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Základné informácie

Základné informácie
‹ VÝSTRAHA
Pre výstrahy a ďalšie dôležité
informácie si pozrite návod Dôležité
informácie o bezpečnosti a produkte
v balení produktu.

Nastavovanie vášho
prístroja

Keď prvýkrát používate svoj prístroj,
vykonajte nasledujúce úlohy.
1.
2.
3.
4.

Zapnite svoj prístroj (strana 1).
Namontujte svoj prístroj (strana 2).
Konfigurujte svoj prístroj (strana 3).
Zapnite a vypnite prístroj
(strana 3).
5. Zachyťte signály satelitov (strana 4).
6. Oboznámte sa s hlavným menu
(strana 5).
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Napájanie prístroja

Keď je prístroj zapojený vo
vozidle, pripojte svoj prístroj k
napájaciemu káblu vozidla.
Váš nüvi sa nabíja počas jazdy.

Napájacie káble
Váš prístroj môže byť napájaný
troma spôsobmi.
• Napájací kábel vozidla
• Kábel USB (strana 58)
• Adaptér AC (voliteľné
príslušenstvo)
Ak neplánujete používanie vášho
prístroja počas jeho pripojenia
k zdroju energie, stlačte tlačidlo
Power pre zablokovanie prístroja.
Viac informácií o zablokovaní
prístroja nájdete na strane 4.
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Montáž prístroja
‹ VÝSTRAHA
Tento výrobok obsahuje lítiumiónovú batériu. Aby ste predišli
možnosti osobného poranenia alebo
poškodenia výrobku spôsobeného
vystavením batérie extrémnej teplote,
pri odchode z vozidla vyberte
zariadenia z vozidla alebo ho uložte
mimo priameho slnečného svetla.
Poznámka
Pred namontovaním prístroja
si pozrite príručku Dôležité
bezpečnostné informácie a
informácie o výrobku pre získanie
informácií o zákonoch vzťahujúcich
sa na montáž na predné okno vozidla.
1. Odstráňte z prísavky priehľadný
plast.
2. Umiestnite prísavku na predné sklo.
3. Sklopte páčku dozadu smerom
k prednému sklu.
2

4. Pricvaknite držiak na rameno
prísavky.
Držiak

Prísavka

Reproduktor
Napájací
kábel vozidla

5. Zasuňte spodok vášho prístroja do
držiaka.
6. Sklopte váš prístroj smerom
dozadu, kým s cvaknutím
nezapadne na miesto.

Napájací kábel
vozidla
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Konfigurovanie
zariadenia

1. Zastrčte koncovku napájacieho
kábla vozidla do držiaka.
2. Zapojte druhý koniec napájacieho
kábla do zásuvky napájania vo
vašom vozidle.
Ak je kábel zapojený a vozidlo
je naštartované, váš prístroj by sa
mal automaticky zapnúť.
3. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
4. Ak používate dopravný prijímač v
Európe, pripevnite externú anténu
dopravného prijímača na predné
sklo pomocou prísaviek.

Predný kryt
Mikrofón

Tlačidlo Power
Štrbina pre
pamäťovú
kartu

Konektor micro-B
Reproduktor
(na zadnom kryte)

Zapnutie a vypnutie prístroja
Stlačte a držte tlačidlo Power.
Resetovanie vášho prístroja
Ak prístroj prestane fungovať,
môžete ho resetovať.
Stlačte a držte stlačené tlačidlo
Power približne 10 sekúnd.

Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

3

Základné informácie

Získavanie satelitov
Tyčinky

indikujú silu satelitu.

1. Choďte von na otvorené
priestranstvo, preč od vysokých
budov a stromov.
2. Ak je to potrebné, zapnite prístroj.
Zachytávanie satelitných signálov
môže trvať niekoľko minút.

Otáčanie obrazovky

Otočte svoje zariadenie pre
zobrazovanie v horizontálnom
(na šírku) alebo vertikálnom (na
výšku) režime.
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O automatickom
zablokovaní obrazovky
Prístroj sa po uplynutí
špecifikovaného času nečinnosti
automaticky zablokuje.

Ak je prístroj v držiaku s externým
napájaním, obrazovka sa nezablokuje.
Manuálne ablokovanie
prístroja
Stlačte tlačidlo Power.
Odblokovanie prístroja
1. Ak je to potrebné, rýchlo stlačte
tlačidlo Power.
2. Dvakrát klepnite na .
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Hlavné menu

➊

➋ ➌
➊
➋
➌
➍
➎
➏

➐
➑

➍ ➎ ➏ ➐➑
Dotknite sa pre voľbu režimu
prepravy.
Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
Dotknite sa pre zobrazenie mapy.
Dotknite sa pre zastavenie trasy.
Dotknite sa pre obchádzku trasy.
Dotknite sa pre vykonanie
hovoru, keď je prístroj pripojený
na kompatibilný mobilný telefón.
Viac informácií nájdete na
www.garmin.com/bluetooth.
Dotknite sa pre nastavenie
hlasitosti.
Dotknite sa pre otvorenie menu
nástrojov a nastavení.
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Používanie tlačidiel na
obrazovke

• Dotknite sa a držte pre rýchly
návrat do hlavného menu.
• Dotknite sa a pre
zobrazenie viacerých možností.
• Dotknite sa a držte a pre
rýchlejšie rolovanie.

Nastavenie hlavnej
hlasitosti

1. Dotknite sa Hlasitosť.
2. Nastavte posuvný bežec zľava
doprava.
Stlmenie zvuku
1. Dotknite sa Hlasitosť >

.

5

Základné informácie

Režimy prepravy
Chodec
Bicykel

Automobil

Prístroj ponúka niekoľko režimov
prepravy pre spôsoby navigácie.
Trasa je vypočítaná rôzne na základe
vášho zvoleného režimu.
Zmena vášho režimu
prepravy
1. Dotknite sa ikony režimu
prepravy v ľavom hornom rohu.
2. Zvoľte režim.
3. Dotknite sa Uložiť.
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Vyhľadanie bodu záujmu
Podrobné mapy načítané vo vašom
prístroji obsahujú milióny bodov
záujmu ako sú reštaurácie, hotely
a autoservisy.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Body záujmu.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte
subkategóriu.
4. Zvoľte destináciu.
5. Dotknite sa Choď!.
Hľadanie lokality pomocou
hláskovania názvu
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Body záujmu >
Zadajte názov.
2. Zadajte celý názov alebo jeho časť.
3. Dotknite sa OK.
4. Zvoľte destináciu.
5. Dotknite sa Choď!.
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Používanie klávesnice
na obrazovke

• Dotknite sa znaku na obrazovke
pre zadanie písmena alebo číslice.
• Dotknite sa
pre zadanie
medzery.
• Dotknite sa
a
pre pohyb
kurzora.
• Dotknite sa
pre vymazanie
znaku.
• Dotknite sa a držte
pre
vymazanie celého zadania.
• Dotknite sa
pre voľbu
režimu jazyka klávesnice.
pre zadanie
• Dotknite sa
špeciálnych znakov, ako sú
interpunkčné znamienka.
Pre zmenu usporiadania klávesnice
si pozrite kapitolu „Zmena nastavení
systému“ (strana 47).
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Vyhľadanie bodu záujmu
v režime chodca
V režime chodca môžete v určitých
mestách použiť mapy cityXplorer™ pre
navigáciu s použitím verejnej dopravy.
Viac informácií o mapách cityXplorer
nájdete na www.garmin.com.
1. Zvoľte si režim chodca (strana 6).
2. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Body záujmu.
3. Zvoľte kategóriu.
4. Ak je to potrebné, zvoľte
subkategóriu.
5. Zvoľte destináciu.
6. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa Kráčať pre
výpočet trasy, ktorú budete
navigovať kráčaním.
• Dotknite sa Verejná doprava
pre výpočet trasy používajúcej
verejnú dopravu a kráčanie.
7. Dotknite sa Choď!.
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Pridanie bodov ku
aktívnej trase

1. Počas navigovania trasy sa
dotknite pre návrat do
hlavného menu.
2. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť?.
3. Zvoľte kategóriu.
4. Ak je to potrebné, zvoľte
subkategóriu.
5. Zvoľte destináciu.
6. Dotknite sa Choď!.
7. Dotknite sa Pridať k aktuálnej
trase.
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Zmena destinácie
aktívnej trasy

Predtým, ako môžete meniť
destinácie, musíte navigovať trasu.
1. Dotknite sa pre návrat do
hlavného menu.
2. Dotknite sa Kam viesť?.
3. Vyhľadajte lokalitu.
4. Dotknite sa Choď!.
5. Dotknite sa Spustiť novú trasu.
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Vykonanie obchádzky

Navigovanie mimo cesty

POZNÁMKA: Ak je trasa, po ktorej
aktuálne idete, jediná rozumná
možnosť, prístroj nemusí vypočítať
obchádzku.

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia > Automobil >
nüRoute > Režim výpočtu.
2. Dotknite sa Mimo cesty.
3. Dotknite sa Uložiť.

Počas navigovania trasy môžete
použiť obchádzky, aby ste sa vyhli
prekážkam, ako sú zóny vo výstavbe.

1. Počas navigovania trasy
sa dotknite .
2. V hlavnom menu sa dotknite
Obchádz..

Ak pri navigovaní nejdete po cestách,
použite režim Mimo cesty.

Zastavenie trasy

1. Počas navigovania trasy sa
dotknite .
2. V hlavnom menu sa dotknite Stop.
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Hľadanie lokalít

Hľadanie lokalít
Menu Kam viesť? poskytuje
niekoľko rôznych kategórií, ktoré
môžete použiť pri vyhľadávaní
lokalít. Aby ste sa naučili robiť
jednoduché vyhľadávanie, pozrite si
stranu 6.

Hľadanie adresy

POZNÁMKA: V závislosti od
verzie zabudovaných mapových dát
vo vašom prístroji môžu byť názvy
tlačidiel a poradie krokov odlišné ako
kroky uvedené nižšie.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Adresa.
2. Ak je to potrebné, zmeňte štát,
krajinu alebo provinciu.
3. Dotknite sa Vyhláskovať mesto
4. Zadajte mesto/poštové
smerovacie číslo.
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TIP: Ak nie ste si istí s mestom/
poštovým smerovacím číslom,
dotknite sa Hladať všetko.
5. Dotknite sa OK.
6. Ak je to potrebné, zvoľte mesto/
poštové smerovacie číslo.
POZNÁMKA: Všetky mapy
neposkytujú vyhľadávanie
poštového smerovacieho čísla.
7. Zadajte číslo adresy.
8. Dotknite sa OK.
9. Zadajte názov ulice.
10. Dotknite sa OK.
11. Ak je to potrebné, zvoľte ulicu.
12. Ak je to potrebné, zvoľte adresu.
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Používanie stránky
Choď!

➏

Stránka Choď! sa otvorí vtedy, keď
zvolíte lokalitu, na ktorú sa naviguje.

➊ ➋
➌
➏
➊
➋
➌
➍
➎

➎

➍
➐

Dotknite sa pre zavolanie zvolenej
lokality, keď je váš prístroj
pripojený na telefón, alebo pre
uloženie lokality medzi obľúbené.
Dotknite sa pre prepínanie
medzi zobrazením 2-D a 3-D.
Dotknite sa pre otočenie
zobrazenia.
Dotknite sa pre zobrazenie
ďalších informácií o lokalite.
Dotknite sa pre priblíženie a
vzdialenie náhľadu.
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➐

Dotknite sa pre návrat na
predchádzajúcu stranu.
Dotknite sa a držte pre návrat
do hlavného menu.
Dotknite sa pre vytvorenie
trasy od jedného odbočenia
k druhému na toto miesto.

Ohlásenie nesprávneho bodu
záujmu
Keď výsledky vášho hľadania
obsahujú zastaraný alebo nesprávny
bod záujmu, môžete vyňať lokalitu
z budúcich vyhľadávaní.
1. Na stránke Choď! sa dotknite
informačného boxu.
2. Dotknite sa
> Nahlásiť
chybu > Áno.
Lokalita je odstránená z budúcich
vyhľadávaní.
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Hľadanie lokalít

Nastavenie domácej
adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre
lokalitu, kde sa najčastejšie vraciate.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Naviguj domov.
2. Zvoľte Zadajte vlastnú adresu,
Použiť moju akt. polohu alebo
Naposledy nájdené.
Návrat domov
Predtým, ako môžete navigovať
domov, musíte nastaviť domácu
adresu.
V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Naviguj domov.

Editovanie informácií o vašej
domácej adrese
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Obľúbené >
Domov.
2. Dotknite sa
> Upraviť.
3. Zadajte zmeny
4. Dotknite sa OK.

Zobrazenie zoznamu
nedávno nájdených
lokalít

Váš prístroj uchováva posledných 50
lokalít, ktoré ste našli.
V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Naposledy nájd..

Resetovanie vašej domácej
adresy
1. V hlavnom menu sa dotknite
> Nast.
Kam viesť? >
domovskú polohu.
2. Zvoľte možnosť zmeny vašej
adresy.
12
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Hľadanie lokalít

Vymazanie zoznamu nedávno
nájdených lokalít
V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Naposledy nájd.
>
> Vynulovať > Áno.

Ukladanie lokalít do
Obľúbených
1. Vyhľadajte lokalitu (strana 6).
2. Na stránke Choď! sa dotknite
> Uložiť > OK.

O obúbených lokalitách

Vyhľadávanie obľúbených
lokalít
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Obľúbené.
2. Ak je to potrebné, zvoľte
kategóriu.
3. Zvoľte uloženú lokalitu.

Vo vašich Obľúbených si môžete
ukladať miesta, aby ste ich mohli
rýchlo nachádzať a vytvárať k nim
trasy. Vaša domáca adresa je tiež
uložená v Obľúbených.
Uloženie vašej aktuálnej
lokality do Obľúbených
1. Z mapy sa dotknite ikony
vozidla.
2. Zadajte názov.
3. Dotknite sa Uložiť.
Miesto je uložené v Obľúbených.
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Hľadanie lokalít

Editovanie obľúbených lokalít
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Obľúbené.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte obľúbenú lokalitu.
4. Dotknite sa informačného boxu.
5. Dotknite sa
> Upraviť.
6. Zvoľte možnosť:
• Názov
• Telefónne číslo
• Kategórie
• Priradiť fotografiu—
dotknite sa pre voľbu uloženej
fotografie (strana 36).
• Zmena map. symbolu
7. Editujte informácie.
8. Dotknite sa OK.
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Vyhľadanie parkovania
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Parkovisko >
Nájsť parkovisko.
2. Zvoľte lokalitu parkovania.
3. Dotknite sa Choď!.

Vyhľadanie vášho posledného
parkovacieho miesta
Prístroj uloží vaše parkovacie
miesto vtedy, keď vyberiete prístroj
z držiaka počas zapnutého napájania.
V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Parkovisko >
Posledný bod.
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Hľadanie lokalít

Plánovanie cesty

Na vytvorenie a uloženie cesty
s viacerými destináciami môžete
použiť Plánovač cesty.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Plánovač cesty.
2. Dotknite sa .
3. Dotknite sa Zvoliť štartovaciu
polohu.
4. Vyhľadajte lokalitu (strana 6).
5. Dotknite sa Vybrať.
6. Dotknite sa
pre pridanie
ďalšej lokality.
7. Dotknite sa Vybrať.
8. Opakujte kroky 4–6 pre pridanie
ďalších lokalít ku vašej ceste.
9. Dotknite sa Ďalší.
10. Zadajte názov.
11. Dotknite sa OK.
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Navigovanie na uloženú cestu
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Plánovač cesty.
2. Zvoľte uloženú cestu.
3. Dotknite sa Choď!.
Editovanie uloženej cesty
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Plánovač cesty.
2. Zvoľte uloženú cestu.
3. Dotknite sa .
4. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa Premenovať cestu
pre editovanie názvu cesty.
• Dotknite sa Upraviť ciele
pre pridanie alebo vymazanie
lokalít.
• Dotknite sa Vymazať cestu
pre vymazanie celej cesty.
• Dotknite sa Optimalizovať
poradie pre usporiadanie
lokalít vašej cesty v
najefektívnejšom poradí.
15

Hľadanie lokalít

Používanie tlačidiel na
mape

1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Prezerať mapu.
2. Dotknite sa kdekoľvek na mape.
• Dotknite sa
a
pre
priblíženie alebo vzdialenie
náhľadu.
• Dotknite sa
pre
prepínanie medzi zobrazením
2D a 3D.
• Dotknite sa
pre otočenie
zobrazenia.

Prehľadávanie mapy
dotykmi na obrazovke

• Dotknite sa oblasti na mape
pre voľbu lokality.
Vedľa lokality sa zobrazí
informačný box.
• Dotknite sa mapy a ťahajte pre
prezeranie iných častí mapy.
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• Dvakrát klepnite na mapu
pre priblíženie náhľadu
a centrovanie na lokalitu.
• Dotknite sa dvoch bodov
v blízkosti stredu mapy
a roztiahnite prsty pre
priblíženie náhľadu.
• Dotknite sa dvoch bodov
v blízkosti protiľahlých koncov
obrazovky a potiahnite prsty
smerom do stredu mapy pre
vzdialenie náhľadu.
• Dotknite sa a potiahnite dva
prsty po mape nadol pre
prepnutie leteckého pohľadu na
pohľad z vtáčej perspektívy.
• Dotknite sa a potiahnite dva
prsty po mape nadol pre
prepnutie pohľadu z vtáčej
perspektívy na letecký pohľad.
• Dotknite sa a potiahnite dva
prsty doprava alebo doľava na
otočenie mapy.
Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

Hľadanie lokalít

Hľadanie lokality s použitím
mapy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Prezerať mapu.
2. Dotknite sa miesta.
Vedľa lokality sa zobrazí
informačný box.
3. Dotknite sa informačného boxu.
4. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa
> Uložiť.
5. Dotknite sa Choď!.
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Nastavenie simulovanej
lokality
Môžete použiť simulátor GPS na
voľbu ďalšej lokality, v blízkosti
ktorej môžete hľadať a ukladať body
záujmu. Toto môže byť užitočné pri
plánovaní ciest.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Systém
> Simulácia GPS > Uložiť.
2. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Prezerať mapu.
3. Dotknite sa oblasti na mape.
4. Dotknite sa
> Nastavenie
polohy.
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Hľadanie lokalít

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice
vášho cieľa, môžete použiť svoj
prístroj pre navigáciu do destinácie
s použitím jeho súradníc zemepisnej
šírky a dĺžky. Toto môže byť
obzvlášť užitočné pri geocachingu
(hľadaní geoschránok).
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Súradnice.
2. Dotknite sa poľa pre zadanie
údajov zemepisnej dĺžky a šírky.
3. Dotknite sa Zobraziť na mape.
4. Dotknite sa Choď!.
Zmena formátu súradníc
mapy
1. V hlavnom menu sa sa dotknite
Kam viesť? > Súradnice >
> Formát.
2. Zvoľte formát.
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Používanie fotonavigácie

Do svojho prístroja alebo na
pamäťovú kartu si môžete stiahnuť
obrázky, ktoré obsahujú informácie
o lokalite a vytvárať trasy na lokality
na obrázkoch.
1. Pripojte svoj prístroj k počítaču
(strana 45).
2. Choďte na http://connect.garmin.
com/photos.
3. Pri výbere a načítavaní obrázkov
postupujte podľa pokynov na
webovej stránke.
4. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Obľúbené >
Fotografie.
Zobrazí sa zoznam obrázkov
s informáciami o lokalite.
5. Dotknite sa obrázka.
6. Dotknite sa Choď!.
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Hovorené príkazy

Hlasové príkazy
O hlasových príkazoch

POZNÁMKA: Funkcia hlasových
príkazov nie je k dispozícii pre
všetky jazyky alebo regióny (nie je
dostupná pre slovenčinu). Funkcia
hlasových príkazov je k dispozícii len
na niektorých modeloch prístroja.
Funkcia hlasových príkazov
vám umožňuje používať prístroj
vyslovovaním slov, ktoré vidíte na
obrazovke, alebo vyslovovaním
určitých príkazov. Menu hlasových
príkazov vám poskytuje zoznam
príkazov, ktoré máte k dispozícii.
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Nastavenie vašej
budiacej frázy

Budiaca fráza je slovo alebo spojenie
slov, ktoré môžete povedať, aby ste
aktivovali hlasový príkaz. Predvolená
budiaca fráza je Voice Command.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje (Tools) > Voice
Command > Customize Phrase.
2. Zadajte novú budiacu frázu.
3. Dotknite sa OK.

Aktivovanie hlasového
príkazu

Vyslovte svoju budiacu frázu.
Zobrazí sa menu Voice Command
(hlasový príkaz).
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Hovorené príkazy

Tipy na používanie
hlasových príkazov

• Príkazy vyslovujte
normálnym hlasom smerom
k prístroju.
• Vyslovujte príkazy tak, ako sa
zobrazujú na obrazovke.
• Podľa potreby reagujte na
hlasové výzvy z prístroja.
• Pre zníženie počtu náhodných
budení hlasových príkazov
predĺžte svoju budiacu frázu.
• Vyslovte Exit pre opustenie
hlasových príkazov.

Navigovanie na
populárnu lokalitu s
použitím hlasových
príkazov

Môžete vyslovovať názvy veľmi
populárnych a známych lokalít.

2. Vyslovte Find by Name.
3. Vypočujte si hlasovú výzvu a
vyslovte názov miesta.
Zobrazí sa zoznam lokalít.

4. Vyslovte číslo riadka.

“Line 1”

5. Vyslovte možnosť:
• Vyslovte Navigate pre
navigovanie do lokality.

1. Vyslovte svoju budiacu frázu.
20
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Hovorené príkazy

• Vyslovte Call pre
uskutočnenie hovoru, keď
je prístroj pripojený na
kompatibilný mobilný telefón.

• Aby ste mohli vysloviť váš
príkaz, počkajte na zobrazenie
zelenej ikony
.

Vyslovovanie adresy

1. Vyslovte Voice Command.
2. Vyslovte Find Address.
3. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.

O ikonách a tónoch

• Prístroj vydá dva tóny keď
vstupuje do alebo opúšťa režim
rozpoznávania hlasu.
• Keď prístroj nie je pripravený na
váš príkaz, v pravom hornom rohu
sa zobrazí červená ikona
.
Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka
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O mapových stránkach

O mapových stránkach
Zobrazovanie mapy
počas navigácie
poznámka
Spoločnosť Garmin nebude za
žiadnych okolností zodpovedná
za akékoľvek náhodné, špeciálne,
nepriame alebo vyplývajúce škody
vrátane bez obmedzenia škôd za
akékoľvek dopravné pokuty alebo
súdne predvolenia vyplývajúce
z používania, nesprávneho používania
alebo nemožnosti používania prístroja
alebo porúch prístroja. Niektoré štáty
nedovoľujú vylúčenie náhodných
alebo následných poškodení a tak
vyššie uvedené obmedzenia pre vás
nemusia platiť.
Vaša trasa je vyznačená červenou
čiarou. Šachovnicová zástavka
označuje váš cieľ.
22

Počas vašej cesty vás váš prístroj vedie
k vášmu cieľu hlasovými pokynmi,
šípkami na mape a pokynmi v hornej
časti mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej
trasy, váš prístroj znovu prepočíta trasu
a poskytne nové pokyny.
Ak cestujete po hlavných cestách,
môže sa objaviť ikona obmedzenia
rýchlosti.
Používanie navigačnej mapy

➊

➋
➌

➏
➐
➍ ➎
➊ Dotknite sa pre zobrazenie

nasledujúceho odbočenia.
Indikátor odbočenia vám tiež
oznámi, v ktorom jazdnom
pruhu by ste mali byť, aby ste sa
pripravili na váš manéver, ak je
k dispozícii.
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O mapových stránkach

➋ Dotknite sa pre zobrazenie
➌
➍
➎
➏
➐

zoznamu odbočení.
Dotknite sa pre priblíženie
a vzdialenie náhľadu.
Dotknite sa pre návrat do
hlavného menu.
Dotknite sa pre zobrazenie iného
dátového poľa.
Dotknite sa pre zobrazenie
ďalších informácií o lokalite.
Dotknite sa pre zobrazenie
informácií o ceste.

O myTrends™

Keď je aktivovaná funkcia myTrends,
môžete odhadnúť čas príchodu a
dopravné informácie pre vaše časté
destinácie, ako sú vaše pracovisko,
sa automaticky zobrazia v navigačnej
lište v hornej časti mapy.
Keď sa v navigačnej lište zobrazia
informácie myTrends, môžete
sa dotknúť navigačnej lišty pre
zobrazenie možností trasy pre
navrhovanú destináciu.
Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

Aktivovanie myTrends

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia > Automobil
> nüRoute > myTrends >
Zapnuté.

Zobrazenie informácií
o ceste

Stránka s informáciami o ceste
zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť
a poskytuje užitočné štatistiky o vašej
ceste.
TIP: Ak robíte časté zastávky,
ponechajte váš prístroj zapnutý, aby
mohol presne merať uplynulý čas
počas cesty.
Na mape sa dotknite poľa
Rýchlosť.
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O mapových stránkach

Resetovanie informácií
o ceste
1. Na mape sa dotknite poľa
Rýchlosť.
2. Dotknite sa .
3. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa Vynulovať
trasové dáta pre resetovanie
informácií traťového počítača.
• Dotknite sa Vynul. max.
rýchlosť pre resetovanie
maximálnej rýchlosti.
• Dotknite sa Vynulovať trasu
B pre resetovanie počítadla
prejdených kilometrov.
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Zobrazenie zoznamu
odbočiek

Keď navigujete trasu, môžete
zobraziť všetky odbočky pre celú
vašu trasu a vzdialenosť medzi
odbočkami.
1. Na mape sa dotknite textovej
lišty v hornej časti mapy.

2. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa odbočenia
v zozname, aby ste zobrazili
informácie o ďalšom
odbočení.
• Dotknite sa
> Ukáž mapu,
aby ste zobrazili celú trasu na
mape.
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O mapových stránkach

Zobrazenie ďalšej
odbočky

Zobrazenie miesta
odbočenia

Nasledujúca odbočka zobrazí
odbočku na mape a vzdialenosť a čas
zostávajúce do dosiahnutia ďalšej
odbočky.

Na niektorých modeloch prístroja
zobrazí miesto odbočenia niekoľko
blížiacich sa miest odbočenia
a v ktorom jazdnom pruhu by ste
mali jazdiť.

Predtým, ako môžete zobraziť ďalšiu
odbočku, musíte navigovať trasu.

Dotknite sa indikátora odbočiek
v ľavom hornom rohu mapy.
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Predtým, ako môžete zobraziť miesto
odbočenia, musíte navigovať trasu.

Na mape sa dotknite ľavého
horného rohu obrazovky.
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O mapových stránkach

Používanie navigačnej
mapy pre chodcov
V režime Chodec je vaša trasa
zobrazená na dvojrozmernej mape.

➊ Dotknite sa pre prepínanie
➋
➌
➍

medzi úsekmi cesty.
Dotknite sa pre zobrazenie
itinerára trasy.
Dotknite sa pre vycentrovanie
mapy na vašu aktuálnu polohu.
Dotknite sa pre priblíženie
a vzdialenie náhľadu.

Možnosti verejnej dopravy
Ak máte nainštalované mapy
cityXplorer, váš prístroj vypočíta
trasu, ktorá používa kombináciu
možností verejnej dopravy, ako je
jazda autobusom alebo metrom,
s kráčaním.
POZNÁMKA: Mapy cityXplorer
nie sú dodávané s vaším prístrojom.
Pozrite si web http://my.garmin.com
pre zakúpenie máp cityXplorer.
Ikony , , , , , a
indikujú metódu navigácie použitú
v každej časti trasy. Napríklad,
keď vidíte , nastúpte na autobus
v tomto mieste trasy.
Čierne bodky na mape sú zastávky
mestskej dopravy na vašej trase.
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Telefonovanie v režime Hands-free

Telefonovanie
v režime Hands-free
Bluetooth nadväzuje bezdrôtové
spojenie medzi zariadeniami ako
sú mobilný telefón a váš prístroj.
Aby ste zistili, či je váš mobilný
telefón s technológiou Bluetooth
kompatibilný s prístrojom, navštívte
stránku www.garmin.com/bluetooth.
®

Párovanie vašich
zariadení

Keď používate dve zariadenia spolu
po prvýkrát, musíte ich párovať
vytvorením väzby s použitím
PIN/kód.
Váš telefón a prístroj musia byť
zapnuté a musia byť vo vzdialenosti
do 10 m od seba.
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Párovanie s použitím nastavení
vášho telefónu

Párovanie môžete iniciovať z vášho
telefónu. Pozrite si inštrukcie pre váš
telefón.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Bluetooth > Zapnuté.
2. Aktivujte Bluetooth na vašom
telefóne.
POZNÁMKA: Toto by mohlo
byť v menu nazvanom Bluetooth,
Connections alebo Hands-free.
3. S použitím telefónu vyhľadajte
prístroje s funkciou Bluetooth.
4. Zvoľte prístroj zo zoznamu
prístrojov.
5. Zadajte Bluetooth PIN (1234)
prístroja do vášho telefónu.
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Telefonovanie v režime Hands-free

Párovanie s použitím
nastavení prístroja
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Bluetooth > Zapnuté.
2. Dotknite sa Nástroje >
Nastavenia > Bluetooth >
Pridať telefón.
3. Aktivujte Bluetooth na vašom
telefóne.
4. Aktivujte režim Find Me/
Discoverable/Visible na vašom
telefóne.
POZNÁMKA: Toto by mohlo
byť v menu nazvanom Bluetooth,
Connections alebo Hands-free.
5. Na prístroji sa dotknite OK.
6. Zo zoznamu prístrojov zvoľte
svoj telefón.
7. Dotknite sa Uložiť.
8. Zadajte Bluetooth PIN (1234)
prístroja do vášho telefónu.
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Tipy po párovaní vašich
prístrojov
• Po počiatočnom párovaní sa dva
prístroje môžu spojiť automaticky
vždy, keď ich zapnete.
• Keď je váš telefón pripojený
k vášmu prístroju, ste pripravení
telefonovať.
• Keď zapnete prístroj, pokúsi sa
pripojiť k telefónu, ku ktorému
bol pripojený naposledy.
• Môžete nastaviť svoj mobilný
telefón tak, aby sa po zapnutí
automaticky pripojil k prístroju.
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Telefonovanie v režime Hands-free

Prijímanie hovoru

• Dotknite sa Odpoved.
Interný mikrofón je v prednej
časti prístroja. Normálne
rozprávajte.
• Dotknite sa Ignorovať pre
ignorovanie hovoru.

Používanie prístroja
počas telefonického
hovoru

Počas hovoru sa zobrazí . Ikona
In Call môže vyzerať rôzne v
závislosti od obrazovky zobrazenej
na vašom prístroji.
1. V hlavnom menu sa dotknite
> Zložiť.
2. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa Klávesnica
pre zobrazenie strany
s klávesnicou pre používanie
automatizovaných systémov
ako hlasová pošta.
Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

• Dotknite sa Použiť telefón
pre vypnutie prístroja ale pre
zotrvanie v hovore, alebo ak
potrebujete súkromie:
TIP: Pre prepnutie naspäť sa
dotknite Použiť nüvi.
• Dotknite sa Stíšiť pre
vypnutie zvuku pri hovore.
Používanie čakania hovoru
Keď telefonujete a dostanete druhý
hovor (čakajúci hovor), zobrazí sa
okno.
• Dotknite sa Odpoved.
pre odpovedanie hovoru
a umiestnenie prvého hovoru na
čakanie.
• Dotknite sa
> Prepnúť.
• Dotknite sa Zložiť pre ukončenie
hovoru.
Toto neodpojí hovor, ktorý čaká.
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Telefonovanie v režime Hands-free

Vytáčanie bodu záujmu
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Body záujmu.
2. Vyhľadajte bod záujmu.
3. Dotknite sa Hovor.

Vytáčanie čísla

1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Vytočiť.
2. Zadajte číslo.
3. Dotknite sa Hovor.
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Zadanie vášho
telefónneho čísla

Môžete zadať číslo telefónu, ktoré
chcete, aby váš prístroj vytočil po
dotknutí sa Volanie domov.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Volanie domov.
2. Dotknite sa Zadajte telefónne
číslo.
3. Zadajte číslo telefónu.
4. Dotknite sa OK.
Prístroj vytáča vaše domáce
telefónne číslo.
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Telefonovanie v režime Hands-free

Volanie domov
Predtým ako môžete volať domov
s použitím tlačidla Volanie domov,
musíte zadať vaše domáce telefónne
číslo. (strana 30).
V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Volanie domov.

Kontrolovanie stavu
telefónu

Môžete kontrolovať úroveň batérie
a silu signálu pre váš telefón.
V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Stav telefónu.

Telefonovanie
s použitím hlasového
vytáčania

Predtým ako môžete volať
s použitím hlasového vytáčania,
môže byť potrebné trénovať váš
telefón, aby rozpoznal vaše príkazy
hlasového vytáčania. Pozrite si
inštrukcie pre váš telefón.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Telefón > Hl. vytáčanie.
2. Vyslovte meno kontaktu.

Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka
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Používanie nástrojov

Používanie nástrojov
Zobrazenie informácií
o aktuálnej lokalite

Použite stranu Kde som? pre
zobrazenie informácií o vašej
aktuálnej polohe. Táto vlastnosť je
užitočná, ak potrebujete oznámiť
svoju polohu záchranárom.
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Kde som?.
Vyhľadanie blízkych služieb
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Kde som??
2. Dotknite sa Nemocnice,
Policajné stan. alebo Palivo pre
zobrazenie najbližších lokalít
zvolenej kategórie.
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Používanie pomocníka
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nápoveda pre
zobrazenie informácií o
používaní vášho prístroja.

Vyhľadávanie tém pomocníka
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nápoveda.

O ecoRoute™

Funkcia ecoRoute počíta
hospodárenie s palivom vášho
vozidla, znečistenie emisiami a cenu
paliva navigácie na destináciu
a ponúka nástroje na zlepšenie
palivovej účinnosti.
Údaje poskytované funkciou
ecoRoute sú len odhady. Údaje
nie sú v skutočnosti čítané z vášho
vozidla. Pre získanie presnejších
palivových správ pre vaše špecifické
vozidlo a jazdné návyky kalibrujte
hospodárenie s palivom (strana 33).
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Používanie nástrojov

Používanie ecoRoute
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute.
2. Ak ste k tomu vyzvaní, zadajte
informácie o palive a kilometroch.
Keď prvýkrát používate
funkciu ecoRoute, musíte zadať
informácie o vozidle.
Kalibrovanie hospodárenia
s palivom
Kalibrujte hospodárenie s palivom
pre získanie presnejších správ
o palive pre vaše špecifické vozidlo
a jazdné návyky. Kalibrujte vtedy,
keď plníte vašu palivovú nádrž.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute >
Na čerpadle.
2. Zadajte aktuálnu cenu paliva.
3. Zadajte, koľko paliva minulo
vaše vozidlo od posledného
natankovania.
Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

4. Zadajte vzdialenosť, ktorú ste
prešli od posledného natankovania.
5. Dotknite sa Ďalší.
Zariadenie vypočíta vaše
priemerné hospodárenie
s palivom.

Maximalizovanie vášho
hospodárenia s palivom
ecoChallenge vám ponúka
maximalizovanie hospodárenia
s palivom vyhodnotením vašich
jazdných návykov. Čím vyššie
je vaše skóre ecoChallenge, tým
viac paliva ušetríte. ecoChallenge
zhromažďuje údaje a počíta skóre
vždy pri pohybe vášho prístroja
a v režime prepravy automobilom.
Zobrazenie vašich skóre
ecoChallenge
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute >
ecoChallenge.
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O vašom skóre ecoChallenge
Farba listu ikony ecoChallenge sa
mení v závislosti od vášho výkonu
vo výzve.

Odstránenie skóre
ecoChallenge z mapy
Na mape sa dotknite
>
Nastavenia > Skryť.

Celkovo—zobrazí skóre priemernej
rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.

Resetovanie ecoChallenge
Na mape sa dotknite >
>
Vynulovať.

Rýchlosť—zobrazí vaše skóre pre
jazdu pri optimálnej rýchlosti vášho
vozidla pre šetrenie paliva (7096 km/hod. pre väčšinu vozidiel).
Akcelerácia—zobrazí vaše skóre
pre hladkú a postupnú akceleráciu.
Strácate body za rýchlu akceleráciu.
Brzdenie—zobrazí vaše skóre pre
hladké a postupné brzdenie. Strácate
body za prudké brzdenie.
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>

Zobrazenie informácií
o hospodárení s palivom

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Spotreba
paliva.
2. Pre priblíženie náhľadu sa
dotknite časti grafu.
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Upravenie profilu vášho vozidla
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Profil
vozidla.
2. Zvoľte možnosť pre manuálne
upravenie vašich nastavení paliva.
• Typ paliva
• Spot. paliva v meste
• Spotr. pal. na diaľnici
• Cena paliva
TIP: Aby ste dosiahli tie najlepšie
výsledky, kalibrujte vaše
hospodárenie s palivom (strana 33)
namiesto nastavovania palivovej
účinnosti v meste a na diaľnici.
Správa o najazdených
kilometroch
Správa o najazdených kilometroch
poskytuje vzdialenosť, čas, priemerné
hospodárenie s palivom a náklady na
palivo navigovania na destináciu.
Správa o kilometrovom výkone je
vytvorená pre každú trasu, ktorú jazdíte.
Ak zastavíte trasu na vašom prístroji,
správa o kilometrovom výkone je vySéria nüvi 37XX Užívateľská príručka

tvorená pre vzdialenosť, ktorú ste prešli.
Zobrazenie správy
o najazdených kilometroch
Môžete zobraziť správy o najazdených
kilometroch uložené vo vašom
prístroji. Taktiež môžete dosiahnuť
správy o najazdených kilometroch v
priečinku Reports na mechanike vášho
prístroja (strana 45).
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Sp. o naj.
kilom..
2. Zvoľte správu.
Zobrazenie tipov pre jazdu
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute > Tipy.
Resetovanie dát ecoRoute
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > ecoRoute.
2. Zvoľte kategóriu.
> Vynulovať.
3. Dotknite sa
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Používanie Prehliadača
obrázkov
Zobrazte obrázky, ktoré ste si
uložili vo vašom prístroji alebo na
pamäťovej karte. Pozrite si stranu
44, kde nájdete viac informácií
o načítavaní obrázkov do vášho
prístroja.

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prehl. obrázkov.
• Dotknite sa šipiek pre
rolovanie v obrázkoch.
• Dotknite sa obrázka pre jeho
zväčšenie.
• Dotknite sa pre zobrazenie
prezentácie obrázkov.
Pre zastavenie prezentácie
sa dotknite ktoréhokoľvek
miesta na obrazovke.
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Nastavenie obrázka ako
pozadie
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prehl. obrázkov.
2. Dotknite sa obrázka.
3. Dotknite sa
> Nastaviť ako
tapetu.
Vymazanie obrázkov
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Prehl. obrázkov.
2. Zvoľte obrázok.
3. Dotknite sa
> Vymazať >
Áno.

Používanie Svetového
času

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Svetový čas.
2. Dotknite sa názvu mesta.
3. Zadajte názov nového mesta.
4. Dotknite sa OK.
5. Ak je to potrebné, zvoľte mesto.
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Zobrazenie mapy sveta
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Svetový čas > .
Hodiny nočného času sú
zobrazené v stmavenej oblasti.

Používanie kalkulačky
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Kalkulačka.

Zachytávanie snímok
obrazovky

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Zobraziť > Snímka.
2. Dotknite sa Zapnuté.
3. Dotknite sa
pre zosnímanie
obrazovky.
Bitmapový súbor obrázka je uložený
v priečinku screenshots (snímky
obrazovky) na mechanike prístroja
(strana 45).
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Používanie konvertora
jednotiek

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Konverzia jedn..
2. Dotknite sa okienka s uvedenou
jednotkou merania.
3. Zvoľte jednotku merania.
4. Dotknite sa Uložiť.
Uvedené sú dve jednotky
merania.
5. Dotknite sa jednotky merania,
ktorú chcete zmeniť.
6. Zvoľte jednotku merania.
7. Dotknite sa OK.
8. Ak je to potrebné, opakujte kroky
5–6.
9. Zadajte hodnotu.
10. Dotknite sa OK.
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Manuálne nastavenie kurzov
prepočítavania meny
Prístroj umožňuje aktualizáciu
konverzných kurzov manuálne,
aby ste vždy mohli používať tie
najaktuálnejšie kurzy.

10. Dotknite sa OK.
11. Ak je to potrebné, opakujte kroky
8-9.

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Konverzia jedn..
2. Dotknite sa okienka s uvedenou
menou.
3. Zvoľte menu.
4. Dotknite sa Uložiť.
5. Dotknite sa okienka s menou.
6. Zvoľte menu, ktorú chcete
aktualizovať.
7. Ak je to potrebné, opakujte kroky
3–6 pre voľbu meny, ktorú chcete
konvertovať.
8. Dotknite sa okienka pod menou.
9. Zadajte novú hodnotu pre menu.
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Dopravné informácie

Dopravné informácie
POZNÁMKA
Spoločnosť Garmin nie je
zodpovedná za presnosť alebo
aktuálnosť dopravných informácií.
Váš prístroj dokáže prijímať obsah
dopravných hlásení FM Traffic
Message Channel (TMC).
Informácie o dopravných
prijímačoch a o oblastiach pokrytia
nájdete na www.garmin.com/traffic.
Dopravný prijímač FM TMC,
ktorý je integrovaný v napájacom
kábli vozidla, je súčasťou dodávky
niektorých prístrojov a je to voliteľné
príslušenstvo pre modely všetkých
sérií.
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Dopravný prijímač

➊

➊
➋
➌
➍
➎

➋

➌ ➍

➎

Konektor mini-USB
Interná anténa
Konektor externej antény
LED napájania
Napájací adaptér vozidla

Aktivácia predplatenia

Nemusíte aktivovať predplatenie
zahrnuté do vášho dopravného
prijímača FM. Predplatné sa aktivuje
automaticky potom, ako váš prístroj
získa satelitné signály automaticky
počas prijímania dopravných
signálov od poskytovateľa platenej
služby.
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Dopravné informácie

Prijímanie dopravných
informácií

Ikonka dopravy

1. Pripojte dopravný prijímač na
externý zdroj energie.
2. Pripojte dopravný prijímač
k prístroju.
POZNÁMKA: Vyhrievané
(metalizované) okná vozidiel môžu
znížiť výkon dopravného prijímača.

Farba
Zelená

Aby ste prijímali informácie
o doprave, napájací kábel vozidla
a prístroj musia byť v dátovom
rozsahu vysielania stanice FM.
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Keď prijímate dopravné informácie,
na mape sa zobrazí ikona dopravy.
Farba ikony dopravy sa mení, aby
indikovala závažnosť podmienok
dopravy.
Popis
Nízka
závažnosť
Stredná
závažnosť

Význam
Doprava prúdi
voľne.
Žltá
Doprava sa
pohybuje, ale je
tam zdržanie.
Je tam mierna
dopravná
zápcha.
Červená Vysoká
Doprava sa
závažnosť nehýbe alebo sa
hýbe len veľmi
pomaly. Je tam
veľké zdržanie.
Sivá
Žiadne dáta Dopravné
informácie nie
sú k dispozícii.
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Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma
prístroj aktuálnu premávku
a automaticky optimalizuje trasu
pre čo najkratší čas. Ak nastanú
výrazné zdržania na vašej trase počas
navigovania, prístroj automaticky
znovu prepočíta trasu.
Ak neexistujú alternatívne cesty,
tak môžete byť nasmerovaní cez
premávku.
Manuálne vyhnutie sa
doprave na vašej trase
1. Na mape sa dotknite
.
2. Dotknite sa Cestná premávka
na trase..
3. Dotknite sa šipiek pre zobrazenie
ďalších dopravných zdržaní na
vašej trase, ak je to potrebné.
4. Dotknite sa Vyhnúť sa.
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Zobrazenie dopravnej
mapy

Dopravná mapa zobrazuje farebne
kódované dopravné toky a zdržania
na cestách v blízkosti.
1. Na mape sa dotknite
.
2. Dotknite sa Zobr. cestnú
prem. na mape pre zobrazenie
dopravných nehôd na mape.

Hľadanie dopravných
zdržaní

1. Na mape sa dotknite
.
2. Dotknite sa Vyhľadať cestnú
premávku pre zobrazenie
zoznamu ciest s dopravným
zdržaním.
3. Pre zobrazenie zdržaní na ceste
sa dotknite položky v zozname.
4. Ak je tam viac ako jedno
zdržanie, dotknite sa šípok pre
zobrazenie ďalších zdržaní.
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Pridanie predplatného
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Cest.
premávka.
2. Zvoľte možnosť:
• Pre jednotky mimo Severnej
Ameriky sa dotknite
Predplatenia > .
• Pre jednotky v Severnej
Amerike sa dotknite .
3. Zapíšte si ID prístroja
dopravného prijímača FM.
4. Choďte na www.garmin.
com/fmtraffic pre zakúpenie
predplatného a získanie 25znakového kódu.
5. Na prístroji sa dotknite Ďalší.
6. Zadajte kód.
7. Dotknite sa OK.
Kód predplatného dopravných
informácií sa nemôže opakovane
použiť. Vždy keď obnovujete svoju
službu, musíte získať nový kód.
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Ak vlastníte viaceré dopravné
prijímače FM, musíte získať nový
kód pre každý prijímač.

O ponukách

Ak balík vášho prístroja obsahuje
dopravný prijímač, dostanete ponuky
a kupóny vzťahujúce sa na lokalitu.
Dopravné informácie založené
na reklame sú k dispozícii len
v Severnej Amerike.
Aby mohol prijímať dopravné
informácie založené na reklame,
musí byť dopravný prijímač
pripojený na externé napájanie
a musíte byť v oblasti pokrytia.
Pozrite si naše vyhlásenie o súkromí
na www.garmin.com/products/
privacy, kde nájdete dôležité
informácie týkajúce sa súkromia.
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Zobrazenie ponúk
‹ POZOR
Nepokúšajte sa zapisovať kódy
kupónov za jazdy.
1. Dotknite sa ponuky, ktorá sa
zobrazí na obrazovke, pre
vyhľadanie najbližšej lokality
vzťahujúcej sa na túto ponuku.
2. Ak ponuka obsahuje ikonu, pre
prijatie kódu kupónu sa dotknite
ikony na strane Choď!.
3. Zapíšte si tento kód a prezentujte
sa ním po príchode na miesto.

Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

Zobrazenie zoznamu ponúk
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Ponuky.
Deaktivovanie dopravy
a ponúk
Pred deaktivovaním ponúk musíte
deaktivovať dopravu.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Cest.
premávka.
2. Zvoľte Vypnuté.
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Správa údajov
Vo svojom prístroji môžete mať
uložené súbory ako sú obrazové
súbory JPEG. Prístroj má štrbinu
pre pamäťovú kartu na ukladanie
dodatočných dát.
POZNÁMKA: Prístroj nie je
kompatibilný s Windows® 95, 98,
Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3
a staršími.

Typy súborov

Prístroj podporuje nasledujúce typy
súborov:

O pamäťových kartách
Pamäťové karty microSD si zakúpte
u dodávateľa elektroniky alebo si
kúpte karty s načítanými podrobnými
mapovými údajmi MapSource u vášho
predajcu Garmin. Okrem ukladania
máp a údajov môže byť pamäťová
karta použitá na ukladanie súborov
ako sú obrázky, zásobníky, geocache,
trasy, traťové body a vaše POI.
Inštalácia pamäťovej karty
1. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny
na pravej strane prístroja.
2. Zatlačte kartu kým neklikne.

• Obrazové súbory JPEG a JPG
(strana 36).
• Mapy, trasy a súbory traťových
bodov GPX z MapSource® (strana
61).
• GPI súbory POI z Garmin POI
Loader (strana 62).
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Pripojenie prístroja na
váš počítač

1. Pripojte kábel USB na port USB
na vašom počítači.
2. Pripojte konektor micro-B do
prístroja.
Zobrazí sa možnosť inštalácie
myGarmin Agent™. Táto služba
monitoruje porty USB vášho
počítača a umožňuje vám
jednoduchú kontrolu dostupných
aktualizácií
(strana 63).

konektor micro-B

3. Pripojte väčší koniec kábla na
port USB na vašom počítači.
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Váš prístroj a pamäťová karta sa
zobrazia na počítačoch Windows
ako výmenné mechaniky v Tento
počítač (My Computer) a na
počítačoch Mac ako namontované
priečinky.
POZNÁMKA: Niektoré počítače
s viacerými sieťovými mechanikami
nedokážu zobraziť mechaniky nüvi.
Pozrite si súbor Help (Pomocník)
vášho operačného systému, aby ste sa
naučili, ako pripájať mechaniky.

Prenos súborov na váš
počítač
1.
2.
3.
4.

Listujte v počítači, aby ste našli súbor.
Zvýraznite súbor.
Kliknite na Edit > Copy.
Otvorte mechaniku/zložku
“Garmin” alebo pamäťovej karty.
5. Zvoľte Edit > Paste.
Súbor sa objaví v zozname
súborov v pamäti prístroja alebo
pamäťovej karty.
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6. Pre prenos ďalších súborov
opakujte kroky 1–5.
Odpojenie kábla USB
1. Dokončite činnosť:
• Pre počítače Windows
kliknite na ikonu vysunutia
na podstavci vášho
systému.
• Pre počítače Mac potiahnite
ikonu zložky do koša Trash
.
2. Odpojte kábel od vášho počítača.
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Vymazávanie súborov
POZNÁMKA
Ak nepoznáte účel súboru,
nevymažte ho. Pamäť vášho prístroja
obsahuje dôležité systémové súbory,
ktoré by nemali byť vymazané.
1. Otvorte mechaniku/zložku
“Garmin”.
2. Ak je to potrebné, otvorte
priečinok alebo zložku.
3. Zvoľte súbor.
4. Na vašej klávesnici stlačte kláves
Delete.
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

Prispôsobenie
prístroja vašim
potrebám
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia.

2. Dotknite sa nastavenia kategórie.
3. Dotknite sa nastavenia, aby ste
ho zmenili.

Nastavenia systému

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Systém.
• Simulácia GPS—zastaví
prijímanie signálu GPS a šetrí
energiu batérie.
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• Jednotky—umožňuje vám
zmeniť jednotky merania
vzdialenosti.
• Formát času—umožňuje vám
zvoliť si 12-hodinový alebo
24-hodinový formát času.
• Aktuálny čas—umožňuje
manuálne nastavenie času.
• Bezpečnostný kód—deaktivuje
všetky funkcie, ktoré si vyžadujú
významnú pozornosť operátora a
mohli by rozptyľovať vodiča počas
jazdy.
• Garmin Lock—zablokuje
prístroj (strana 57).
• Info—zobrazí číslo verzie softvéru,
dentifikačné číslo prístroja a
informácie o niekoľkých ďalších
funkciách softvéru.
POZNÁMKA: Tieto informácie
potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní
dodatočných dát mapy (strana 61).
• Licenčné dohody koncového
používateľa
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

Obnovenie systémových
nastavení
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Systém
>
> Obnoviť.

Nastavenia
automobilovej navigácie
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Navigácia
> Automobil.
• nüRoute™ (strana 50)
• Detail mapy—nastaví úroveň
zobrazenia detailov na mape.
Viac detailov má za následok
pomalšie vykresľovanie mapy.
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• Zobrazenie mapy—nastaví
perspektívu na mapovej stránke
(strana 49).
• Téma mapy—zmení farbu
údajov na mape.
• Rozloženie údajov mapy—
zmení množstvo údajov
viditeľných na mape.
• Vozidlo—zmení ikonu
reprezentujúcu vašu polohu na
mape. Viac ikon nájdete na www.
garmingarage.com.
• Záznam jázd
◦◦ Zobraziť na mape—zobrazí
cestu vašich trás na mape.
◦◦ Vymazať záznam trasy
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

Zmena perspektívy mapy
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia > Automobil >
Zobrazenie mapy.
2. Zvoľte možnosť:
• Dotknite sa Pohybom pre
zobrazenie mapy v dvoch
rozmeroch (2-D) so smerom
vašej cesty na vrchu.
• Dotknite sa Severne pre
zobrazenie mapy v dvoch
rozmeroch (2-D) so severom
na vrchu.
• Dotknite sa 3-D pre
trojrozmerné zobrazenie
mapy.

Nastavenia navigácie
pre chodca

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Navigácia
> Chodec.
• Obmedziť chôdzu—kontroluje,
aká veľká časť trasy verejnej
prepravy bude zahŕňať kráčanie.
• Verejná doprava—vyhne sa
zvoleným systémom prepravy.
• Záznam jázd—zobrazí cestu
vašich trás na mape.
Vyhnutie sa typom prepravy
POZNÁMKA: Typy prepravy sú
k dispozícii s načítanými mapami
cityXplorer (strana 26).
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia > Chodec > Verejná
doprava.
2. Zvoľte typ prepravy, ktorému sa
chcete vyhnúť na vašich trasách.
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

Výpočet trasy

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Navigácia
> Automobil > nüRoute > Režim
výpočtu.
Výpočet trasy je založený na
rýchlostiach na ceste a údajoch
akcelerácie vozidla pre danú trasu.
• Rýchlejší čas—pre výpočet trás,
ktoré sú rýchlejšie na prejazd, ale
môžu byť dlhšie.
• Kratšia vzdialenosť—výpočet
trás, ktoré sú kratšie, ale prejazd
trvá dlhšie.
• Menej paliva—výpočet trás, na
ktorých miniete menej paliva ako
na iných trasách.
• Mimo cesty—výpočet trás bod
za bodom (vzdušnou čiarou).

50

Vyhnutie sa typom cesty
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia > Automobil >
nüRoute > Obmedzenia.
2. Zvoľte vlastnosti cesty, ktorým sa
chcete vyhnúť na vašich trasách.
3. Dotknite sa Uložiť.
O trafficTrends™
Keď je aktivovaná funkcia
trafficTrends, váš prístroj používa
historické dopravné informácie na
výpočet efektívnejších trás. Rôzne
trasy môžu byť vypočítané na
základe dopravných trendov pre deň
v týždni alebo môžu byť založené na
čase dňa.
Aktivovanie trafficTrends

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia > Automobil >
nüRoute > trafficTrends.
2. Zvoľte Zapnuté.
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

Obnovenie pôvodných
navigačných nastavení
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia >
> Obnoviť.

Nastavenia displeja

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Zobraziť.
• Farebný mód—nastaví svetlé
pozadie (Deň), tmavé pozadie
(Noc), alebo automaticky prepína
medzi týmito dvoma pozadiami
na základe časov východu a
západu slnka pre vašu aktuálnu
polohu (Auto).
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• Jas—zmena jasu obrazovky.
Zníženie jasu môže ušetriť
energiu batérie.
• Časový limit displeja—
nastavuje automatické vypnutie
obrazovky keď prístroj nie
je aktívny počas zvoleného
časového obdobia.
• Snímka—umožňuje vám urobiť
snímku obrazovky prístroja
(strana 37).
Obnovenie pôvodných
nastavení zobrazenia
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Navigácia >
> Obnoviť.
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

Nastavenia jazyka

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Jazyk.
• Jazyk hlasu—nastavenie jazyka
hlasových výziev.
• Jazyk textu—nastavenie celého
textu na obrazovke na zvolený
jazyk.
POZNÁMKA: Zmena jazyka
textu nemení jazyk používateľom
zadaných dát alebo dát mapy, ako
sú názvy ulíc.
• Jazyk klávesnice—nastaví jazyk
pre vašu klávesnicu.
• Rozvrhnutie klávesnice—
nastaví usporiadanie klávesnice.
Obnovenie pôvodných
nastavení jazyka
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Jazyk
>
> Obnoviť.
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Zobrazenie mapových
informácií
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
myMaps.

Aktivovanie máp
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
myMaps.
2. Dotknite sa mapy.

Nastavenia Bluetooth

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Bluetooth.
• Pridať telefón alebo Telefón—
viď (strana 53).
• Bluetooth—aktivuje komponent
Bluetooth.
Ak je aktivovaný komponent
Bluetooth, na strane hlavného
menu sa objaví ikona
Bluetooth.
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Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

• Vlastné meno—umožňuje
vám zadať priateľský názov
identifikujúci váš nüvi na prístrojoch
s technológiou Bluetooth.
Riadenie zoznamu zariadení
Bluetooth
Môžete pridať, odpojiť alebo
vymazať telefóny, ktoré detekoval
váš prístroj pri aktivovanom
Bluetooth.
1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Bluetooth > Telefón.
2. Zvoľte možnosť:
• Zvoľte telefón, s ktorým sa
má váš prístroj spojiť.
• Dotknite sa pre pridanie
telefónu do menu.
• Dotknite sa
pre
vymazanie telefónu z pamäte
prístroja.
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• Dotknite sa Žiadne pre
prerušenie vášho aktuálneho
pripojenia.
Obnovenie pôvodných
nastavení Bluetooth
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
> Obnoviť.
Bluetooth >

Aktivovanie Dopravných
informácií
Dopravný prijímač je obsahom
niektorých balení prístroja.

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Cest.
premávka > Zapnuté.

O predplatení
dopravných informácií
Môžete si kúpiť ďalšie predplatné
alebo jeho obnovenie, keď vaše
predplatné vyprší. Navštívte
www.garmin.com/fmtraffic.
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Zobrazenie predplatených
dopravných informácií
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Cest.
premávka > Predplatné.
Obnovenie pôvodných
nastavení dopravných
informácií
V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Cest.
> Obnoviť.
premávka >

Obnovenie všetkých
pôvodných nastavení

V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
>
Obnoviť > Áno.
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Príloha
O satelitných signáloch
GPS
Váš prístroj musí zachytiť satelitné
signály, aby mohol navigovať.
Keď váš prístroj zachytil signály
satelitov, paličky indikujúce silu
signálu na strane hlavného menu
sú zelené
. Keď stratí satelitné
signály, tyčinky zmenia farbu na
červenú alebo sú prázdne
.
Viac informácií o GPS nájdete na
www.garmin.com/aboutGPS.
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Starostlivosť o váš
prístroj

• Vyhnite sa spadnutiu prístroja
a jeho prevádzke v prostredí
s veľkými šokmi a vibráciami.
• Nevystavujte prístroj vode.
Kontakt s vodou môže spôsobiť
poruchu tohto prístroja.
• Neskladujte prístroj tam,
kde môže dôjsť k dlhšiemu
vystaveniu extrémnym teplotám,
pretože to môže spôsobiť trvalé
poškodenie.
• Nikdy nepoužívajte na prácu
s dotykovou obrazovkou tvrdý
alebo ostrý predmet, pretože
môže dôjsť k poškodeniu.
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Čistenie vonkajšieho krytu
poznámka
Vyhnite sa chemickým čistiacim
prostriedkom a roztokom, ktoré môžu
poškodiť plastové komponenty.
1. Vyčistite vonkajší kryt prístroja
(nie dotykovú obrazovku)
s použitím handričky navlhčenej
v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku.
2. Poutierajte prístroj dosucha.
Čistenie dotykovej obrazovky
1. Použite mäkkú, čistú handričku,
ktorá nepúšťa vlákna.
2. Ak je to potrebné, použite
vodu, izopropylalkohol alebo
prostriedok na čistenie okuliarov.
3. Aplikujte tekutinu na handričku.
4. Jemne poutierajte obrazovku
handričkou.
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Zabránenie krádeži
• Keď prístroj nepoužívate,
odstráňte ho aj s držiakom
z dohľadu.
• Odstráňte z čelného okna stopy
po prísavke.
• Nenechávajte svoj prístroj
v skrinke na rukavice.
• Zaregistrujte svoj prístroj na
http://my.garmin.com.
• Použite funkciu Garmin Lock
(strana 57).
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Zablokovanie vášho
prístroja

Zmena vášho zabezpečeného
miesta
1. V menu Garmin Lock sa dotknite
Zabezpečená lokalita.
2. Choďte na nové zabezpečené
miesto.
3. Dotknite sa Nastaviť.

1. V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia > Systém
> Garmin Lock > Uzamknúť
zariadenie.
Zobrazí sa menu Garmin Lock.
2. Dotknite sa Zapnuté.> Uložiť
3. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo
PIN.
4. Choďte na zabezpečené miesto.
5. Dotknite sa Nastaviť.

O zabezpečenom mieste
Vaše zabezpečené miesto by malo
byť miesto, kde sa často vraciate,
ako napríklad váš domov. Ak má
prístroj satelitné signály a vy ste
na zabezpečenom mieste, nemusíte
zadávať PIN.

Garmin Lock je systém ochrany
proti zlodejom, ktorý zablokuje váš
prístroj. Po každom zapnutí prístroja
musíte zadať PIN alebo ísť na
zabezpečené miesto.

Zmena vášho Garmin Lock
PIN
1. V menu Garmin Lock sa dotknite
Zmeniť PIN.
2. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo
PIN.
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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.
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Aktualizovanie softvéru

1. Pripojte prístroj na váš počítač
káblom micro-B (strana 45).
Otvorí sa menu AutoPlay.
2. Zvoľte možnosť:
• Ak používate PC, dvojkliknite
na pre otvorenie stránky
sťahovania myGarmin Agent.
• Ak používate počítač Mac,
choďte na www.garmin.com/
agent.
• Ak sa neotvorí menu AutoPlay,
choďte na www.garmin
.com/agent.
3. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Po nainštalovaní myGarmin Agent
ste po pripojení prístroja na počítač
vyzvaní na otvorenie myDashboard.
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myDashboard skontroluje aktuálnosť
softvéru vo vašom prístroji
a poskytuje ďalšie informácie
o vašom prístroji.

Vymazanie dát
používateľa

1. Zapnite prístroj.
2. Držte prst v pravom dolnom rohu
obrazovky.
3. Držte prst pritlačený, kým sa
nezobrazí vyskakovacie okno.
4. Dotknite sa Áno pre vymazanie
všetkých dát používateľa.
Všetky pôvodné nastavenia sú
obnovené. Všetky položky, ktoré ste
si uložili, sú vymazané.

Informácie o batérii

Ikona
batérie na stavovej lište
indikuje stav internej batérie.
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Ak chcete zvýšiť presnosť mierky
batérie, úplne vybite batériu a
následne ju úplne nabite. Neodpájajte
prístroj, kým nie je celkom nabitý.
Maximalizovanie životnosti
batérie
• Stlačte a rýchlo uvoľnite
tlačidlo Power pre zablokovanie
obrazovky a uvedenie prístroja
do spiaceho režimu.
• V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Zobraziť > Jas pre vypnutie
podsvietenia.
• V hlavnom menu sa dotknite
Nástroje > Nastavenia >
Zobraziť > Časový limit
displeja pre skrátenie dĺžky doby
podsvietenia.
• Nenechávajte váš prístroj na
priamom slnečnom svetle.
• Zabráňte predĺženému vystaveniu
nadmernému teplu.
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Výmena poistky
v napájacom kábli vozidla
poznámka
Keď vymieňate poistku, nestraťte
žiadnu malú súčiastku a určite
všetky vráťte naspäť na svoje miesto.
Napájací kábel vozidla nepracuje,
pokiaľ nie je správne zmontovaný.
Ak sa vaša jednotka
nebude nabíjať vo
vašom vozidle,
budete musieť
vymeniť poistku
umiestnenú v hrote
adaptéra vozidla.

Koncovka
Strieborný
hrot
Poistka

1. Použite mincu na zatlačenie
strieborného hrotu a otočte
mincou proti smeru hodinových
ručičiek o jednu štvrtinu otáčky.
2. Vyberte koncovku, strieborný
hrot a poistku.
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3. Nainštalujte 2 A tavnú poistku.
4. Skontrolujte, či je v koncovke
strieborný hrot.
Vráťte koncovku na miesto
s použitím mince.

Montáž na vašu palubnú
dosku
Poznámka
Permanentné montážne lepidlo sa po
aplikácii veľmi ťažko odstraňuje.
Použite priložený montážny kotúč na
montáž prístroja na palubnú dosku
a dodržte dané štátne predpisy.
1. Na mieste, kde chcete umiestniť
kotúč, očistite a vysušte palubnú
dosku.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej
plochy na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na prístrojovú
dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový
kryt z vrchu kotúča.
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5. Na vrch kotúča umiestnite držiak
s prísavkou.
6. Sklopte páčku nadol (smerom ku
kotúču).

Demontáž prístroja,
vidlice a držiaka
Vytiahnutie prístroja z vidlice
1. Zatlačte nahor výstupok na vrchu
vidlice.
2. Sklopte prístroj dopredu.
Vytiahnutie vidlice z držiaka
1. Otočte vidlicu doprava alebo
doľava.
2. Použite tlak, kým lôžko na vidlici
neuvoľní guľôčku na držiaku.

Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

Príloha

Odstránenie prísavky držiaka
z čelného skla
1. Sklopte páčku na prísavke
držiaka smerom k sebe.
2. Potiahnite výstupok na prísavke
smerom k sebe.

nüMaps Guarantee™

Aby ste dostali jednu aktualizáciu
mapy zadarmo (ak je k dispozícii),
zaregistrujte svoj prístroj na
http://my.garmin.com do 60 dní
od zachytenia satelitov počas
jazdy s vaším prístrojom. Ak sa
zaregistrujete telefonicky alebo
čakáte dlhšie ako 60 dní potom, čo
ste prvýkrát počas jazdy zachytili
satelitné signály, nemáte právo na
aktualizáciu mapy zadarmo. Pre viac
informácií navštívte www.garmin.
com/numaps.
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nüMaps Lifetime™

Za jednorazovú platbu môžete dostať
až 4 aktualizácie mapy každý rok
počas životnosti vášho prístroja.
Pre viac informácií navštívte
www.garmin.sk.

Kúpenie dodatočných
máp

Pre váš prístroj si môžete zakúpiť
dodatočné mapy.
Pre viac informácií navštívte
www.garmin.sk.
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O bonusoch

Môžete si stiahnuť dodatočný obsah,
ako sú upravené POI,
z www.garminasus.com.
Zákazkové POI sú miesta na mape
upravené podľa želania zákazníka.
Môžu obsahovať upozornenia o tom,
či ste v blízkosti určeného bodu,
alebo či cestujete rýchlejšie, ako je
špecifikovaná rýchlosť.
Môžete vytvoriť alebo načítať
zoznamy zákazkových POI
a nainštalovať ich na vaše zariadenie
s použitím softvéru Garmin POI
Loader, ktorý je k dispozícii na www.
garminasus.com. Viac informácií
nájdete v súbore Pomocník programu
POI Loader.
Hľadanie bonusov
1. V hlavnom menu sa dotknite
Kam viesť? > Rozšírenia.
2. Dotknite sa kategórie.
62

Bezpečnostné kamery
‹ Pozor
Spoločnosť Garmin nie je
zodpovedná za presnosť, alebo
dôsledky používania zákazkových
POI (bodov záujmu) alebo databázy
bezpečnostných kamier.
V niektorých lokalitách sú k dispozícii
informácie o bezpečnostnej kamere.
Ich dostupnosť zistíte na stránke
http://my.garmin.com. Pre tieto
miesta obsahuje prístroj umiestnenia
stoviek bezpečnostných kamier.
Váš prístroj vás upozorní, keď sa
blížite k bezpečnostnej kamere a môže
vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo.
Dáta sú aktualizované najmenej raz
týždenne, takže máte vždy prístup
k tým najaktuálnejším informáciám.
Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový
región alebo rozšíriť existujúce
predplatné. Každý región, ktorý si
zakúpite, má svoj vlastný dátum
vypršania platnosti.
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Kontaktovanie Garmin
Product Support

Ak máte akékoľvek otázky o tomto
výrobku, môžete kontaktovať
Garmin Product Support.
• V USA navštívte www.garmin
.com/support alebo kontaktujte
spoločnosť Garmin USA
telefonicky na čísle (913)
397.8200 alebo (800) 800.1020.
• Vo Veľkej Británii kontaktujte
spoločnosť Garmin (Europe)
Ltd. telefonicky na čísle 0808
2380000.
• V Európe navštívte www.garmin
.com/support a kliknite na
Contact Support pre podporné
informácie pre danú krajinu,
alebo kontaktujte spoločnosť
Garmin (Europe) Ltd. telefonicky
na čísle +44 (0) 870.8501241.
• Slovensko:
zákaznícka linka 0800 135 000,
pracovné dni 8.00 - 16.30
hotline@garmin.sk
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Registrácia vášho
zariadenia

Svoj prístroj môžete zaregistrovať
s použitím myGarmin Agent.
1. Pripojte prístroj na váš počítač
káblom micro-B (strana 44).
Na vašej lište s úlohami sa
zobrazí ikona menu AutoPlay.
2. Dvojkliknite na pre otvorenie
strany sťahovania myGarmin
Agent.
3. Pre inštalovanie myGarmin
postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
4. Uschovajte si pôvodnú účtenku
alebo jej fotokópiu na bezpečnom
mieste.
Po zaregistrovaní vášho prístroja si
môžete predplatiť najnovšie služby
Garmin online.
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Technické údaje
Fyzické
rozmery
Hmotnosť
Displej

13,5 × 8,6 × 1,5 cm
117,5 g
Uhlopriečka 4,3 palce, 800
× 480 pixlov; 16,2 miliónov
farieb; jasný displej na
šírku WQVGA TFT
Nie je vodotesné (IPXO)
0 °C–60 °C

Puzdro
Rozsah
prevádzkovej
teploty
Rozsah teploty 0 °C - 45°C
pri nabíjaní
Rozhranie
Veľkokapacitná pamäť
počítača
USB 2.0 plná rýchlosť
Operačný
Garmin
systém
Doba nabíjania do 4 hodín
Napájanie
Napájanie z vozidla s
použitím priloženého
napájacieho kábla vozidla
alebo napájanie AC s
použitím voliteľného
príslušenstva
Používanie
max. 10 W
64

Životnosť
batérie
Typ batérie
Prijímač GPS
Časy
zachytávania*

Štrbina pre
pamäťovú
kartu

do 3 hodín
Nabíjateľná lítium-iónová
Vysoká citlivosť s HotFix
Zohriaty: <1 sekunda
Studený: <38 sekúnd
Reset na hodnoty
z výroby: <45 sekúnd
karta microSD™

*Priemerné časy zachytávania pre
stacionárny prijímač s jasným výhľadom
na oblohu.
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Riešenie problémov
Problém
Môj prístroj nezachytáva
satelitné signály.

Riešenie
• Skontrolujte, či je vypnutý simulátor GPS.
• V hlavnom menu sa dotknite Nástroje > Nastavenia >
Systém > Simulácia GPS > Vypnúť.
• Vezmite svoj prístroj von z parkovacích garáží a preč od
vysokých budov a stromov.
• Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prísavka nedrží na
• Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom.
mojom prednom skle.
• Vysušte čistou, suchou handričkou.
• Namontujte prísavku (strana 2).
Môj prístroj sa nenabíja • Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 47).
vo vozidle.
• Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva
energiu na výstup.
• Váš prístroj sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C. Ak
je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom
prostredí, nemôže sa nabíjať.
Moja batéria nezostane Ak chcete maximalizovať čas medzi jednotlivými
nabitá veľmi dlho.
nabíjaniami, vypnite podsvietenie(strana 51).
Ako vymažem všetky
1. Držte svoj prst v pravom‑dolnom rohu obrazovky
moje používateľské dáta?
prístroja počas zapínania.
2. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa.
3. Dotknite sa Áno pre vymazanie všetkých dát používateľa.
Ukazovateľ nabitia mojej Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite
batérie sa nezdá byť
(bez prerušenia cyklu nabíjania).
presný.
Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka
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Ako viem, že môj
prístroj je v režime
veľkokapacitnej pamäte
USB?
Môj prístroj je pripojený
k počítaču, ale
neprepne sa do režimu
veľkokapacitnej pamäte.

Keď je váš prístroj v režime veľkokapacitnej pamäte USB,
zobrazí sa obrázok prístroja pripojeného k počítaču. Tiež by
ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky
uvedené v My Computer.
1. Odpojte kábel USB od vášho počítača.
2. Vypnite prístroj.
3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača
a k vášmu prístroju.
Prístroj sa automaticky zapne a prejde do režimu
veľkokapacitnej pamäte USB.
4. Uistite sa, že je váš prístroj pripojený k portu USB a nie
k rozbočovaču USB.
V mojom zozname
Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu
mechaník nevidím
počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená
žiadne nové vymeniteľné mechaník k mechanikám vášho prístroja. Pozrite si súbor
mechaniky.
Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste
sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Môj telefón sa nepripojí
• V hlavnom menu sa dotknite Nástroje > Nastavenia
k prístroju.
> Bluetooth. Pole Bluetooth musí byť nastavené na
Zapnuté.
• Váš telefón musí byť zapnutý a vo vzdialenosti menšej
ako 10 metrov od vášho prístroja.
• Viac pomoci nájdete na www.garmin.com/bluetooth.

66

Séria nüvi 37XX Užívateľská príručka

Index
Index
Symboly
2-D, 3-D map view 49
A
adresy 10
aktualizácia
mapy 61
aktualizácie máp
zadarmo 61
aktuálna lokalita,
uloženie 13
B
batéria
maximalizovanie
životnosti
batérie 59
bezpečnostné kamery
databáza 62
upozornenia 62
bezpečný režim 47
blízke služby 32
blokovanie
obrazovka 4
prístroj 57
body záujmu
hľadanie 6, 10

v režime chodec 7
POI loader 44
C
Cesta hore 49
čistenie vášho prístroja 56
D
ďalšia odbočka 25
databáza školských
zón 62
dáta užívateľa,
vymazanie 58
demontáž držiaka 60
diakritické znaky 7
domov
nastavenie lokality 12
telefónne číslo 31
doplnky 62–63
doprava 39–43
aktivácia
predplatenia 39
ikony 40
nehody 40
pridanie predplatení
dopravy 53
prijímač 39
trafficTrends 50
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dotyková obrazovka
nastavenia 51
E
ecoRoute 32–35
informácie o
hospodárení s
palivom 34
kalibrujte hospodárenie
s palivom 33
profil vozidla 32
skóre ecoChallenge
33
správa o kilometrovom
výkone 35
tipy 35
editovanie
destinácie 15
domáca adresa 12
uložená cesta 15
zmena kategórií 14
zmena symbolu
mapy 14
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Index
F
Favorites (obľúbené) 13
fotonavigácia
načítavanie
obrázkov 18
funkcie mobilného
telefónu 27
G
Garmin Lock 57
Garmin Product
Support 63
geocaching 18
GPS
nastavenia 47
o GPS 55
simulátor 17
H
Help (Pomocník) 32
hľadanie lokalít
podľa adresy 10
podľa názvu 6
podľa poštového
smerovacieho
čísla 10
podľa súradníc 18
posledné voľby 12
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používanie
fotografií 18
používanie mapy 17
uložené lokality
(Favorites) 13
hlasitosť
nastavenie 5
hlasová pošta 29
hlasové vytáčanie 31
hlasový príkaz
aktivácia 19
budiaca fráza 19
červená ikona 21
ikony a tóny 21
navigovanie s 20
tipy pre používanie 20
hlavné menu 4
hovory
čakanie hovoru 29
domov 31
odpovedanie 29
stlmenie 29
ukončenie hovoru 29
I
ID jednotky 47
ikona obmedzenia
rýchlosti 22
informácie o batérii 58, 65

J
jas 51
jazyk hlasu 52
jazyk textu 52
K
kalkulačka 37
klávesnica 7
režim jazyka 7, 52
konektor micro-B 45
konfigurovanie vášho
prístroja 2
konvertor jednotiek 37
konverzia
jednotky 37
mena 38
kotúč na palubnú dosku
60
L
licenčné dohody
koncového používateľa
47
listovanie v mape 16
lítium-iónová batéria 58
lupa 16
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M
MapSource 44, 61
mapy 22
chodec 26
chyby 11
informácie 52
listovanie 16
prezeranie 49
pridávanie 61
téma 48
úroveň podrobností 48
zoomovanie 16
mapy cityXplorer 7, 26
mapy miest 26
miery, konverzia 37
montáž prístroja
na palubnú dosku 60
na prednom skle 65
vybratie z držiaka 60
možnosti strany Go! 11
myTrends 23
N
nabíjanie vášho
prístroja 65
nastavenia 47–54
nastavenia času 47
nastavenia displeja 51

nastavenia systému 47
nástroje 32–37
navigácia 22
chodec 26
mimo cesty 9
nastavenia 48
photo 18
navigácia mimo
cestu 9, 50
naviguj domov 12
nedávno nájdené
miesta 12
nüMaps Guarantee 61
O
obchádzky 9
obľúbené 14
obrázky Panoramio 18
obrazové súbory JPEG 44
obrazovka
jas 51
orient 4
ochrana vášho
zariadenia
55
ohlásenie chýb mapy 11
orientácia obrazovky 4
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P
pamäťová karta 44
parkovanie 14
párovanie mobilného
telefónu 27
PIN
Bluetooth 27
Garmin Lock 57
plánovač cesty 15
počítač, pripojenie 45
k počítaču 56
podpora produktu 63
podrobné mapy 7, 44, 52
pohľad na križovatku 25
poistka, výmena 59
pokyny odbočenie za
odbočením 24
pokyny pre jazdu 24
ponuky 42
deaktivácia 43
zobrazenie 43
prehľadávanie oblasti 12
prehliadač obrázkov 36
premenovanie ciest 15
prepočítavanie trás 9
pridanie zastávky 8
prídavné mapy 61
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prísavný montážny držiak
2
príslušenstvo 62–63
prispôsobenie prístroja
vašim potrebám
47–53
profil vozidla 35
R
registrácia 56
resetovanie
domáca adresa 12
maximálnej rýchlosti
24
údaje o ceste 24
váš prístroj 3
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nastavenia 49
režim prepravy 6
zmena 6
režim veľkokapacitnej
pamäte
44
režimy
preprava 5
riešenie problémov 65
rozpoznanie reči 19
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technológia
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vyhýbanie sa
doprava 41
krádež 56
typy ciest 50
typy verejnej
dopravy 49
vymazanie
cesty 15
všetky dáta
užívateľa 58
znak 7
zoznam naposledy
nájdených 13
W
WebUpdater 58
Where Am I? 32
Z
zabezpečenie
poloha 57
zákazkové POI 62
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prístroja 3
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ukradnutiu 57
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zobrazenie
mapy 2-D, 3-D 49
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Táto slovenská verzia anglickej príručky nüvi 3700 Series (katalógové číslo Garmin
190-01157-00, verzia A) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu
verziu anglickej príručky ohľadom prevádzky a používania nüvi 3700 Series.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ
PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO
SPOĽAHNUTIA SA NA ŇU.
Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas
životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na
www.garmin.sk.
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