi na vaše predné sklo.
• Napájací kábel z vozidla pre nabíjanie/napájanie vášho nüvi s použitím napájacej
zásuvky vozidla.
• Tanier na prístrojovú dosku pre montáž držiaka s prísavkou na vašu prístrojovú dosku.

Napájací a
mini-USB konektor
Tlačidlo Reset

Reproduktor

Tlačido napájanie:
Posuňte doľava pre
zapnutie/vypnutie jednotky;
posuňte doprava pre
zablokovanie obrazovky
Štrbina pre kartu SD
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Skontrolujte zákony svojho štátu a miestne dopravné zákony pred namontovaním. Štátne zákony v Kalifornii a Minnesote
zakazujú vodičom používanie prísavných držiakov na predných sklách počas prevádzky motorových vozidiel. Malo by byť
použité iné vybavenie Garmin na namontovanie na palubnú dosku alebo montáž trením. Viac podrobností nájdete na strane12.

Krok 1: Montáž nüvi

Zvoľte si vhodné miesto na montáž nüvi na vaše predné sklo. Očistite a vysušte
prísavku a zvolené miesto na vašom prednom skle.
1. Zastrčte napájací kábel do zadnej strany nüvi.
2. Vložte guľôčku na konci držiaka do okrúhlej
zásuvky na kolíske a pevne zatlačte, kým
nezapadnú do seba.
3. Umiestnite prísavku na predné sklo a
sklopte páčku dozadu smerom k prednému
sklu.
4. Zatlačte spodok nüvi do lôžka a zaklapnite
hornú časť nüvi na miesto.
5. Zasuňte napájací kábel do napájacej
zásuvky vo vašom vozidle. Vaša jednotka
by sa mala automaticky zapnúť, ak je
pripojená a kľúč vášho vozidla je otočený
do polohy ZAP/ACC.

Držiak s prísavkou

Kolíska

Napájací kábel z
vozidla

Spôsoby nabíjania nüvi

• Pripojte napájací kábel z vozidla do nüvi a do zásuvky vo vašom vozidle.
• Pripojte adaptér AC (voliteľné príslušenstvo) do nüvi a zásuvky v stene.
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Krok 2: Konfigurácia nüvi

Aby ste zapli svoj nüvi, posuňte
tlačidlo Napájanie doľava.
Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke. Aby ste vypli svoj nüvi,
posuňte tlačidlo Napájanie doľava.

Krok 4: Používanie nüvi

A

C

Krok 3: Zachytenie satelitov
Predtým, ako nüvi môže nájsť vašu
aktuálnu polohu a navigovať trasu,
musíte urobiť nasledujúce:
1. Choďte von na otvorené
priestranstvo, preč od vysokých
budov a stromov.
2. Zapnite nüvi. Zachytávanie
satelitných signálov môže trvať
niekoľko minút.

B

Strana menu

A
B
C
D

D

Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
Dotknite sa pre prezeranie mapy.
Dotknite sa pre otvorenie sady nástrojov.
Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.

Pomoc vtedy, keď ju potrebujete

Pre získanie ďalších informácií vtedy,
keď ich potrebujete, použite zabudovaný
Tyčinky
indikujú silu satelitu.
systém Nápovedy prístroja nüvi. Dotknite
Keď je aspoň jedna z tyčiniek zelená,
> Nápoveda. Dotknite sa témy,
nüvi zachytil satelitné signály. Teraz si sa
aby
ste
si
mohli pozrieť informácie o nej.
môžete zvoliť cieľ a navigovať k nemu.
Pre nápovedu o nastaveniach prístroja nüvi
sa dotknite
> Nastavenia. Zvoľte si
kategóriu nastavení a potom sa dotknite .
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Hľadanie destinácie
Hľadanie reštaurácie

1. Dotknite sa
Kam viesť? >
Zaujímavý objekt POI > Jedlo.
2. Zvoľte kategóriu. Dotknite sa
a
, aby ste videli viac možností.
3. Zvoľte cieľ a dotknite sa Choď.

Hľadanie adresy

1. Dotknite sa
Kam viesť? >
Adresa.
2. Zvoľte krajinu a štát/provinciu, ak je
to potrebné.
3. Dotknite sa Zadajte mesto. Zadajte
mesto/poštový kód, dotknite sa
Hotovo a zvoľte mesto/poštový kód
zo zoznamu.
4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa
Hotovo.
5. Zadajte názov ulice, dotknite sa
Hotovo a zvoľte ulicu zo zoznamu.
6. Dotknite sa adresy, ak je to potrebné.
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Možnosti strany Choď

Dotknite sa položky v zozname
výsledkov hľadania pre zobrazenie
strany Choď.
Dotknite sa Choď pre vytvorenie trasy
odbočku po odbočke na toto miesto.
Dotknite sa Ukáž mapu, aby ste videli
túto lokalitu na mape.
Dotknite sa Uložiť pre uloženie tejto
lokality do Obľúbené.

Rozšírenie vášho hľadania
Váš nüvi automaticky hľadá miesta v
blízkosti vašej aktuálnej polohy. Pre
hľadanie v inej oblasti sa dotknite
Kam viesť? > Blízko. Zvoľte si
možnosť. Dotknite sa OK.



Zadávanie názvu

Pridanie zastávky k trase

1. Dotknite sa
Kam viesť? >
Zaujímavý objekt POI.
2. Dotknite sa Zadajte názov.
3. S použitím klávesnice na obrazovke
zadajte písmená názvu. Dotknite sa
Hotovo.
4. Dotknite sa miesta, ktoré hľadáte a
dotknite sa Choď.

1. S aktívnou trasou sa dotknite Menu
>
Kam viesť? a hľadajte
prejazdový bod.
2. Dotknite sa miesta, ktoré hľadáte a
dotknite sa Choď.
3. Zvoľte Pridať ako prejazdový bod.

Môžete zadať názov alebo časť názvu
miesta, ktoré hľadáte používaním
klávesnice na obrazovke.

Naviguj domov

Nastavte si vašu domovskú polohu pre
miesto, kam sa najčastejšie vraciate.
Dotknite sa
Kam viesť? >
Obľúbené >
Naviguj domov.
Zvoľte možnosť pre nastavenie vašej
domovskej polohy.
Po nastavení vašej domovskej polohy
si k nej môžete kedykoľvek vytvoriť
trasu dotknutím sa
Kam viesť? >
Obľúbené >
Naviguj domov.


K trase môžete pridať jeden prejazdový
bod (zastávku). nüvi vytvorí trasu k
prejazdovému bodu a potom k vášmu
cieľu.

Vykonanie obchádzky

Ak potrebujete urobiť pri navigovaní
trasy obchádzku, dotknite sa Menu >
Obchádzka. nüvi sa pokúsi dostať vás
naspäť na pôvodnú trasu tak rýchlo,
ako to bude možné. Ak trasa po ktorej
aktuálne idete, je jediná rozumná
možnosť, nüvi nemusí vypočítať
obchádzku.

nüvi 2XX inštalačná príručka

Prezeranie mapovej stránky
Dotknite sa
Zobraziť mapu pre otvorenie mapovej strany. Ikona vozidla
ukazuje vašu aktuálnu polohu. Dotknite sa
pre uloženie vašej aktuálnej
polohy. Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie iných častí mapy. Dotknite sa
akéhokoľvek objektu na mape; objaví sa šipka ukazujúca na objekt.
Potom, ako sa dotknete Choď, otvorí sa mapová strana s vašou trasou
vyznačenou purpurovou farbou. Pri cestovaní vás nüvi vedie k vášmu cieľu
hlasovými výzvami, šipkami na mape a pokynmi v hornej časti mapovej strany.
Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš
nüvi prepočíta trasu a poskytne nové pokyny.

Dotknite sa lišty s textom
pre otvorenie strany Turn
List (zoznam zabočení).

Dotknite sa   pre
zoom out.
Dotknite sa Menu pre
návrat na stranu Menu.

Dotknite sa

Dotknite sa Príjazd alebo
Rýchlosť pre otvorenie
strany Trip Information
(informácie o jazde).

Trip Information
(informácie o jazde)
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pre zoom in.

Dotknite sa Turn In pre
otvorenie strany Next Turn.

Turn List (zoznam zabočení)

Strana Next Turn
(ďalšie odbočenie)



Nastavenie vášho nüvi
Zablokovanie vášho nüvi
1. Dotknite sa

> Nastavenia >

Zabezpečenie.
2. Dotknite sa tlačidla vedľa Garmin
Lock. Dotknite sa OK.
3. Zadajte štvormiestne číslo PIN. Dotknite
sa Áno pre akceptovanie čísla PIN.
4. Dotknite sa OK. Odvezte sa na
zabezpečené miesto (akékoľvek
miesto, kam sa pravidelne vraciate,
ako je váš dom alebo kancelária).
Dotknite sa Nastaviť.
Zakaždým, keď zapnete nüvi, zadajte
štvormiestne číslo PIN, alebo sa odvezte na
zabezpečené miesto. Pre odomknutie vášho
nüvi na vašom zabezpečenom mieste musí
nüvi zachytiť satelitné signály.
POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN
a svoje zabezpečené miesto, musíte
svoj prístroj nüvi poslať spoločnosti
Garmin, aby ho odblokovali. Takisto


musíte poslať svoju platnú registráciu
produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Nastavenie hlasitosti
Dotknite sa
. Dotknite sa
pre
stiahnutie hlasitosti alebo
pre zvýšenie
hlasitosti.

Nastavenie jasu obrazovky
Dotknite sa
> Nastavenia > Displej >
Jas. Dotknite sa pre zníženie a zvýšenie jasu.

Zablokovanie obrazovky
Pre zabránenie náhodných dotykov obrazovky
posuňte tlačidlo
Napájanie doprava ( ).
Pre odblokovanie obrazovky posuňte tlačidlo
Napájanie do stredovej polohy.

myGarmin™

Navšívte stránku http://my.garmin.com pre
prístup na najnovšie služby pre vaše produkty
Garmin a pre registráciu vašej jednotky Garmin.
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Príloha
Resetovanie vášho nüvi

Ak vaša jednotka prestane reagovať,
vypnite ju a potom ju znovu zapnite.
Ak to nepomôže, resetujte nüvi.
1. Odpojte nüvi od externého
napájania.
2. Stlačte tlačidlo Reset na spodnej
strane nüvi.
3. Pripojte nüvi k napájaniu.

Kontaktujte Garmin

V USA kontaktujte Podporu produktov
Garmin telefonicky: (913) 397-8200
or (800) 800-1020, pondelok – piatok,
8:00 – 17:00 centrálneho času; alebo
navštívte www.garmin.com/support a
kliknite na Product Support.
V Európe kontaktujte Garmin (Europe)
Ltd. na +44 (0) 870.8501241 (mimo
VB) alebo 0808 2380000 (v rámci VB).
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Vymazanie dát používateľa
Pozor: Toto vymaže všetky
informácie zadané používateľom.
1. Držte svoj prst v pravom dolnom
rohu obrazovky nüvi počas zapínania
nüvi.
2. Držte prst stále pritlačený, až kým sa
neobjaví vyskakovacie okienko.
3. Dotknite sa Áno pre vymazanie
všetkých dát používateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú
obnovené. Všetky položky, ktoré ste si
uložili, sú vymazané.

Doplnky a voliteľné
príslušenstvo

Viac informácií o voliteľnom
príslušenstve nájdete na stránke http://
shop.garmin.com alebo www.garmin.
com/extras, alebo kontaktujte svojho
predajcu Garmin.


Montáž na vašu palubnú
dosku

Použite priložený montážny kotúč
pre montáž vašej jednotky na palubnú
dosku, aby ste dodržali určité
nariadenia štátu.
Dôležité: Permanentné
montážne lepidlo sa po použití
mimoriadne ťažko odstraňuje.
1. Očistite a vysušte palubnú dosku na
mieste, kde chcete umiestniť kotúč.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z
permanentného montážneho lepidla
na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na prístrojovú
dosku.
4. Na vrch kotúča umiestnite držiak
s prísavkou. Sklopte páčku nadol
(smerom ku kotúču).
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Výmena poistky
Pozor: Keď vymieňate poistku,
nestraťte žiadnu malú súčiastku
a určite všetky vráťte naspäť na
svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo
vašom vozidle, budete musieť vymeniť
poistku umiestnenú v hrote adaptéra
vozidla.

Odskrut1. Odskrutkujte čiernu
kujte
(alebo striebornú)
okrúhlu koncovku a
vyberte ju.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný
valček) a nahraďte ju rýchlotavnou
poistkou 1A.
koncovka
3. Zabezpečte, že je
strieborná
strieborná špička
špička
umiestnená
v koncovke.
poistka
Zaskrutkujte
koncovku
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Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte
Výstrahy
• Zlyhanie pri zabránení nasledujúcim potenciálne
a máp. Z bezpečnostných dôvodov vždy vyriešte
rizikovým situáciám môže mať za následok nehodu
akékoľvek rozpory alebo otázky pred pokračovaním
alebo kolíziu, ktorých výsledkom môže byť smrť alebo
v navigácii a riaďte sa vyvesenými dopravnými
vážne zranenie.
značkami.
• Pri inštalácii jednotky do vozidla, umiestnite jednotku • Vždy prevádzkujte vozidlo bezpečným spôsobom. Nebezpečne tak, aby nebránila vodičovi vo výhľade na
odvracajte pozornosť kvôli jednotke pri šoférovaní
cestu alebo aby neprekážala ovládaniu riadenia vozidla,
a vždy si buďte plne vedomý všetkých jazdných
ako napr. volantu, nožným pedálom alebo radiacej
podmienok. Minimalizujte veľkosť času stráveného
páke. Neumiestňujte ju pred alebo na airbagy.
pozeraním na obrazovku jednotky a využívajte hlasové
výzvy ak je to možné. Nezadávajte destinácie, zmeny
•
nastavení alebo nesprístupňujte žiadne funkcie vyžaNemontujte
dujúce predĺžené používanie ovládačov jednotky počas
Neumiestňujte
tam, kde blokuje
nezabezpečené
šoférovania. Zájdite ku kraju bezpečným a zákonným
zorné pole
na palubnú
spôsobom pred skúšaním takýchto operácií.
vodiča!
dosku vozidla.
• Jednotka je navrhnutá na poskytovanie návrhov trate.
Nemontujte pred oblasť
Nie je navrhnutá na to aby nahrádzala vodičovu
nafúknutia airbagu!
bdelosť, čo sa týka uzávierok cesty alebo podmienok
• Pri navigovaní pozorne porovnávajte informácie zobrana ceste, preťaženia premávky, stavu počasia alebo
zené na jednotke so všetkými dostupnými navigačnými
iných faktorov, ktoré múžu ovplyvniť bezpečnosť
zdrojmi, vrátame informácií z vizuálnych pozorovaní
počas riadenia.

Výstrahy batérie

Ak sa nedodržiavajú tieto pokyny, vnútorná dobíjacia lítium-iónová batéria, ktorú nemôže vymieňať používateľ,
môže mať skrátenú životnosť, alebo môže predstavovať
riziko poškodenia jednotky GPS, požiaru, chemických
popálenín, úniku elektrolytu a/alebo poranenia.
• Batériu nespaľujte.
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• Pre správnu likvidáciu jednotky/batérie sa spojte
s vaším miestnym oddelením likvidácie odpadu.
• Nenechávajte jednotku vystavenú zdroju tepla
alebo na mieste s vysokou teplotou, ak je na
slnku v opustenom vozidle počas horúceho dňa.
Aby ste predišli poškodeniu, vyberte jednotku
z vozidla alebo ju uložte mimo priame slnečné
žiarenie, ako napríklad do skrinky na rukavice.
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• Keď skladujete jednotku kratšiu dobu, uložte
ju v nasledujúcom rozsahu teplôt: -4° až 140°F
(-20° až 60°C). Keď skladujete jednotku dlhšiu
dobu, majte ju uloženú v nasledujúcom rozsahu
teplôt: 32° až 77°F (0° až 25°C).
• Neprevádzkujte jednotku mimo nasledujúceho
rozsahu teplôt: -4° až 131°F (-20° až 55°C).
• Nevyberajte alebo sa nepokúšajte vyberať batériu.
Výstraha: Tento produkt, jeho obal a komponenty
obsahujú chemikálie známe v štáte Kalifornia ako
rakovinotvorné, spôsobujúce poruchy plodu alebo
poškodzujúce plodnosť. Táto poznámka je poskytnutá
v súlade s Propozíciou 65 štátu Kalifornia. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/prop65.

Dôležité informácie

Informácie o mapových údajoch:
Jedným z cieľov spoločnosti Garmin je poskytovanie
najúplnejších a najpresnejších kartografických údajov, ktoré máme k dispozícii za primeranú cenu. Používame kombináciu vládnych a súkromných zdrojov
dát, ktoré identifikujeme v dokumentácii produktu
a oznámeniach o autorských právach uvedených
pre zákazníka. Prakticky všetky zdroje dát obsahujú
nejaké nepresné alebo neúplné údaje. Kompletné a
presné mapové informácie v niektorých krajinách sú
buď nedostupné, alebo cenovo nedosiahnuteľné.
UPOZORNENIE týkajúce sa montáže
na predné sklo; hlavne pre vodičov v Kalifornii a Minnesote: Štátne
zákony zakazujú vodičom v Kalifornii a Minnesote
používanie prísavných držiakov na predných sklách
počas prevádzky motorových vozidiel. Skontrolujte
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si zákony svojho štátu a miestne zákony a vyhlášky
na podobné obmedzenia. Mali by byť použité iné
možnosti Garmin na namontovanie na palubnú
dosku alebo montáž trením. Garmin nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek pokuty, poplatky alebo
poškodenia, ktoré môžu nastať ako dôsledok toho, že
neberiete do úvahy toto upozornenie, alebo ako dôsledok akéhokoľvek iného štátneho alebo lokálneho
zákona či vyhlášky týkajúcej sa používania jednotky.
(Pozri California Vehicle Code Section 26708(a);
Minnesota Statutes 2005, Section 169.71.)
Zákon o recyklácii elektronického odpadu štátu
Kalifornia z roku 2003 vyžaduje recyklovanie
určitej elektroniky. Viac informácií o platnosti pre
tento produkt nájdete na stránke www.erecycle.org

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento
produkt nüvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice
1999/5/EC.
Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej
stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt
Garmin: www.garmin.com/products/nuvi200, www.
garmin.com/products/nuvi250, or www.garmin.
com/products/nuvi270. Kliknite na Manuals a
potom zvoľte Declaration of Conformity.

Zhoda s Industry Canada

Rádiokomunikačné zariadenia Kategória I spĺňajú
Industry Canada Standard RSS-210. Rádiokomunikačné zariadenia Kategória II spĺňajú Industry
Canada Standard RSS-310.
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Zhoda FCC

Tento produkt bol testovaný a bolo zistené, že vyhovuje Časti 15 limitov interferencie FCC pre digitálne
zariadenia Triedy B NA POUŽÍVANIE DOMA
ALEBO V KANCELÁRII. Tieto limity sú určené na
to, aby poskytovali účelnejšiu ochranu proti škodlivej
interferencii pri domácej inštalácii a sú prísnejšie ako
“exteriérové” požiadavky.
Prevádzka tohto zariadenia podlieha nasledujúcim
podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť
škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí
akceptovať akúkoľvek prijatú interferenciu, vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželanú prevádzku.
Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať
energiu rádiovej frekvencie a môže spôsobiť
škodlivú interferenciu rádiokomunikácii, ak nie je
nainštalované a používané v súlade s inštrukciami.
Toto však nezaručuje, že sa interferencia neobjaví v
určitej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivú
interferenciu rádiovému alebo televíznemu príjmu,
čo môže byť určené zapnutím a vypnutím zariadenia,
používateľ je vyzvaný, aby sa pokúsil opraviť interferenciu jedným z nasledujúcich opatrení:
• Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímajúcu
anténu.
• Zvýšte separáciu medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky, ktorá je na inom
okruhu ako jednotka GPS.
• Poraďte sa s predajcom alebo zo skúseným
technikom rádio/TV technikom.
Tento produkt neobsahuje žiadne súčasti, ktorých ser-
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vis by mohol vykonávať používateľ. Opravy by malo
vykonávať len autorizované servisné stredisko Garmin.
Neautorizované opravy alebo modifikácie by mohli
viesť k trvalému poškodeniu zariadenia a neplatnosti
vašej záruky a vášho oprávnenia na prevádzkovanie
tohto zariadenia pod nariadeniami Časti 15.

Obmedzená záruka

Pre tento produkt Garmin sa zaručuje, že bude bez vád v
materiáli alebo spracovaní po dobu jeden rok od dátumu
zakúpenia. V rámci tohto obdobia Garmin bude, podľa
svojho výlučného uváženia, opravovať alebo vymieňať
akékoľvek komponenty, ktoré zlyhajú pri normálnom
používaní. Takéto opravy alebo výmeny budú vykonané
bez poplatku pre zákazníka za diely alebo prácu, za
predpokladu, že zákazník bude zodpovedný za akékoľvek
náklady na dopravu. Táto záruka nepokrýva poruchy v
dôsledku zlého zaobchádzania, nesprávneho zaobchádzania, nehody alebo neschválenej modifikácie či opráv.
ZÁRUKY A OPRAVY OBSIAHNUTÉ V TOMTO
DOKUMENTE SÚ EXKLUZÍVNE A NAMIESTO
VŠETKÝCH OSTATNÝCH VYJADRENÝCH, IMPLICITNÝCH A ZO ZÁKONA VYPLÝVAJÚCICH
ZÁRUK, VRÁTANE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI VZNIKAJÚCEJ POD AKOUKOĽVEK
ZÁRUKOU PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI
PRE URČITÝ ÚČEL, VYPLÝVAJÚCEJ ZO
ZÁKONA ALEBO INÁČ. TÁTO ZÁRUKA VÁM
POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA,
KTORÉ SA MÔŽU ŠTÁT OD ŠTÁTU LÍŠIŤ.
GARMIN NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ,
ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ
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ŠKODY, ČI UŽ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA, NESPRÁVNEHO POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ TENTO PRODUKT ALEBO
V DÔSLEDKU ZÁVAD V PRODUKTE. Niektoré
štáty nedovoľujú vylúčenie náhodných alebo následných poškodení, a tak vyššie uvedené obmedzenia
pre vás nemusia platiť.
Garmin si drží výlučné právo opraviť alebo vymeniť
jednotku alebo softvér alebo ponúknuť plnú náhradu nákupnej ceny podľa svojho výlučného uváženia. TAKÁTO
OPRAVA BUDE VAŠA VÝLUČNÁ A EXKLUZÍVNA
OPRAVA PRI AKOMKOĽVEK PORUŠENÍ ZÁRUKY.
Aby ste získali záručný servis, spojte sa so svojím lokálnym autorizovaným dílerom Garmin alebo zavolajte
Podporu produktov Garmin pre pokyny na dopravu a
sledovacie číslo RMA. Jednotku bezpečne zabaľte a
pripojte kópiu originálneho potvrdenia o predaji, ktoré
sa požaduje ako dôkaz nákupu pre záručné opravy. Napíšte sledovacie číslo výrazne na vonkajšiu stranu obalu.
Odošlite jednotku s predplatenými nákladmi za dopravu
do akejkoľvek záručnej servisnej stanice Garmin.
Aukčné nákupy online: Produkty predané prostredníctvom aukcií online nie sú spôsobilé pre rabaty alebo iné
špeciálne ponuky od Garmin. Potvrdenia aukcie online
sa neakceptujú pre overenie záruky. Pre získanie záručného servisu sa vyžaduje originál alebo kópia potvrdenia o predaji od pôvodného predajcu. Garmin nebude
nahrádzať chýbajúce komponenty z akéhokoľvek balíka
zakúpeného prostredníctvom aukcie online.
Medzinárodné nákupy: Zvláštna záruka sa poskytuje
medzinárodným distribútorom pre jednotky zakúpené
mimo Spojených štátov. Táto záruka sa poskytuje lokál-
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nemu distribútorovi v krajine a tento distribútor poskytuje
vašej jednotke lokálny servis. Záruky distribútora sú platné
len v oblasti zamýšľanej distribúcie. Jednotky zakúpené v
Spojených štátoch alebo v Kanade musia byť vrátené kvôli
servisu do servisného strediska Garmin vo Veľkej Británii,
Spojených štátoch, Kanade alebo v Taiwane.

Starostlivosť o váš nüvi

Váš nüvi obsahuje citlivé elektronické komponenty,
ktoré môžu byť trvalo poškodené v prípade vystavenia
nadmernému nárazu alebo vibráciám. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho nüvi, zabráňte pádu
vašej jednotky na podlahu a vyhnite sa jej prevádzke v
prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.
• Neskladujte nüvi na mieste, kde môže dôjsť
k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám,
pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
• Nevystavuje nüvi vode. Kontakt s vodou môže
spôsobiť poruchu tejto jednotky.
• Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, lebo môže
dôjsť k poškodeniu.

Čistenie jednotky

Nüvi je vyrobený z materiálov vysokej kvality a
nevyžaduje si od používateľa údržbu. Očistite vonkajšie puzdro (nie dotykovú obrazovku) s použitím
handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku a potom ho utrite dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá,
ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.
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Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistite mäkkou, čistou
handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Použite vodu,
izopropylalkohol alebo čistič okuliarov, ak je to
potrebné. Navlhčite látku a potom jemne utrite
dotykovú obrazovku.

Zabránenie krádeži

• Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom
mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy
po prísavke.
• Nenechávajte svoj nüvi v skrinke na rukavice.
• Použite vlastnosť Garmin Lock™.

Dohoda o licencii softvéru

POUŽÍVANÍM nüvi SÚHLASÍTE, ŽE STE
VIAZANÍ PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ
DOHODY O LICENCII SOFTVÉRU. POZORNE SI
PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU.
Garmin vám udeľuje obmedzenú licenciu na
používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia
(“Softvér”) v binárne vykonateľnej forme v normálnej prevádzke produktu. Názov, vlastnícke práva a
práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú
v spoločnosti Garmin.
Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin
a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených
štátov a medzinárodnými dohodami o autorských
právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a
kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami
spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového
kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom
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spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, spätne skladať,
spätne navrhovať alebo redukovať na formu čitateľnú
pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohoto,
alebo vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené
na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať
alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny
porušujúc zákony na kontrolu exportu Spojených
štátov amerických.

Technické údaje

Veľkosť: 4.4” Š x 3.2” V x 2.2” H
(11,2 x 8,2 x 5,6 cm)
Hmotnosť: 0.33 libier (150 g)
Displej: 2.8” Š x 2.1” V (7,2 x 5,4 cm); 320 x 240
pixelov; jasný, 16-bit LCD, biele podsvietenie, dotyková obrazovka
Teplota: pozri stranu 12
Uloženie dát: Vnútorná pamäť a voliteľná vyberateľná karta SD.
Rozhranie počítača: USB veľkokapacitná pamäť
Napájanie: DC napájanie z vozidla s použitím
priloženého napájacieho kábla
Používanie: 15 W max pri 13,8 VDC
Čas nabíjania: Približne 4 hodiny
Životnosť batérie: do 5 hodín

Pozor: nüvi nie je vodotesný.
Úplný zoznam technických údajov nájdete na
stránke vášho produktu na webovej stránke Garmin
Web (www.garmin.com).

15
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