ACORDUL LICENŢIAT AL SOFT-ului
FOLOSIND DISPOZITIVUL DAT VĂ DAŢI ACORDUL DE RĂSPUNDERE STIPULATĂ DE URMĂTORUL
ACORD LICENŢIAT PENTRU SOFT. CITIŢI ATENT ACORDUL DAT.
Compania Garmin acordă licenţă limitată pentru folosirea SOFT-ului î ncorporat în dispozitivul dat în formă duală a
fişierelor în timpul normal de exploatare a dispozitivului. Denumirea, dreptul la proprietate şi toate drepturile pentru
proprietatea intelectuală inclusă în SOFT-ul dat, rămî n companiei Garmin.
Confirmaţi, că SOFT-ul dat este proprietatea companiei Garmin şi apărată de legislaţia SUA pentru apărarea dreptului
de autor şi regulamentul internaţional al acordului despre apărarea dreptului de proprietate. În continuare
Dumneavoastră confirmaţi că structura organizaţiei şi codul SOFT-ului sunt secrete preţioase a companiei Garmin
ce nu sunt dezvă luite. Da ţi acordul să nu dezasambla ţi, să nu schimba ţi, să nu refaceţi codul iniţial şi să nu
transformaţi în formă de citire SOFT-ul dat sau oricare parte a lui la fel să nu creaţi produse pe baza acestui SOFT.
Vă daţi acordul pentru a nu exporta sau a reexporta SOFT-ul dat în orice ţară, dacă aceasta încalcă legislaţia SUA
în controlul de export.

REZUMATUL INSTRUCŢIUNII DE EXPLOATARE

Seria nüvi 2r5W

În SUA la serviciul susţinerii Garmin se poate adresa pe telefonul (913) 397-8200 sau (800) 800-1020, la fel puteţi
vizita pagina web www.garmin.com/support. În filiala europeană a companiei Garmin LTD puteţi să vă adresaţi la
telefonul +44 (0) 870 8501241 ( apel nu din Marea Britanie ) sau 0808 2380000 ( apel din Marea Britanie ).
Garminâ şi nüviâ sunt mărcile comerciale a companiei Garmin Ltd. sau filialele în SUA şi altor ţări. Garmin Lockä şi
myGarminä sînt mărcile comerciale a companiei Garmin Ltd. sau a filialelor, şi folosirea lor fără acordul Garmin este
interzis.
Serviciul informa ţional despre trafic RDS-TMC Fran ţa ã ViaMichelin 2006

ã2008 Garmin LTD sau filiale

AJUTORUL PERSONAL AL CĂLATORULUI
ATENŢIE! Pentru a lua cunoştinţă cu tehnica securităţii şi alte
informaţii importante vezi regulile tehnicii securităţii despre
dispozitivul din setul complectaţiei.

Declaraţie de conformitate
Noi, Tincom SRL, amplasaţi pe str. M. Costin 5, mun. Chişinău, MD2068, fiind distribuitori pe teritoriul Republicii
Moldova produselor de marca GARMIN Ltd. SUA în baza acordului de distribuţie declară m pe propria noastră
răspundere că produsul: GPS navigator nüvi 2*5W
la care se referă această declaraţie este în conformitate cu cerinţele esenţ iale şi celelalte prevederi aplicabile ale
Reglementării technice „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţ ii şi recunoaşterea
conformităţii acestora” , aprobată prin Hot ărîrea Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie .
Informaţii suplimentare:
Declara ţia de conformitate este emisă în baza : Raportului de încercări nr. 1004 din 21.03.2008 efectuat în
Laboratorul de Încercă ri CEM ( Autorizatie de desemnare
№ SNACP MD 82 0079 ).
Organismul de evaluare a conformităţii anternat : Оrganismul de certificare a produselor din Telecomunicaţii,
Informatică şi Poştă ( OC TIP ) str. Drumul Viilor , 28/2,
Chişinău, MD2021.
Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la : str. M. Costin 5, Chişină u, MD2068

Înaintea montării dispozitivului luaţi cunoştinţă cu regurile circulaţiei
rutiere locale. Regurile altor ţari nu permit şoferilor întărirea
fixatorului cu vid şi altor lucruri pe parbrizul din faţă, deoarece poate
fi limitată vizibilitatea la conducerea autovehiculului.
În acest caz se recomandă alte pоsibilităţi de fixăre, de exemplu,
complectul GARMIN pentru fixarea pe consolă sau variantele de
fixare, folosind forţa de frecare.
ATENŢIE: Pentru a lua cunoştinţă cu prevenirile tehnicii securităţii şi
alte informaţii importante vezi instrucţiunea tehnicii securităţii despre
dispozitivul din ambalaj.

Declara ţia a fost emisă în or. Chişinău , 17 septembrie 2008,
Administrator Tincom SRL, Lîsîi Veaceslav
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DESCRIEREA DISPOZITIVULUI nüvi.

Butonul de pornire.
Mişcarea butonului în stînga permite
pornirea şi oprirea dispozitivului;
micşarea butonului în dreapta permite
blocarea ecranului.

Accesoriile şi mijloacele suplimentare
Pentru primirea informaţiei suplimentare despre accesorii vizitaţi pagina web http://buy.garmin.com/shop sau
www.garmin.com/extras sau luaţi legă tura cu dilerul Garmin.

Fişa de conectare şi USB

Fixarea dispozitivului pe consolă
Pentru fixarea dispozitivului nüvi pe consolă în coordonanţă cu legislaţia locală a ţă rii, folosiţivă de discul de fixare
care este inclus în set.

þ IMPORTANT: Lipiciul pentru fixativ este foarte greu de înlăturat după instalare.
Difuzor

1. Curăţiţi şi usca ţi locul pe consolă, unde doriţi să plasa ţi discul.
2. Î nlătura ţi pelicula de pe partea lipicioasă de jos a discului.
3. Plasaţi discul pe consolă.
4. Aranjaţi fixatorul cu vid pe suprafaţa discului. Rotiţi pîrghia în jos ( în direcţia discului ).
Înlocuirea siguranţei

Ä ATENŢIE! La înlocuirea siguranţei nu pierdeţi nici o piesă şi după înlocuire convingeţivă că toate piesele sunt la
locul lor.
Butonul RESET (resetare)

Slot pentru cartela memoriei microSD

Dacă dispozitivul nüvi nu se încarcă în automobil, probabil este necesar de înlocuit siguranţa situată la capă tul
adaptorului de automobil.
1. Desşurubaţ i şi scoateţi vîrful de culoare argintie sau neagră.
2. Scoateţi siguranţa şi înlocuiţ i-o cu alta de 1A.
3. Convinge ţi-vă că capătul argintiu este întrodus în vîrf. Înşurubaţi capătul.
Deservirea dispozitivului nüvi

PASUL nr1. Instalarea dispozitivului nüvi.
Alegeti un loc potrivit pentru instalrea dispozitvului pe parbriz. Curăţ iţi şi uscaţi fixatorul cu vid şi porţiunea de parbriz
aleasă.
1. Conectaţi la dispozitivul nüvi cablul de alimentare.
2. Instalaţi bila în capătul fixativului în gaura rotundă şi apăsaţi tare pînă la fixarea bilei.
3. Pune ţi fixatorul cu vid pe parbriz şi rotiţi pirghia în direcţia parbrizului.
4. Apă sa ţi partea de jos a dispozitivului nüvi în fixativ şi mişcaţi partea de sus a dispozitivului pînă la locul de fixare.
5. Conectaţi cablul de alimentare la aprinzătorul de ţigari auto. La conectare dispozitivul nüvi se va porni automat.
Dispozitivul nüvi poate fi instalat şi pe consola. Vezi informaţii suplimentare la pagina 7.

Suport
Fixativul cu vid.

Dispozitivul nüvi conţine componente electronice sensibile care în urma cutremurării şi vibră rii pot fi deteriorate fără
posibilitatea de a fi restabilite .
Pentru micşorarea riscului deteriorării dispozitivului este de dorit să nu fie scăpat pe jos, de asemenea nu se permite
exploatarea dispozitivului în condiţiile vibraţiilor mari.
a) Nedorit ca dispozitivul să fie păstrat în locurile unde poate fi supus unor temperaturi extremale. Aceste supuneri duc
la nemijlocita ieşire din funţiune a dispozitivului nüviI
b) Nu supuneţi dispozitivul sub acţ iunea apei. Contactul cu apa poate duce la nemijlocita ieşire din funcţ iune a
dispozitivului.
c) Î n lucru cu ecranul nu vă folosiţi de lucruri tari sau ascuţ ite, aceasta poate duce la deteriorarea ecranului.
Curăţarea dispozitivului nüvi
Dispozitivul nüvi este confecţionat din materiale de calitate superioară şi nu cere îngrijire minuţioasă cu excluderea
curăţării exterioare cu ajutorul cîrpei muiate în soluţie de curăţ are ( cu excepţia ecranului ) apoi ştergeţi exteriorul
cu o cîrpă uscată. Nu se recomandă folosirea detergenţilor chimici care pot să deterioreze piesele de plastic.
Evitarea furtului dispozitivului
a) Pentru evitarea furtului dispozitivului nüvi dacă nu este folosit plasaţ i-l în loc sigur. Ştergeţi de pe parbriz urma
fixativului cu vid.
b) Nu p ăstraţ i dispozitivul în automobil.
c) Folosiţi funcţia Garmin Lock.

Cablul de alimentare auto

PASUL nr 2. Reglarea dispozitivului nüvi.
Pentru a porni dispozitivul mişcati butonul de pornire în stinga. Executaţi cerinţele de pe ecran. Pentru a opri
dispozitivul mişcati butonul de pornire în stinga.
PASUL nr 3. Instalarea legăturii cu sateliţii.
Înainte ca dispozitivul să stabilească locul aflării curent şi itinerariul este necesar de a efectua următoarele operaţiuni:
1 Deplasaţivă în spaţiu deschis înafara încaperii indepărtat de clădiri înalte şi copaci.
2 Conectaţi din nou dispozitivul nüvi. Pentru recepţ ionarea semnalelor a sateliţilor va fi nevoie de cîteva
minute.
Liniile
înseamna puterea semnalului a sateliţ ilor. Dacă este o linie de culoare verde, înseamna, că
dispozitivul nüvi a primit semnalul sateliţilor. Acum puteţi să alegeţi punctul destinaţiei şi î ncepe navigarea către el.
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Date tehnice:
Mă rimea: 121 x 75 x 19,5 mm
Greutatea: 173g
Ecran: 97 x 56 mm, diagonala 4,3 inch ( 10,9 см ), 480 х 272 pixeli, ecran luminos senzorial cu subluminare
albă din categoria-16
Temperatura: Vezi pagina Regulile tehnicii securităţii şi date despre producţ ie.
Stocarea datelor: Memorie încorporată şi cartela de memorie demontabilă microSD
Interfeisul compiuterului: cablul USB
Alimentarea: Prin cablul de alimentare livrat, conectat la bricheta automobilului
Puterea de consum: pînă la 5Wt
Timpul încărcării: pînă la 4 ore
Timpul de lucru a acumulatorului: pînă la 4 ore

Ä AVERTISMENT: Dispozitivul nüvi nu este impermiabil.
Lista totală a parametrilor tehnici vezi la pagina dedicată produsului Garmin pe adresa web: www.garmin.com .
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Vizionarea hă rţii traficului
Pe harta traficului cu ajutorul codului de culori este redadă intensitea mişcării pe drumurile apropiate şi reţinerile.
1. Atingeţi iconiţa de trafic pe pagina hărţii.
2. Atingeţi Arată harta traficului pentru redarea informaţiei despre accidente rutiere pe hartă .
Pentru a reveni din harta traficului la harta normalгă atingeţi iconiţa trafic după aceasta atingeţi Arată harta
obişnuită.
Vizionarea informaţiei de reţineri la trafic
1. Atingeţi iconiţa trafic pe pagina hă rtii
2. Atingeţi Caută ambuteiaje pentru a vedea lista reţ inerilor la trafic.
3. Pentru a vedea informaţii amă nunţite despre ambuteiaj alegeţ i un element din listă. Dacă sunt cîteva ambuteiaje
folosiţi săgeţ ile pentru a vedea alte reţineri la trafic.
SUBSCRIPŢIA INFORMAŢIILOR DESPRE TRAFIC
Pentru adă ugarea sau renovarea informaţiile deja existente atingeţi Instrumente>Setări>Fluxuri de transport.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi pagina web www.garmin.com/fmtraffic.

þ NOTĂ: Activarea subscribţiei la primirea informaţiei pe canalele TMC, livrată împreună cu FM-receptorul de
trafic nu este necesară, dacă subscribţia este inclusă în complectul livră rii. Subscribţia se activează automat, cînd
dispozitivul nüvi recepţionează semnalul de pe sateliţi şi semnalul despre situaţiile rutiere pe canalul informaţiei
despre fluxurile de automobile de la furnizorul serviciului dat contra plată.
REGLAREA DISPOZITIVULUI nüvi
Asigurarea securităţii dispozitivului nüvi
Funcţia „Garmin Lock„ serveşte pentru blocarea dispozitivului. Deblocarea nüvi se realizează prin conectarea
dispozitivului pe calea întroducerii codului-PIN sau mişcarea în locul sigur curent setat. Locul sigur curent setat
reprezintă punctul unde vă aflaţi destul de des, de exemplu în oficiul Dumeavoastră. Cînd vă aflaţi î n locul sigur,
automat se î ndeplineşte deblocarea dispozitivului.

þ NOTĂ: Dacă a-ţi uitat codul-PIN sau adresa, întrodusă în calitate de loc sigur este nevoie să trimiteţi nüvi în
locul cu datele înregistrării produsului sau documentul, demonstrînd procurarea acestuia, în compania Garmin
pentru deblocare.
Blocarea dispozitivului nüvi
1. Asigura ţi-vă că vă aflaţi î n loc sigur şi dispozitivul recepţ ionează corect semnalele sateliţilor.
2. Atingeţi Instrumente>Setări>Securitate.
3. Atingeţi butonul blocării aflat sub inscripţia Garmin Lock.
4. Î ntroduceţi patru cifre a codului-PIN.
5. Atingeţi butonul Setat.
Reglarea volumului
Atinge ţi butonul Volum. Butonul

permite micşorarea iar butonul

Rеglarea luminozităţii ecranului
Atinge ţi Instrumente>Ecran>Luminozitate. Butonul
ridicarea.

mărirea.

permite scăderea nivelului luminozităţii iar butonul

Blocrea ecranului
Pentru a evita atingerea nedorită a ecranului mişcaţi butonul pornirii
în poziţia centrală.
Pentru deblocarea ecranului mişcaţi butonul

î n dreapta

my Garmin
Pentru a accesa ultimile servicii Garmin şi înregistrării dispozitivului accesaţi pagina http://my.garmin.com .
ANEXĂ
Restartarea dispozitivului nüvi
Dacă dispozitivul nüvi nu ră spunde, deconectaţi şi din nou conectaţi. Dacă aceasta nu ajută, restartaţi dispozitivul
nüvi. Tastaţi şi ţineţ i apăsat cîteva secunde butonul RESET ( Restart ) în partea de jos a dispozitivului.
Înlaturarea datelor utilizatorului

Ä ATENŢIE! În urma acestor acţiuni vor fi înlăturate toate datele, întroduse de către utilizator.
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IMPORTANT: Hărţile preîncărcate nu vor fi înlăturate.
1. La pornirea dispozitivului nüvi ţineţi degetul apăsat în partea dreaptă de jos a ecranului.
2. Nu luaţi degetul pî nă cînd nu va apărea o fereastră.
3. Tastaţi Da pentru î nlă turarea tuturor datelor utilizatoare.
Concomitent se restabilesc toate datele iniţiale. Informaţia despre obiectele salvate se înlătură.

PASUL nr 4. Folosirea dispoitivului nüvi.
u. Nivelul semnalului sateliţilor de GPS.
v. Nivelul încărcării bateriei de acumulator.
w. Atingeţi ecranul, pentru a alege punctul destinaţiei.
x. Atingeţi ecranul pentru a vizualiza harta.
y. Atingeţi ecranul pentru a regla volumul.
z. Atingeţi ecranul pentru a deschide meniul Instrumentariul.

u

x

w

y

v

z

Dac ă aveţi nevoe de ajutor
Pentru a primi informaţie adăugătoare folosiţivă de sistemul de date incorporat în dispozitiv. Atingeţi
Instrumentariu>Ajutor.
Atinge ţi capitolul pentru a primi informaţia necesară.
Metodele de încărcare acumulatorului dispozitivului nüvi
- Conecta ţi cablu de alimentare la dispozitiv şi la bricheta automobilului. Pentru încărcarea dispozitivului nüvi
posibil va fi nevoie de poziţionat cheia de pornire în pozitia de lucru.
- Conecta ţi adaptorul de reţea ( accesoriu suplimentar ) la dispozitivul nüvi şi reţea.
- Conecta ţi dispozitivul nüvi la computer prin intermediul cablului USB ( accesoriu suplimentar ). Pentru asigurarea
procesului de încăcare computerul trebuie să fie inclus.
ATENTIE! Dispozitivul dat conţine element Ion-Litiu care nu poate fi înlocuit de utilizator. Vezi instrucţiunea tehnicii
securităţii din setul dispozitivului pentru a lua cunoştinţă cu regulile securităţii la folosirea elementelor de alimentare.
CĂUTAREA LOCULUI DESTINAŢIEI
Căutarea restaurantului
1. Pe pagina meniu atingeţi Unde >Obiecte>Mincare.
2. Alegeţ i categoria. Cu ajutorul butonului
şi
vezi alte opţiuni.
3. Alegeţ i locul destinaţiei. Se va deschide pagina Start!
4. Atingeţi Start!
Căutarea adresei
1. Pe pagina meniu atingeţi Unde >Adresa.
2. Alegeţ i în caz de necesitate statul sau regiunea.
3. Atingeţi Oraş ul pe litere, apoi începeţi a întroduce denumirea oraşului pînă cînd se va reda şirul de oraşe. Dacă
nu se ştie denumirea exactă a oraşului, alegeţi Căutare peste tot.
4. Introduceţi numă rul casei, apoi atingeţi tasta Execută.
5. Introduceţi denumirea străzii şi tastaţi Execută.
6. Alegeţ i strada.
7. Atingeţi în caz de necesitate strada. Se va deschide pagina Start!
8. Atingeţi Start!
FOLOSIREA PAGINEI START
Dup ă ce poziţia necesară este stabilită dispozitivul redă pagina Start!
u. Atingeţi Informaţii despre itinerariu, pentru a vizualiza harta cu
amănuntul că tre obiectul dat.
v. Atingeţi Start! pentru crearea itinerariului amă nunţit către obiect.
( cu pasul de la cotitură pînă la cotitură ).
w. Atingeţi tasta Harta pentru a vizualiza obiectul dat şi teritoriul
adiţional pe hartă.
x. Atingeţi tasta Salvează, pentru a salva locul aflării dat în compartimentul Alese.

u
w

v
x

SCHIMBAREA REGIUNII C ĂUTĂRII
Dispozitivul nüvi automat efectuează căutarea locurilor din apropierea puctului actual de aflare. Pentru că utarea î n
altă regiune:
1. Atingeţi Încotro?-Аlături.
2. Alegeţ i parametrul apoi atingeţi OK.
SETAREA POZIŢIEI ,,CASĂ,,
Marcaţi locul în care vă întoarceţi des în calitate de loc casnic.
1. Pentru a seta poziţia iniţială atingeţi Încotro?>Acasă.
2. Alegeţ i unul din variantele următoare:
a) Întroduceţi adresa de acasă.
b) Folosiţi poziţia curentă.
c) Folosiţi lista poziţiilor găsite la urmă.
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FOLOSIREA RECEPTORULUI FM DE TRAFIC

TRECERA LA POZIŢIA ,,CASĂ,,
Pentru îndeplinirea navigaţiei către poziţia de loc casnic tastaţi Unde?>Acasă.

Receptorul FM de trafic pe canalele TMC ( canalul informaţional a traficului ) permite recepţionarea informaţiei
despre întensitatea mişcă rii automobilelor pe itinerariu, transmise în banda FM pe canalele sistemei RDS ( Radio
Data Sistem ). Receptorul de trafic este inclus în unele complecte de modele a dispozitivului.
Receptorul de trafic este încorporat în cablul de alimentare de la sursa automobilului.

SCHIMBAREA POZIŢIEI ,,CASĂ,,
1. Pentru a seta poziţia casă: tastati Instrumente>Datele utilizatorului>S etarea poziţiei iniţiale.
2. Alegeţ i op ţiunea necesară.
a) Adresa proprie.
b) Poziţia curentă.
c) Alegerea a 3 poziţii gasite curent.

L a fişa de alimentare a dispozitivului nüvi.

Schimbarea poziţiei ,,CASĂ,,
1. Tastaţi Încotro?>Alese>Toate alese>Casă.
2. Tastaţi Schimbaţi, efectuaţi schimbările necesare apoi tastaţ i Execută.

La fişa de brichet ă a automobilului.

þ

OCOLIRE
Dacă este necesar de ales un drum de ocolire în timpul navigării pe itinerariu, întoarceţivă pe pagina meniu si tastaţi
Оcolire. Dispozitivul nüvi va crea un itinerariu nou, dacă este posibil. Dacă itinerariul curent este unicul posibil,
dispozitivul nüvi poate să nu fie î n stare să calculeze itinerariul ocolirii.

þ NOTĂ: Vă rugăm precizaţi accesul la informaţia traficului în formatul RDS în localitatea Dumneavoastră.

OPRIREA NAVIGAŢIEI PE ITINERARIU
Pentru oprirea navigaţiei pe itinerariu tastaţi Meniu>Stop.
NAVIGAREA CU AJUTORUL FOTOGRAFIILOR
Compania Panoramio livrează fotografii care conţin informaţii concrete a poziţiilor cu ajuto rul aşa numite puncte
geografice. Aceste poze pot fi încărcate în memoria dispozitivului nüvi sau pe cartela de memorie ş i apoi folosirea
lor pentru formarea itinerariurilor către punctele concrete. Vizitaţi pagina web http://connect.garmin.com/photos
pentru informaţii suplimentare.
Încărcarea fotografiilor cu punctele geografice în dispozitivul nüvi:
1. Conectaţi dispozitivul la computer.
2. Treceţ i la pagina web http://connect.garmin.com/photos şi alegeţi fotografia necesară .
3. Alege ţi punctul Trimite la dispozitivul Garmin pentru a salva poza în memoria nüvi.

FOLOSIREA PAGINEI HĂRŢII
Atinge ţi tasta Vizionarea hărţii pentru a deschide pagina ,,Harta,,.
Atinge ţi şi mişca ţi harta pentru a vedea alte porţiuni. Iconiţa mijlocului de
transport
indică locul curent de aflare. Atingeţi
pentru a viziona
pagina ,,Unde-s eu?,, , conţinînd informaţii despre locul află rii curente,
inclusiv spitalele apropiate, sectoarele de poliţie şi staţiile de alimentare.
Poziţia curentă poate fi marcată ca Aleasă.
Dup ă atingerea butonului START se deschide pagina hărţii cu itinerariul,
marcat cu o linie purpurie. În timpul călatoriei dispozitivul nüvi va
îndreapta către locul destinatiei cu ajutorul săgeţilor pe hartă şi indicaţiilor
în partea de sus a hărţii. Locul destinaţiei este marcat cu un flăguleţ
cadrilat. Devierea de la itinerariul conceput dispozitivul va recalcula itinerariul.
u. Atingeţi indicatorul cotiturii, pentru a vedea informaţia despre următorul itinerariu a cotiturii şi pentru repetarea
instructiunilor despre cotitura următoare.
v. Atingeţi rî ndul textului pentru vizionarea din timp a itinerariului cotiturilor.
w. Atingeţi iconiţa traficului, pentru a deschide pagina Meni Fluxuri de transport. Vezi pagina 5
x. Atingeţi butonul
pentru mă rirea imaginii. Atingeţi butonul
pentru micşorarea imaginii.
y. Atingeţi butonul Viteză, pentru a viziona informaţia despre parcurgerea itinerariului de exemplu, datele odometrului.
z. Atingeţi butonul Meniu pentru revenirea la pagina ,,Meniu,,.
{. Atingeţi butonul Sosire pentru deschiderea hărţii itinerariului curent.
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Dacă dispozitivul nüvi este conectat la receptorul FM TMC şi la sursa de alimentare a automobilului şi vă aflaţi în
zona de deservire, puteţi primi informaţii despre reţ ineri din cauza ambuteiajelor. Pentru informaţii suplimentare
accesaţ i pagina web www.garmin.com/traffic
NOTĂ: Compania Garmin nu poartă răspundere pentru exactitatea informaţiei despre situaţiile trafice. FM-receptorul
de trafic foloseşte la recepţ ionarea semnalelor transmise de furnizorul serviciului dat, şi redarea informaţiei pe
ecranul dispozitivului nüvi.

AMBUTEIAJELE DE TRAFIC ÎN LOCUL INIŢIAL DE AFLARE.
Cînd dispozitivul recepţ ionează informaţia despre intensitatea mişcă rii, în
colţul stîng de sus a paginei hă rţii se redă semnul de trafic. Nivelul densităţii
pe itinerariu sau pe drum, pe care vă deplasaţi, este redat prin schimbarea
culorii semnului de trafic.
Semnul de trafic
CODUL CULORII DE SERIOZITATE
Culoarea semnului de trafic corespunde cu seriozitatea reţinerii din
cauza ambuteiajelor.
Descrierea

Desemnare

Verde

Nivelul jos de
seriozitate

Trafic lent

Galben

Nivelul mediu de
seriozitate

Trafic normal

Roşu

Сircula ţie foarte
densă sau ambuteiaj.

Culoarea

Navigarea la fotografie:
1. Atingeţi Încotro>Alese>Fotografii Panoramio. Se va reda lista fotografiilor salvate în memoria nüvi sau pe
cartela de memorie.
2. Alege ţi fotografia necesară Panoramio.
3. Atingeţi Start pentru a începe navigarea că tre poziţia aleasă. Atingeţ i harta pentru a vedea poziţia pe harta.
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FM-receptor a traficului pe canalele TMC.

ADĂUGAREA OPRIRII ÎN ITINERARIU
Este posibil de adăugat la itinerariu o oprire adăugătoare ( deasemenea punct intermediar ). Dispozitivul nüvi va
arăta direcţia că tre punctul intermediar, apoi către sfîrşitul destinaţiei.
1. Î n timpul navigă rii pe itinerariu tastaţi Meniu>Incotro?
2. Efectuaţi căutarea şi alegeţi poziţia pentru adăugare la itinerariu. Tastaţ i Start!
3. Atingeţi Adăugarea unui punct intermediar, pentru a ne opri la acest loc, apoi pentru a continua mişcarea în
punctul destinat. Tastaţi Setaţi ca punct nou de destinaţie pentru a face punctul dat ca un loc nou de destinaţie.
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Trafic intens sau
ambuteiaj

AMBUTEIAJELE AUTO PE ITINERARIU
În timpul calculării itinerariului dispozitivul nüvi foloseşte datele curente despre ambuteiaje şi optimizează itinerariul
pentru asigurarea celui mai scurt timp a că lătoriei. Dacă în timpul navigării reţinera din cauza ambuteiajului depăşeşte
un nivel maxim, dispozitivul recalculează automat un nou itinerariu. Aceasta nu exclude nimerirea în porţiuni cu
circulaţie densă în cazul lipsei drumurilor alternative.
Dacă pe itinerariu este un ambuteiaj neserios, alături semnului de trafic se redă o iconiţă în care se indică timpul,
adă ugat la timpul trecerii itinerariului din cauza ambuteiajului. Acest timp automat se ia în consideraţie la
determinarea timpului presupus a destinaţiei.
Pentru a evita nimerirea în ambuteiaje pe itinerariu
1. Atingeţi iconiţa trafic pe pagina hărţii
2. Atingeţi Ambuteiaje pe itinerariu
3. Dacă este necesar atingeţi să geţile pentru a vedea alte reţineri la trafic.
4. Atingeţi Ocolire pentru a evita ambuteiaje de trafic.
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