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Вступ
Пристрій Garmin-Asus A50 являє собою 
мультимедійний мобільний телефон з 
інтегрованими навігаційними та іншими 
послугами.

Підтримка
Завітайте на www.garminasus.com, щоб  
дізнатися про підтримку цього виробу у 
певній країні.

Оновлення програмного 
забезпечення
1. Завітайте на веб-сторінку  

www.garminasus.com/support. 
2. Виберіть регіон. 
3. Натисніть Оновлення ПЗ у розділі A50.
4. Виконайте вказівки на екрані.

Придбання додаткових карт
1. Завітайте на веб-сторінку  

www.garminasus.com/support. 
2. Виберіть регіон. 
3. Натисніть Оновлення карт у розділі A50.
4. Виконайте вказівки на екрані.

Користування довідкою
1. Натисніть Справка на панелі програм.
2. Натисніть потрібний пункт.

www.garminasus.com
www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
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Початок роботи

 ЗАстеРежеННя
Зауваження щодо використання пристрою 
та інші важливі дані наведені у документі 
"Важливі відомості про пристрій і правила 
техніки безпеки", вкладеному у коробку із 
пристроєм.

Зауваження
Для уникнення непередбачених витрат, 
пов'язаних із передачею даних, ми 
наполегливо рекомендуємо вибрати для цього 
телефону тарифний план із прямим доступом 
до Інтернету. 

Зовнішній вигляд пристрою
➊

➋

➌

➍
➎

➏
➊ Кнопка живлення

➋ Клавіші регулювання гучності

➌ Роз'єм живлення для автомобільного тримача

➍ Клавіша камери

➎ Клавіша навігації

➏ Роз'єм mini-USB
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Підготовка до роботи
1. Зніміть кришку відсіку акумулятора 

(стор. 2).
2. Вставте SIM-картку та картку microSD™ 

(не входить в комплект) (стор. 2).
3. Вставте акумулятор (стор. 2).
4. Закрийте кришку відсіку акумулятора 

(стор. 3).
5. Зарядіть акумулятор (стор. 3).
6. Зареєструйте пристрій і перевірте, чи 

маєте ви право на безкоштовне оновлення 
карти (стор. 5).

Зняття кришки відсіку акумулятора
Посуньте і зніміть кришку ➊ відсіку 
акумулятора на задній панелі пристрою.

➊

Встановлення SIM-карток та карток 
microSD
1. Вставте SIM-картку ➊ в рамку 

металевими контактами донизу та 
зрізаним кутом до центра пристрою.

➊

➋

2. Вставте додаткову картку microSD ➋ у 
відповідне гніздо металевими контактами 
донизу. 

Встановлення акумулятора
1. Візьміть акумулятор, що додається до 

пристрою.
2. Знайдіть металеві контакти на торці 

акумулятора та у відсіку акумулятора.
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3. Вставте акумулятор ➊ логотипом 
Garmin-Asus догори, щоб металеві 
контакти на акумуляторі та у відсіку 
зімкнулися.

➊

Встановлення кришки відсіку 
акумулятора на місце

Прикладіть кришку акумуляторного 
відсіку до задньої панелі пристрою і 
посуньте її в пазах до фіксації.

Заряджання акумулятора

Зауваження
Пристрій не заряджатиметься, якщо його 
температура перевищує 60°C (140°F). Якщо 
пристрій прикріплено до лобового скла, 
витягніть його з тримача і покладіть у місце, 
захищене від прямих сонячних променів, щоб 
дати акумулятору зарядитися.

Перед першим використанням пристрою 
з живленням від акумулятора необхідно 
заряджати акумулятор протягом не 
менше чотирьох годин для забезпечення 
оптимальних робочих характеристик. 

Після повного розрядження акумулятора його 
слід заряджати щонайменше 20 хвилин, перш 
ніж знову увімкнути пристрій. 

1. За потреби під'єднайте штепсель до 
адаптера змінного струму.

2. Під'єднайте USB-кабель до адаптера 
змінного струму.

3. Під'єднайте кінець mini-USB кабелю USB 
до роз'єму на пристрої.

4. Під'єднайте адаптер змінного струму до 
електромережі.
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Альтернативні способи заряджання
Крім способу, описаного на стор. 3, існує ще 
кілька способів зарядити пристрій. 

(Рекомендований) Під'єднайте 
автомобільний кабель живлення до 
тримача, встановивши пристрій у тримач.
Під'єднайте автомобільний кабель 
живлення до пристрою (не до тримача!).
Використовуйте USB-кабель, під'єднаний 
до комп'ютера та вашого пристрою.
Скористайтеся зарядним пристроєм. Щоб 
дізнатися більше про аксесуари, завітайте 
на www.garminasus.com.

•

•

•

•

Кріплення пристрою

 ЗАстеРежеННя
Пристрій містить іонно-літієвий акумулятор. 
Щоб уникнути травм та пошкодження 
пристрою внаслідок перегріву акумулятора 
під впливом високих температур, не 
залишайте пристрій у припаркованому 
автомобілі або захищайте його від впливу 
прямих сонячних променів.

1. Під'єднайте автомобільний кабель 
живлення ➊ до відповідного роз'єму на 
задній панелі тримача ➋.

➊

➋
➌

➍

www.garminasus.com
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2. Зніміть захисну плівку з присоска ➌. 
3. Протріть лобове скло і присосок 

кріплення безворсовою тканиною.
4. Розмістіть присосок на лобовому склі.
5. Поверніть важіль ➍ до лобового скла.
6. Встановіть тримач на кріплення присоска, 

щоб почулося клацання.
7. Вставте пристрій у тримач лівим боком, 

припасувавши металеві контакти на лівій 
панелі пристрою до контактів на тримачі.

8. Нахиляйте пристрій назад, доки його не 
буде зафіксовано у тримачі.

9. Під'єднайте інший кінець кабелю 
живлення до роз'єму живлення 
автомобіля. 

Реєстрація пристрою
1. Завітайте на веб-сторінку  

www.garminasus.com/support. 
2. Виберіть ваш регіон, якщо необхідно. 
3. У розділі А50 натисніть Реєстрація 

продукту.
4. Виконайте вказівки на екрані.
Після реєстрації натисніть Карти, щоб 
дізнатися, чи маєте ви право на які-небудь 
безкоштовні оновлення карт.

Завершення налаштування
Завершіть налаштування пристрою, 
виконавши наступні необов'язкові операції: 

Налаштуйте голосову пошту (стор. 20).
Налаштуйте електронну поштову 
скриньку (стор. 57).
Синхронізуйте пристрій (стор. 90).

•
•

•

www.garminasus.com/support
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Перше знайомство із 
пристроєм

Про клавіші
Клавіша Використання

Перехід у режим телефону.

Здійснення виклику.

Натисніть, щоб повернутися на 
головний екран.

Натискайте для швидкого 
переключення між меню на головному 
екрані.

Натисніть і утримуйте, щоб відкрити 
меню програм, які використовувалися 
останніми.

Натисніть, щоб повернутися на 
попередній екран або закрити 
програму.

Натисніть, щоб побачити меню 
параметрів поточного екрана або 
програми.

Збільшення 
та зменшення 
гучності

Натискайте, щоб збільшити або 
зменшити гучність звуку.

Клавіша Використання
Клавіша 
навігації

Щоб виділяти елементи та 
переглядати списки, натискайте вгору, 
вниз, вліво чи вправо.

Щоб вибирати виділений елемент 
натискайте на центр клавіші навігації.

Камера Натисніть, щоб зробити знімок.

Натисніть, щоб зробити знімок екрана, 
якщо ця функція увімкнена.
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Використання головного 
екрана
На головному екрані передбачено кілька 
налаштовуваних меню. 

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

Щоб побачити повідомлення, потягніть 
➊ вниз. На панелі стану відображаються 
піктограми повідомлень, стану та час.
Щоб переглянути інші меню головного 
екрана, проведіть пальцем упоперек 
екрана ➋.
Щоб відкрити ту чи іншу програму, 
торкніться відповідної піктограми ➌ на 
головному екрані. 
Щоб відкрити програму телефону, 
натисніть ➍.
Щоб відкрити панель програм, потягніть 
➎ догори (стор. 8). 
Натисніть ➏, щоб побачити меню 
"Куда?".

•

•

•

•

•

•
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Переключення між меню головного 
екрана

Щоб перейти до іншого меню, 
скористайтеся одним із наведених нижче 
варіантів:

Щоб перейти до наступного меню, 
проведіть пальцем упоперек екрана 
справа наліво.
Щоб перейти до попереднього меню, 
проведіть пальцем упоперек екрана 
зліва направо.
Щоб швидко перейти до меню 
"Куда?", натисніть .
Щоб швидко перейти до певного 
меню, натисніть , а потім натисніть 
відповідне меню.

Про меню "Куда?"
Меню "Куда?" забезпечує швидкий доступ 
до навігаційних функцій пристрою, зокрема 
карти, об'єктів зацікавлення та пошуку 
об'єкта.

Меню "Куда?" знаходиться ліворуч на 
головному екрані. 

•

•

•

•

Використання панелі програм
Панель програм містить ярлики програм 
пристрою. 

ПРимітКа: доступ до панелі програм 
можна отримати з усіх меню головного 
екрана, крім меню "Куда?". 

1. Потягніть панель програм догори на 
головному екрані.

2. Щоб переглянути всі ярлики, потягніть 
панель. 
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3. Щоб запустити ту чи іншу програму, 
натисніть відповідний ярлик. 

Перегляд повідомлень
Якщо на панелі стану з'явилась піктограма 
повідомлення, відкрийте вікно повідомлення, 
щоб дізнатися більше. 

1. Перетягніть панель стану вниз екрана.
Вікно повідомлення розгортається на 
весь екран. 

2. Натисніть потрібний пункт, щоб дізнатися 
більше або перейти до програми. 

як сховати вікно повідомлення
Потягніть нижній край вікна 
повідомлення догори екрана. 

Налаштування сигналу 
повідомлення
Ви можете вибрати сигнал, який лунатиме 
щоразу, як ви отримуватимете повідомлення. 

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Звук и Экран > 

Уведомления. 
2. Натисніть потрібний сигнал. 
3. Натисніть Сохранить.

Налаштування мелодії 
дзвінка за замовчуванням
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Звук и Экран > мелодия 
телефона.

2. Натисніть потрібну мелодію дзвінка.
3. Натисніть Сохранить.
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Налаштування головного 
екрана
Ви можете налаштувати головний екран 
відповідно до власних потреб.

ПРимітКа: ви не можете налаштовувати 
меню "Куда?".

як змінити шпалери на головному 
екрані
1. На головному екрані натисніть  > 

Обои.
2. Виберіть потрібний параметр. 
3. Виберіть зображення, що 

використовуватиметься як фонове 
(шпалери).

4. Натисніть Сохранить або Установить 
обои.

Про елементи головного екрана
Ви можете додавати до меню віджети, ярлики 
та папки. Віджети – це невеличкі програми, 
які асоційовані з будь-яким меню. Ярлики 
забезпечують швидкий доступ до програм 
чи інших елементів вашого телефону. Папки 
можуть використовуватися для впорядкування 
ярликів чи інших елементів на головному 
екрані.

як додавати елементи до меню
1. Перейдіть з головного екрана до меню, до 

якого ви хочете додати певні елементи.
2. Натисніть і утримуйте палець на будь-

якій порожній ділянці меню.
3. Натисніть тип елемента, який необхідно 

додати.
4. Якщо необхідно, введіть додаткову 

інформацію.

як видаляти елементи з меню
1. Перейдіть із головного екрана до меню, з 

якого ви хочете видалити певні елементи.
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2. Натисніть і утримуйте елемент, який ви 
хочете видалити. 

3. Перетягніть цей елемент до .

Додавання папок на головний екран
Ви можете використовувати папки для 
впорядкування вмісту головного екрана.

1. Перейдіть з головного екрана до меню, до 
якого ви хочете додати папку.

2. Натисніть і утримуйте палець на будь-
якій порожній ділянці меню.

3. Натисніть Папки.
4. Натисніть тип папки, що ви хочете 

додати.
5. Якщо необхідно, введіть назву папки і 

натисніть OK.
Ви можете додати будь-який ярлик до папки, 
перетягнувши цей ярлик на відповідну папку.

Перейменування папки на головному 
екрані
Перед перейменуванням папки необхідно 
додати її до головного екрана.

1. На головному екрані натисніть на папку. 
2. Натисніть і утримуйте назву папки вгорі 

вікна папки.
3. Введіть назву і натисніть OK. 

Розташування елементів на 
головному екрані
Ви можете пересувати віджети, ярлики і 
папки, розташовуючи їх на головному екрані.

1. Натисніть і утримуйте елемент, який 
ви хочете пересунути, доки пристрій не 
завібрує.

2. Перетягніть елемент на нове місце. 
Щоб пересунути будь-який елемент 
до сусіднього меню, потягніть цей 
елемент до краю екрана і утримуйте 
його, доки не з'явиться сусіднє меню.
Щоб пересунути ярлик до папки, 
перетягніть цей ярлик на відповідну 
папку.

•

•
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Зміна гучності
Ви можете змінити гучність для деяких 
функцій, зокрема для дзвінка, музичного 
програвача, голосових підказок та сповіщень 
про повідомлення.

1. Відкрийте програму, для якої ви хочете 
змінити гучність.

2. Натискайте клавішу збільшення 
гучності або клавішу зменшення 
гучності.
ПОРада: ви також можете отримати 
доступ до налаштувань гучності з панелі 
програм. Натисніть Настройки > Звук и 
экран > Уровни громкости.

3. Виберіть потрібний параметр:
Натискайте клавішу збільшення 
гучності або клавішу зменшення 
гучності, щоб відрегулювати 
гучність.
Натисніть , щоб швидко увімкнути 
дзвінок, якщо таку можливість 
передбачено. 

•

•

Натисніть , щоб перевести 
дзвінок у режим вібрації, якщо таку 
можливість передбачено.
Натисніть , щоб перевести дзвінок 
у режим звуку й вібрації, якщо таку 
можливість передбачено.
Натисніть , щоб вимкнути звук 
дзвінка, якщо таку можливість 
передбачено.

Повертання пристрою
ПРимітКа: у деяких програмах перегляд 
можливий лише в певній орієнтації пристрою. 
Наприклад, камеру можна використовувати 
лише в горизонтальному положенні. 

Повертайте пристрій, щоб переходити з 
вертикального (портретного) режиму до 
горизонтального (альбомного) режиму.

ПОРада: щоб змінити налаштування 
повертання з головного екрана натисніть  > 
Настройки > Звук и экран > Ориентация.

•

•

•
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Користування сенсорним 
екраном
ПРимітКа: сенсорний екран потребує 
прямого контакту зі шкірою. Якщо ви 
торкнетеся екрана нігтем або рукою у 
рукавичці, пристрій не реагуватиме. 

Щоб повільно прокрутити екран, тягніть 
його пальцем. 
Прокручувати екран можна як 
вертикально, так і горизонтально. 
Торкніться екрана, потягніть його і 
швидко заберіть палець (смикніть екран) 
для швидкого прокручування.
Щоб зупинити прокручування, торкніться 
екрана.
Щоб збільшити зображення (якщо це 
можливо), торкніться двох точок біля 
центру вікна і потягніть пальці у різні 
боки.
Щоб зменшити зображення (якщо це 
можливо), торкніться двох точок біля 
протилежних країв вікна і потягніть 
пальці до центру вікна. 

•

•

•

•

•

•

Використання екранної 
клавіатури
Клавіатура з'являється, коли потрібно ввести 
текст. 

Щоб ввести текст, натисніть будь-яку 
клавішу. 
Для видалення попереднього символу 
натисніть .
Для зміни регістру натискайте .
Щоб увімкнути верхній регістр, натисніть 
і утримуйте . 
Щоб закрити клавіатуру, натисніть .
Для відображення цифр і символів 
натисніть .
Для відображення літерної клавіатури 
натисніть . 
Якщо передбачено використання 
кількох різних клавіатур, натисніть  
для переключення між клавіатурами 
(стор. 108).
Щоб вставити курсор, торкніться тексту 
чи цифр на екрані. 

•

•

•
•

•
•

•

•

•
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Використання функції завершення 
тексту
Пристрій має функцію завершення тексту, що 
розпізнає слова, які ви вводите.

ПРимітКа: про налаштування функції 
завершення тексту читайте на стор. 108.

1. Почніть вводити слово.
Над клавіатурою з'явиться ряд 
автоматично визначених та 
запропонованих слів. Найбільш схоже 
слово буде виділене. 

2. Продовжуйте вводити літери. 
Запропоновані слова можуть змінюватися 
або зникати.

3. Щоб прийняти запропоноване слово, 
торкніться його. 
ПРимітКа: виділене слово буде 
підставлене автоматично, якщо буде 
введено пробіл або будь-який знак 
пунктуації.

Вибір способу введення
Пристрій дозволяє використовувати різні 
способи введення, зокрема редагування 
тексту та клавіатури для різних мов.

Перш ніж вибирати спосіб введення, 
необхідно дозволити використання 
додаткових способів введення, скориставшись 
налаштуваннями клавіатури (стор. 108).

1. Натисніть і утримуйте текстове поле.
2. Натисніть Способ ввода.
3. Виберіть потрібний параметр.

Про автоматичне блокування 
екрана
Якщо пристрій не використовуватиметься 
протягом визначеного часу, його буде 
автоматично заблоковано.

Якщо пристрій знаходиться у кріпленні з 
зовнішнім джерелом живлення, автоматичне 
блокування екрана не відбувається.
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Блокування пристрою вручну
Натисніть кнопку живлення.

Розблокування пристрою
Про налаштування параметрів розблокування 
читайте на стор. 106.

1. У разі необхідності швидко натисніть 
кнопку живлення.

2. Потягніть  праворуч.

Регулювання часу вимкнення екрана
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Звук и экран > Время 
отключения экрана.

2. Виберіть час.
3. Натисніть Сохранить.

Про гарнітуру
Ви можете використовувати дротову гарнітуру 
(входить до деяких комплектів постачання) 
або бездротову гарнітуру Bluetooth для 
прослуховування аудіоматеріалів та розмов 
по телефону.

Про те, як під'єднати гарнітуру Bluetooth, 
читайте на стор. 91. Інформацію про 
використання гарнітури Bluetooth наведено в 
інструкції до цієї гарнітури.

Під'єднання гарнітури
Під'єднайте роз'єм гарнітури mini-USB до 
роз'єму аудіовиходу пристрою. 

Користування гарнітурою
Щоб прийняти виклик, натисніть кнопку 
на гарнітурі. 
Говоріть в адаптер гарнітури, який 
містить мікрофон.
Регулюйте гучність звуку за допомогою 
диска регулювання гучності.

•

•

•
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Піктограми стану та повідомлень
Піктограма Опис

Поточний час. Інформація про час надається постачальником мережевих послуг із урахуванням 
місцезнаходження пристрою і вибраного часового поясу.

Заряд акумулятора.

Під'єднане зовнішнє джерело живлення, акумулятор заряджається.

Потужність сигналу мобільного зв'язку. Чим більше кольорових смуг, тим потужніший сигнал. Червона 
смуга означає відсутність сигналу мобільного зв'язку.

Режим польоту.

Підтримка з'єднання Wi-Fi®. Ця піктограма з'являється замість піктограми під'єднання до мережі, якщо 
пристрій використовує Wi-Fi.

Підтримку бездротової технології Bluetooth увімкнено, але жодних бездротових пристроїв не 
під'єднано.

A50 під'єднано до пристрою, що використовує бездротову технологію Bluetooth®.

Активовано режим телетайпа (TTY) (стор. 97).

Увімкнено режим для осіб, що користуються слуховими апаратами (HAC) (стор. 97).

Підтримка під'єднання до мережі. Ця піктограма з'являється, якщо пристрій під'єднаний з метою 
доступу до мережі Інтернет. Типи під'єднання позначаються так: G—GPRS, E—Edge, 3G—3G,  
H—HSDPA 3.5G. 

Потужність супутникового сигналу GPS (стор. 30). Чим більше кольорових смуг, тим потужніший 
супутниковий сигнал. Червоний хрест "X" означає відсутність сигналу.

Режим вібрації.
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Піктограма Опис
Режим без звуку.

Спікерфон.

Триває дзвінок.

Здійснюється переадресація викликів.

Отримано текстове або MMS-повідомлення.

Отримано електронне повідомлення.

Нагадування про заплановану подію.

Нове повідомлення голосової пошти.

Місце паркування збережене.

Триває навігація за маршрутом у режимі руху.

Триває навігація за маршрутом у пішохідному режимі.

Будильник увімкнено.

Пристрій під'єднано до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

Триває синхронізація даних із комп'ютером, електронною поштовою скринькою або обліковим 
записом Exchange ActiveSync.

Помилка синхронізації даних.
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Користування 
телефоном

Набір номера
1. Натисніть  > .
2. Наберіть номер.
3. Натисніть Вызов. 

як зателефонувати до 
знайденого об'єкта
Ви можете зателефонувати до об'єкта, 
знайденого в меню "Куда?", якщо з цим 
об'єктом асоційований номер телефону.

1. Натисніть  на головному екрані. 
2. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
3. Натисніть Вызов. 

Налаштування вхідних 
дзвінків

Під час дзвінка користуйтеся наступними 
функціями: 

Натисніть динамик, щоб увімкнути 
динамік. 
Натисніть Звук, щоб вибрати спосіб 
відтворення звуку в разі під'єднання 
бездротового пристрою "вільні руки" 
(стор. 91).
Натисніть микрофон выкл., щоб 
вимкнути звук. 

•

•

•
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Натисніть добавить вызов, щоб зробити 
новий виклик.
Перший виклик буде утримуватися: 

Натисніть Переключиться для 
перемикання між активним дзвінком і 
дзвінком, що утримується. 
Натисніть Объединить, щоб 
створити конференц-дзвінок. 

Натисніть Удержание, щоб перевести 
поточний виклик у режим утримування. 
Натисніть , щоб вивести на екран 
цифрову клавіатуру для автоматичних 
систем, що потребують введення цифр.

Завершення виклику
Натисніть Завершить вызов.

•

◦

◦

•

•

Відповідь на дзвінок
Якщо екран заблоковано, потягніть  
праворуч.
Якщо екран розблоковано, натисніть 
Ответить. 

як вимкнути звук вхідного 
дзвінка

Отримавши виклик, натискайте клавішу 
збільшення гучності або клавішу 
зменшення гучності.

як відправити вхідний 
дзвінок до голосової пошти
Відправити вхідний дзвінок до голосової 
пошти можна кількома способами. 

Натисніть кнопку живлення. 
Якщо екран заблоковано, потягніть  
ліворуч.
Якщо екран розблоковано, натисніть 
игнорировать.

•

•

•
•

•
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Aктивація функції 
утримування викликів

На головному екрані натисніть  > 
Настройки > телефон > Вызов в 
режиме ожидания > Вкл. > Сохранить. 

Використання функції 
утримування викликів
Якщо функцію утримування викликів 
активовано, у разі отримання вхідного 
виклику використовуйте наступні варіанти.

Натисніть Ответ + удержание, щоб 
відповісти на новий виклик і перевести 
перший виклик у режим утримування:

Натисніть Объединить, щоб 
створити конференц-дзвінок з 
першого виклику та нового виклику.
Натисніть Переключиться для 
перемикання між першим викликом і 
новим викликом. 

Натисніть Ответ + завершение, щоб 
відповісти на новий виклик і завершити 
перший виклик. 
Натисніть игнорировать, щоб 
відправити новий виклик до скриньки 
голосової пошти. 

•

◦

◦

•

•

Налаштування голосової 
пошти
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > телефон > Номер 
голосовой почты.

2. Перевірте правильність номера скриньки 
голосової пошти.

3. Натисніть  > . 
4. Натисніть і утримуйте 1.
5. Дотримуйтеся голосових підказок.

Прослуховування голосової 
пошти
Коли ви отримуєте нове повідомлення 
голосової пошти, на панелі стану  
з'являється . 

1. Перетягніть панель стану вниз екрана. 
2. Натисніть Новое сообщение голосовой 

почты. 
ПОРада: для прослуховування  
голосової пошти можна також натиснути 
Вызов >  > 1.
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Використання історії 
викликів
1. Натисніть  > . 

Виклики поділяються на три категорії:

Піктограма Опис
Набраний номер

Прийнятий дзвінок

Пропущений дзвінок

2. Натисніть потрібний виклик. 
3. Виберіть потрібний параметр.

як зателефонувати за номером з 
історії викликів
1. Натисніть  > .
2. Натисніть  поруч із потрібним номером 

чи контактом.

Видалення виклику з історії викликів
1. Натисніть  > .
2. Натисніть потрібний виклик.
3. Натисніть  > Удалить из журнала 

вызовов > OK.

Додавання до контактів номера з 
історії викликів
1. Натисніть  > .
2. Натисніть потрібний виклик.
3. Натисніть  > добавить в контакты > 

Создать новый контакт.
4. Натисніть потрібний тип телефону.
5. Натисніть имя, введіть ім'я і натисніть 

далее.
6. Якщо необхідно, введіть додаткову 

інформацію про контакт.
7. Натисніть Сохранить. 
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Перегляд пов'язаних викликів
Пов'язані виклики – це виклики, отримані з 
того ж самого номера або адресовані тому ж 
самому номеру; відображається як один запис 
в історії викликів. 

1. Натисніть  > .
2. Натисніть потрібний виклик.
3. Натисніть  > Просмотреть вызовы.
З'явиться список пов'язаних викликів із 
зазначенням тривалості кожного з викликів 
або статусних повідомлень.

Використання відстеження викликів
У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Ця послуга може надаватися 
за умови наявності відповідної передплати. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Оплата 
за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

Функція відстеження викликів дозволяє 
визначати адресу за телефонним номером, з 
якого ви отримали виклик. 

1. Натисніть  > .
2. Натисніть потрібний виклик.
3. Натисніть  > Обратный поиск.

Видалення усіх викликів з історії 
викликів

Натисніть  >  >  > Очистить 
журнал вызовов.

Здійснення конференц-
дзвінка
Ви можете організувати конференц-дзвінок за 
участі ще двох учасників.

ПОРада: у разі отримання виклику під час 
телефонної розмови ви можете створити 
конференц-дзвінок, натиснувши Объединить. 

1. Зателефонуйте за одним номером. 
2. Натисніть добавить вызов. 
3. Зателефонуйте за другим номером. 
4. Натисніть Объединить. 
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5. Щоб побачити інших учасників 
конференц-дзвінка, натисніть   
(за бажанням).

Приватна розмова під час 
конференц-дзвінка
Ви можете розмовляти з іншим учасником 
конференц-дзвінка в режимі приватної 
розмови. 

1. Під час конференц-дзвінка  
натисніть . 

2. Натисніть  поруч із контактом, з яким 
ви бажаєте розмовляти.
Інші учасники конференц-дзвінка можуть 
і надалі спілкуватися один з одним. 

3. Щоб завершити приватну розмову, 
натисніть Объединить.

Переадресація викликів
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > телефон > Переадресация 
вызовов. 

2. Виберіть варіант переадресації. 
3. Введіть номер, на який слід 

переадресовувати виклики. 

Заборона викликів
Щоб отримати можливість заборони вхідних 
та вихідних викликів, необхідно отримати 
відповідний пароль від свого мобільного 
оператора.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > телефон > Блокировка 
вызовов.

2. Натисніть потрібний тип виклику.
3. Виберіть потрібний параметр.
4. Натисніть Сохранить.
5. Введіть пароль заборони викликів.
6. Натисніть ОK.
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Увімкнення режиму польоту
Режим польоту забезпечує вимкнення 
телефону і передачі даних у таких ситуаціях, 
як авіаподорож.

 На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Режим полета. 

Коли увімкнено режим польоту, функції 
телефону, Інтернету та Bluetooth недоступні. 
Також неможливо надсилати та отримувати 
виклики, електронні повідомлення та SMS/
MMS-повідомлення.

Багатозадачний режим
Використовуйте клавіші для полегшення 
роботи у багатозадачному режимі.

як здійснити дзвінок під час навігації
1. Якщо ви за кермом, зупиніть автомобіль.
2. Натисніть  та здійсніть дзвінок.
3. Натисніть , щоб повернутися до карти.
4. Продовжуйте розмову, користуючись 

динаміком.

як відповісти на виклик, 
перебуваючи в Інтернеті
1. Якщо телефон задзвонить, коли ви 

перебуваєте в Інтернеті, натисніть 
Ответить.

2. Натисніть , щоб повернутися до 
браузера.

3. Продовжуйте розмову, користуючись 
динаміком.

як здійснити дзвінок, перебуваючи 
в Інтернеті
1. Перебуваючи в Інтернеті, натисніть  та 

здійсніть дзвінок.
2. Натисніть , щоб повернутися до 

браузера.
3. Продовжуйте розмову, користуючись 

динаміком.

Завершення виклику у 
багатозадачному режимі

Щоб завершити розмову, натисніть  > 
Завершить вызов.
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Керування контактами

Додавання контакту
1. Натисніть Контакты >  на панелі 

програм. 
2. Введіть дані контакту.
3. Натисніть Сохранить.

Додавання до контактів 
номера з історії викликів
1. Натисніть  > .
2. Натисніть потрібний виклик.
3. Натисніть  > добавить в контакты > 

Создать новый контакт.
4. Натисніть потрібний тип телефону.
5. Натисніть имя, введіть ім'я і натисніть 

далее.
6. Якщо необхідно, введіть додаткову 

інформацію про контакт.
7. Натисніть Сохранить. 

Виклик контакту
1. Натисніть  > .

ПОРада: ви також можете відкрити 
меню Контакты за допомогою панелі 
програм. 

2. Натисніть потрібний контакт. 
3. Натисніть Вызов.
4. Якщо контакт має кілька телефонних 

номерів, натисніть потрібний номер, щоб 
зателефонувати за ним.

Пошук контакту
1. Натисніть Контакты >  на панелі 

програм.
2. Введіть частину імені контакту.
3. Натисніть потрібний контакт.
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Використання меню ярликів 
контактів
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть зображення контакту.

Відкриється меню ярликів, яке забезпечує 
швидкий доступ до елементів, які 
найчастіше використовуються у зв'язку з 
контактами.

3. Натисніть відповідну піктограму. 

Редагування та видалення 
контактів
Редагування контакту
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть  > изменить.
4. Відредагуйте дані контакту:

Натисніть потрібний пункт, щоб 
змінити відповідну інформацію.
Натисніть  для видалення 
інформації.

5. Натисніть Сохранить.

Додавання фото до контакту
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть  > изменить. 
4. Натисніть зображення контакту.

•

•
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5. Виберіть потрібний параметр: Сделать 
снимок или Выбрать снимок из 
галереи.

6. Зробіть або виберіть знімок.
7. Тягніть квадрат, щоб обрізати 

зображення, після чого натисніть 
Сохранить.

8. Натисніть Сохранить.

Прив'язка місця до контакту
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть  > изменить > добавить 

адрес > .
4. Виберіть місце: 

Натисніть відповідне місце на карті.
Натисніть  і знайдіть потрібне 
місце. 

5. Натисніть Выбр. это местоположение > 
Сохранить.

•
•

Налаштування мелодії дзвінка для 
контакту
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть дополнительная 

информация >  > Параметры 
контакта > мелодия.

4. Натисніть потрібну мелодію дзвінка.
5. Натисніть Сохранить.

як надсилати усі дзвінки контакта до 
голосової пошти
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть дополнительная 

информация >  > Параметры 
контакта.

4. Встановіть прапорець Входящие 
вызовы.
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Видалення контакту
1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть  > Удалить > OK. 

Початок прокладання 
маршруту до контакту
Перш ніж прокладати маршрут до контакту, 
слід визначити місцезнаходження для цього 
контакту (стор. 27).

1. Натисніть Контакты на панелі програм. 
2. Натисніть потрібний контакт.
3. Натисніть кнопку Старт!.

Керування контактами на 
SIM-картці
Імпортування контактів із SIM-картки
1. Натисніть Контакты на панелі програм.
2. Натисніть  > телефонная книга на 

SIM-карте > импортировать контакты 
с SIM-карты.

3. Натисніть потрібний спосіб імпорту 
контактів:

Натисніть импортировать все 
контакты.
Встановіть прапорець для 
відповідного контакту.

4. Натисніть импортировать.

експортування контактів до SIM-
картки
1. Натисніть Контакты на панелі програм.
2. Натисніть  > телефонная книга на 

SIM-карте > Экспортировать контакты 
на SIM-карту.

3. Виберіть спосіб експорту контактів:
Натисніть Экспортировать все 
контакты.

•

•

•
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Встановіть прапорець для 
відповідного контакту.

4. Натисніть Экспорт.

створення нового контакту на SIM-
картці
1. Натисніть Контакты на панелі програм.
2. Натисніть  > телефонная книга на 

SIM-карте > Просмотреть контакты на 
SIM-карте > Создать контакт на SIM-
карте.

3. Натисніть имя, введіть ім'я і натисніть 
Готово.

4. Натисніть Основной номер, введіть 
номер телефону і натисніть Готово.

5. Натисніть Готово.

як зателефонувати або відправити 
повідомлення контакту на SIM-картці
1. Натисніть Контакты на панелі програм.
2. Натисніть  > телефонная книга на 

SIM-карте > Просмотреть контакты на 
SIM-карте.

• 3. Натисніть потрібний контакт. 
4. Натисніть Вызов або Отправить 

сообщение.

Редагування контактів на SIM-картці
1. Натисніть Контакты на панелі програм.
2. Натисніть  > телефонная книга на 

SIM-карте > Просмотреть контакты на 
SIM-карте.

3. Натисніть потрібний контакт.
4. Натисніть  > изменить.
5. Введіть потрібну інформацію.
6. Натисніть Готово.

Видалення контактів із SIM-картки
1. Натисніть Контакты на панелі програм.
2. Натисніть  > телефонная книга на 

SIM-карте > Просмотреть контакты на 
SIM-карте.

3. Натисніть потрібний контакт.
4. Натисніть  > Удалить > OK.



Пошук об'єктів

�0 Посібник користувача Garmin-Asus

Пошук об'єктів
Меню "Куда?" містить кілька різних 
категорій, які можуть використовуватися для 
пошуку об'єктів та місць.

Про сигнали GPS 
Для прокладання маршруту або використання 
програм, що застосовують навігаційні дані, 
ваш пристрій має отримувати супутникові 
сигнали.

У разі запуску програми, що передбачає 
отримування сигналів GPS, пристрій починає 
приймати супутникові сигнали. Встановлення 
зв'язку з супутниками може тривати декілька 
хвилин. 

ПОРада: якщо у вас виникли проблеми з 
прийманням супутникових сигналів, вийдіть 
із приміщення на відкрите місце подалі від 
високих будівель та дерев.

Дізнатися більше про супутникові сигнали 
системи GPS можна на стор. 111 та стор. 117. 

Пошук об'єктів зацікавлення 
(ОЗ)
Завантажені у пристрій детальні карти містять 
дані про різні об'єкти зацікавлення, такі як 
ресторани, готелі чи автосервіси.

Пошук об'єкта зацікавлення за 
категорією
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест.
3. Натисніть потрібну категорію. 
4. Якщо необхідно, виберіть підкатегорію. 

Після цього відобразиться список 
об'єктів поблизу вашого поточного 
місцезнаходження, що відповідають 
вказаним категоріям. 

5. Натисніть потрібний об'єкт.
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Пошук об'єкта за вказаною назвою
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть поле для введення тексту.
3. Введіть повну назву об'єкту або частину 

назви і натисніть .
4. Натисніть потрібний об'єкт.

Робота зі знайденими 
об'єктами
Після того, як об'єкт буде знайдено, він 
з'явиться на карті. Інформаційна "хмарка" 
містить назву об'єкта.

➊

➋

➍
➌

Натискайте ➊, щоб побачити на карті 
інші місця.
Натисніть ➋, щоб побачити додаткову 
інформацію (наприклад, адресу чи 
телефонний номер), якщо така є.
Натисніть ➌, щоб створити маршрут до 
об'єкта.
Натисніть ➍, щоб набрати номер цього 
об'єкта (якщо він відомий).

Початок прокладання маршруту до 
об'єкта
1. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
2. Натисніть кнопку Старт!. 
3. Якщо необхідно, виберіть натисканням 

режим навігації.

як зателефонувати до об'єкта
1. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
2. Натисніть Вызов.

•

•

•

•
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Пошук сусіднього об'єкта
1. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
2. Натисніть  > Поиск рядом.
3. Виберіть потрібний параметр.

Додавання об'єкта до контактів
1. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
2. Торкніться інформаційної "хмарки". 
3. Натисніть  > добавить в контакты.
4. Виберіть потрібний параметр.

Зміна зони пошуку
За замовчуванням пристрій здійснює 
пошук об'єктів поблизу вашого поточного 
розташування. 

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест >  > изменить 
местоположение.

3. Виберіть місце: 
Натисніть відповідне місце на карті.
Натисніть  і знайдіть потрібне 
місце. 

4. Натисніть Выбр. это местоположение.

•
•

Збереження та редагування 
об'єктів
береження знайденого об'єкта
1. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
2. Торкніться інформаційної "хмарки". 
3. Натисніть Сохранить. 

Збереження поточного 
місцезнаходження
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Просмотр карты.
3. Торкніться піктограми автомобіля. 
4. Натисніть Сохранить. 
5. Якщо необхідно, введіть ім'я і натисніть 

Готово.

Пошук збережених об'єктів
Про те, як зберегти об'єкт, читайте на стор. 32.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".
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2. Натисніть Обзор мест > Сохраненные 
местоположения.

3. Якщо необхідно, натискайте стрілки 
праворуч або ліворуч, щоб вибрати інші 
категорії. 

4. Натисніть потрібний пункт. 

Редагування збережених об'єктів
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Сохраненные 

местоположения.
3. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт. 
4. Натисніть изменить. 
5. Натисніть потрібний пункт, щоб змінити 

його. 
6. Натисніть Сохранить. 

Видалення збережених об'єктів
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Сохраненные 

местоположения.
3. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт. 
4. Натисніть Удалить > Подтверждение.

створення категорій
Кожен збережений об'єкт автоматично 
відноситься до якоїсь категорії. Ви можете 
створювати власні категорії, щоб краще 
впорядкувати збережені об'єкти. 

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > Сохраненные 
местоположения.

3. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт. 
4. Натисніть изменить > Категории > 

Ввести новую категорию. 
5. Введіть назву категорії і натисніть OK.
6. Натисніть Готово > Сохранить.

Віднесення збережених об'єктів до 
категорій
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
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2. Натисніть Обзор мест > Сохраненные 
местоположения.

3. Натисніть і утримуйте потрібний об'єкт. 
4. Натисніть изменить > Категории. 
5. Натискайте категорії, щоб віднести до 

них цей об'єкт. 
6. Натисніть Готово > Сохранить.

Повідомлення про об'єкти
як повідомити іншим про знайдений 
об'єкт
1. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
2. Торкніться інформаційної "хмарки".
3. Натисніть Отправить і виберіть варіант 

відправки об'єкта.
4. Натисніть Кому, додайте одержувача і 

натисніть Готово.
5. Натисніть Сообщение, введіть текст 

повідомлення і натисніть Готово.
6. Натисніть Отправить.

як повідомити іншим ваше 
місцезнаходження
1. Натисніть Где я? на панелі програм. 
2. Натисніть Отправить.
3. Виберіть варіант відправки об'єкта.
4. Натисніть Кому, додайте одержувача і 

натисніть Готово.
5. Натисніть Сообщение, введіть текст 

повідомлення і натисніть Готово.
6. Натисніть Отправить.

Знаходження місця 
паркування
Про функцію збереження місця 
паркування
Коли функцію "Моє місце паркування" 
увімкнено, розташування місця паркування 
зберігається автоматично, якщо сигнал із 
супутника надходить, коли ви виймаєте 
пристрій із тримача. 

Коли місце паркування буде збережено, на 
панелі стану з'явиться піктограма . 
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Початок прокладання маршруту до 
місця паркування
1. Перетягніть панель стану вниз екрана.

ПОРада: місце паркування можна 
також знайти, натиснувши Обзор мест > 
Сохраненные местоположения.

2. Натисніть Сохраненное место 
парковки > Старт!.

Пошук свого 
місцезнаходження
Скористайтеся екраном "Где я?", щоб 
переглянути інформацію про своє поточне 
місцезнаходження. Ця функція може стати 
в пригоді, якщо необхідно повідомити 
службу екстреного виклику про своє 
місцезнаходження.

1. Натисніть Где я? на панелі програм.
2. Торкніться інформаційної "хмарки", щоб 

відкрити екран "Где я?" і переглянути свої 
координати та об'єкти, що знаходяться 
поблизу, зокрема автозаправні станції.

ПОРада: ви також можете відкрити 
екран "Где я?", натиснувши піктограму 
транспортного засобу на карті.

Встановлення позиції "Дім"
Ви можете зберегти місцезнаходження позиції 
"Дім" і швидко прокладати маршрут до неї. 

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > дом. 
3. Виберіть потрібний параметр.

Початок прокладання маршруту до 
вашого "Дому"
Перш ніж прокладати маршрут до вашого 
"Дому", необхідно визначити його 
місцезнаходження.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > дом > Старт!.
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Пошук адреси
ПРимітКа: залежно від версії вбудованих 
даних карти назви кнопок і послідовність дій 
можуть дещо відрізнятися від викладених 
нижче.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > адрес.
ПОРада: щоб змінити зону пошуку, 
натисніть изменить область/страну, а 
потім натисніть потрібний штат, регіон 
або країну.

3. Натисніть Введите дом, введіть номер 
будинку і натисніть далее. 

4. Введіть повністю або частково назву або 
номер вулиці та натисніть Готово. 

5. Якщо необхідно, натисніть відповідну 
вулицю.

6. Якщо потрібно, введіть чи натисніть 
відповідне місто. 

7. Якщо потрібно, торкніться вказаної 
адреси.

Пошук місцевих закладів
Місцевий пошук дозволяє шукати місцеві 
заклади. Для виконання пошуку, окрім 
введення назв об'єктів, можна також вводити 
назви категорій, наприклад "салон краси" або 
"кав'ярня".

У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Для використання цього сервісу 
необхідна підтримка функції передачі даних. 
Оплата за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > Локальный 
поиск. 

3. Введіть слово для пошуку і натисніть .
4. Натисніть потрібний пункт. 
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Пошук нещодавно знайдених 
об'єктів
Пристрій зберігає у пам'яті останні 50 
знайдених вами об'єктів.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > Последние 
найденные.

3. Натисніть потрібний об'єкт.

Очищення списку нещодавно 
знайдених об'єктів
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Последние 

найденные.
3. Натисніть  > Очистить > OK.
Список нещодавно знайдених об'єктів 
очищено. Ці об'єкти не видаляються з даних 
карт.

Пошук майбутніх заходів
Пристрій також передбачає можливість 
пошуку різноманітних заходів, зокрема 
мистецьких виставок і спортивних змагань.

У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Ця послуга може надаватися 
за умови наявності відповідної передплати. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Оплата 
за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > афиша. 
3. Натисніть потрібну категорію. 
4. Натискайте стрілки або торкніться дати, 

якщо необхідно вибрати іншу дату. 
5. Натисніть потрібний захід, щоб отримати 

докладнішу інформацію.
6. Виберіть потрібний параметр:

Якщо захід має розпочатися протягом 
найближчих двох годин, натисніть 
Старт!, щоб прокласти маршрут до 
місця проведення заходу. 

•
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Якщо захід має розпочатися 
щонайменше за дві години, натисніть 
Напомнить!, щоб додати цей захід до 
календаря як заплановану подію. 

Пошук фото Panoramio™ 
Фотографії Panoramio містять відомості 
про об'єкти чи місцевість, де було зроблено 
знімок. Цими даними можна скористатися 
для прокладання маршруту до зображеної на 
фотографії Panoramio місцевості чи об'єкта.

У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Для використання цього сервісу 
необхідна підтримка функції передачі даних.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > Panoramio.
На екрані з'явиться перелік знімків із 
зображенням об'єктів, що знаходяться 
поблизу.

3. Торкніться потрібного знімка. 

• Пошук даних про ціни на 
пальне
У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Ця послуга може надаватися 
за умови наявності відповідної передплати. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Оплата 
за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > Цены на 
горючее. 
Після цього відобразиться список 
актуальних цін на пальне в 
регіоні поблизу вашого поточного 
місцезнаходження.

Вибір іншого пального 
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Цены на 

топливо.
3. Натисніть  і виберіть тип пального. 
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Пошук міст
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Города.
3. Введіть назву і натисніть Готово. 

ПОРада: щоб побачити список 
найближчих міст, натисніть  > 
Ближайшие города.

4. Натисніть потрібне місто. 

Використання телефонного 
довідника "білі сторінки"
У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Ця послуга може надаватися 
за умови наявності відповідної передплати. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Оплата 
за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

Пошук за ім'ям
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Справочник > 

По имени. 

3. Введіть повністю або частково прізвище і 
натисніть далее.

4. Введіть цілком або частково ім'я (за 
бажанням) і натисніть Готово. 

5. Натисніть Поиск.
6. Якщо необхідно, вкажіть поштовий 

індекс.

Пошук за номером телефону
Ця послуга може бути недоступною для 
деяких телефонних номерів. 

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > адресный 
справочник > По номеру телефона. 

3. Введіть код міста і номер телефону.
4. Натисніть Поиск.
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Введення координат
Якщо вам відомі географічні координати 
об'єкта, їх можна використати, щоб прокласти 
маршрут до цього об'єкта. Це може стати в 
пригоді під час гри в геокешинг.

1. Натисніть  на головному екрані, щоб 
побачити меню "Куда?".

2. Натисніть Обзор мест > Координаты.
3. Щоб змінити напрямок, натисніть 

клавішу основних напрямків.
4. Щоб ввести значення широти і довготи, 

натисніть відповідне поле. 
5. Натисніть Просмотр карты.

Змінення формату координат карти
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Координаты > 

 > Формат координат. 
3. Натисніть відповідний формат.

Пошук перехресть
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > Пересечения.
3. Якщо необхідно, натисніть изменить 

область/страну, щоб змінити штат, 
країну чи регіон.

4. Натисніть Введите улицу 1.
5. Введіть цілком або частково назву вулиці. 
6. Натисніть потрібну вулицю. 
7. Повторіть для другої вулиці.
8. Якщо необхідно, виберіть потрібне 

перехрестя.
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Про додатковий вміст
Завантажити додатковий вміст, наприклад 
налаштовані ОЗ, можна з сайту  
www.garminasus.com. 

Налаштовані ОЗ – це об'єкти, налаштовані 
користувачем на карті. До них можуть 
додаватися попередження, які сповіщатимуть 
вас про наближення до об'єкта або про 
перевищення визначеної швидкості. 

Ви можете створювати або завантажувати 
переліки налаштованих ОЗ і встановлювати 
їх на своєму пристрої за допомогою програми 
POI Loader, яку можна знайти на сайті  
www.garminasus.com. Докладніше про 
програму POI Loader див. у файлі довідки. 

Пошук додаткового вмісту
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Обзор мест > дополнения.
3. Натисніть потрібну категорію.

www.garminasus.com
www.garminasus.com
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Рух згідно із маршрутом
Для прокладання маршруту за допомогою 
пристрою необхідно встановити зв'язок із 
супутниками (стор. 30).

Про карту
Зауваження

Значок обмеження швидкості призначений 
лише для довідки; водій зобов'язаний 
завжди підкорятися усім знакам обмеження 
швидкості на маршруті і завжди 
діяти, виходячи з міркувань безпеки 
дорожнього руху. Компанія Garmin не несе 
відповідальності за будь-які штрафи чи 
виклики до суду, які ви можете отримати 
через порушення будь-яких застосовних 
правил дорожнього руху.

Натисніть  > Просмотр карты на 
головному екрані для відображення вашого 
поточного місцезнаходження. Піктограма 
транспортного засобу відображає ваше 
місцезнаходження на карті. Під час руху 
магістральними вулицями та шосе на екрані 
може з'являтися значок обмеження швидкості. 

Користування картою
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Просмотр карты.
3. Торкніться будь-якої точки на карті. 

Тягніть карту, щоб переглянути різні 
її ділянки. 
Натискайте  та , щоб 
збільшувати чи зменшувати масштаб 
карти. 

•

•
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Коли ви зменшуєте масштаб, 
карта переходить у режим 
цифрової карти висот, показуючи 
контури ділянки. 
Максимально зменшивши 
масштаб, можна побачити глобус. 
Потягніть екран, щоб покрутити 
глобус. 

Натискайте , щоб повернути карту. 
Натисніть , щоб побачити 
двовимірну карту.
Натисніть , щоб побачити 
тривимірну карту.
Натисніть , щоб центрувати карту 
на своєму місці знаходження.
Торкніться будь-якої точки на карті. 
На вибраний об'єкт вказуватиме 
стрілка. 
Натисніть , щоб отримати доступ 
до інших функцій. 

ПРимітКа: детальні дані карти можна 
побачити лише для тих місцевостей, карти 
яких завантажено на ваш пристрій.

◦

◦

•
•

•

•

•

•

Про режими використання
Навігацію до пункту призначення можна 
здійснювати у режимі руху або у пішохідному 
режимі. Засоби навігації трохи змінюються 
залежно від вибраного режиму використання.

У режимі руху пристрій розраховує маршрути 
для автомобілів. Ці маршрути прокладаються 
з урахуванням правил дорожнього руху, 
наприклад для вулиць з одностороннім рухом. 
Для розрахунку часу прибуття пристрій 
використовує типову швидкість автомобілів. 

У пішохідному режимі пристрій розраховує 
маршрути для пішоходів. Ці маршрути 
віддають перевагу невеликим вулицям, 
уникаючи автомагістралей. Для розрахунку 
часу прибуття пристрій використовує типову 
швидкість пересування пішки. Якщо на ваш 
пристрій встановлено карти cityXplorer™, 
пристрій може включати у пішохідні 
маршрути пересування за допомогою 
громадського транспорту.
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Навігація у режимі руху
Початок прокладання маршруту у 
режимі руху
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
3. Натисніть Старт! > автомобиль в 

движении.
ПРимітКа: якщо пристрій встановлено 
у кріплення, буде автоматично вибрано 
режим автомобиль в движении.

Пристрій прокладає маршрут до вибраного 
об'єкта і відкриває карту. 

Використання карти для навігації у 
режимі руху
Маршрут на карті виділяється яскраво-
червоною лінією. 

Під час руху пристрій скеровує вас до 
пункту призначення за допомогою голосових 
підказок, стрілок на карті та вказівників у 
верхній частині карти.

Якщо ви відхиляєтесь від початкового 
маршруту, пристрій здійснює повторний 
розрахунок маршруту і надає нові вказівки.

➋

➎

➊

➌

➎
➍

Натисніть ➊, щоб переглянути наступний 
поворот.
Натисніть ➋, щоб переглянути деталі 
маршруту.
Натисніть ➌, щоб відкрити меню 
дорожнього руху, якщо воно доступне. 
Послуги надання інформації про 
дорожній рух потребують додаткової 
передплати і передбачають додаткову 
плату за передачу даних. 
Натисніть ➍, щоб відкрити екран  
"Где я?".
Натисніть ➎, щоб переглянути дані 
бортового комп'ютера.

•

•

•

•

•
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Перегляд деталей маршруту
Під час навігації за маршрутом у режимі 
руху можна переглянути дані щодо всіх 
передбачених маршрутом поворотів та 
відстані між ними.

1. Під час навігації до пункту призначення 
натискайте текстову панель вгорі екрана 
карти.

2. Натисніть потрібний поворот у списку, 
щоб побачити детальну інформацію про 
нього.

Перегляд усього маршруту на карті
1. Натисніть текстову панель у верхній 

частині екрана карти.
2. Натисніть Просмотр карты. 

Маршрут на карті виділяється яскраво-
червоною лінією.

Перегляд наступного повороту
Під час навігації у режимі руху можна 
переглядати зображення повороту на карті, а 
також дані про час і відстань до повороту.

1. Під час навігації до пункту призначення 
натискайте індикатор повороту на карті.

2. Щоб переглянути інші повороти вздовж 
маршруту, натискайте стрілки.

Перегляд даних бортового 
комп'ютера у режимі руху
Бортовий комп'ютер відображає компас, 
поточну швидкість руху та іншу корисну 
інформацію про маршрут.

Під час навігації у режимі руху 
натискайте на карті Скорость.
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скидання даних бортового 
комп'ютера у режимі руху
Перед початком руху слід скинути дані 
бортового комп'ютера.

1. Під час навігації у режимі руху 
натискайте на карті Скорость > .

2. Виберіть потрібний параметр для 
скидання даних.

Уникнення небажаних елементів 
дороги
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Навигация > Объезды.
2. Встановіть прапорці, щоб позначити 

дорожні об'єкти, яких слід уникати.

Про шляхову інформацію
У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Ця послуга може надаватися 
за умови наявності відповідної передплати. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Оплата 
за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора. 

ПРимітКа: компанії Garmin та ASUS не 
гарантують абсолютної точності шляхової 
інформації.

Увімкнення шляхової інформації
Щоб отримувати шляхову інформацію, 
необхідно увімкнути фонові дані.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация.

2. Встановіть прапорець для пункту 
Фоновые данные.
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Про піктограму дорожнього руху
Піктограма дорожнього руху на карті змінює 
колір залежно від складності дорожніх умов. 

Піктограма Визначення
сірий Шляхова інформація недоступна.

Зелений Дорожній рух є вільним.

жовтий Транспортний потік рухається із 
затримками. Можливі незначні 
затори.

Червоний Транспорт не рухається або 
рухається дуже повільно. Складні 
затори.

Дорожній рух вздовж маршруту
Під час розрахунку маршруту пристрій 
аналізує поточний транспортний потік і 
автоматично оптимізує маршрут з метою 
мінімізації часових затрат. Якщо під час 
навігації на маршруті виникає складний затор, 
пристрій автоматично здійснює повторний 
розрахунок маршруту. Якщо кращих 
альтернативних шляхів немає, вам доведеться 
дотримуватися наявного маршруту. 

Якщо вздовж маршруту трапляються 
незначні затори, піктограма дорожнього 
руху вказує час спричиненої ними затримки. 
Цей час затримки відповідно враховується у 
розрахунку часу прибуття.

Автоматичне уникання заторів
Ви можете увімкнути автоматичне уникання 
заторів на вашому пристрої.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация > Объезды. 

2. Встановіть прапорець для пункту Заторы. 
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Налаштування маршруту на 
уникнення ускладнень руху вручну
1. Під час навігації у режимі руху 

натискайте на карті піктограму 
дорожнього руху.

2. Натисніть Заторы по маршруту. 
3. Якщо необхідно, натискайте стрілки, щоб 

вибрати затримку на маршруті. 
4. Натисніть  > Объезжать, щоб 

передбачити в маршруті обминання 
вибраного затору. 

Якщо кращих альтернативних шляхів немає, 
вам доведеться дотримуватися наявного 
маршруту. 

Перегляд карти дорожнього руху
Карта дорожнього руху відображає 
інтенсивність руху та затори на найближчих 
дорогах відповідними колірними 
позначеннями.

Щоб повернутися до звичайної карти, 
натисніть піктограму дорожнього руху і 
виберіть параметр Показать обычную карту. 

1. Торкніться піктограми дорожнього руху 
на карті.

2. Виберіть параметр Показать карту 
трафика. 

Перегляд заторів
1. Торкніться піктограми дорожнього руху 

на екрані карти.
2. Виберіть пункт Поиск заторов, щоб 

переглянути список наявних заторів. 
3. Натисніть потрібний пункт, щоб 

переглянути розташування затору на карті 
та детальну інформацію про нього. 

4. Якщо заторів декілька, натискайте 
стрілки, щоб їх переглянути. 

Навігація у пішохідному 
режимі
Початок прокладання маршруту у 
пішохідному режимі
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
3. Натисніть Старт! > Ходьба.

ПРимітКа: режим Ходьба можна 
вибрати, лише якщо пристрій вийнято з 
кріплення.
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Пристрій прокладає маршрут до вибраного 
об'єкта і відкриває карту.

Використання карти для навігації у 
пішохідному режимі
Маршрут на карті виділяється яскраво-
червоною лінією.

➋

➌

➊ ➊

Натисніть ➊, щоб побачити наступний чи 
попередній поворот.
Натисніть ➋, щоб переглянути екран 
маршруту.
Натисніть ➌, щоб переглянути екран 
"Где я?".

•

•

•

Перегляд екрана маршруту 
Під час навігації за маршрутом у 
пішохідному режимі натисніть  > 
Показать путеводитель.

Використовуйте компас для навігації
1. Натисніть  > Путевой компьютер на 

екрані карти.
Під час подорожі компас обертається, 
вказуючи напрямок руху.

2. Рухайтеся по колу, поки стрілка не вкаже 
на індикатор напрямку. 
Індикатор напрямку має вигляд 
перегорнутого трикутника у верхній 
частині компаса, який вказує поточний 
напрямок руху.

3. Продовжуйте рухатися у цьому напрямку 
до вибраного пункту призначення.
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Калібрування компаса
1. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
2. Натисніть Просмотр карты > 

 > Путевой компьютер >  > 
Калибровать компас.

3. Виконайте вказівки на екрані.

скидання даних бортового 
комп'ютера у пішохідному режимі
Перед початком руху слід скинути дані 
бортового комп'ютера.

1. Натисніть Просмотр карты >  > 
Путевой компьютер >  на головному 
екрані.

2. Виберіть потрібний параметр для 
скидання даних.

Виконання об'їзду
Під час руху за маршрутом ви можете 
об'їжджати перешкоди, які ви зустріли на 
своєму шляху, наприклад ділянки будівельних 
робіт.

1. Під час навігації за маршрутом торкніться 
піктограми . 

2. Перетягніть панель стану вниз екрана.
З'явиться вікно повідомлення.

3. Виберіть потрібний параметр:
Натисніть Объезд у режимі руху. 
Натисніть Пересчитать у 
пішохідному режимі. 

Якщо маршрут, за яким ви рухаєтесь, є 
єдиним прийнятним у даному випадку 
варіантом, пристрій не зможе розрахувати 
маршрут для об'їзду.

Припинення навігації за 
маршрутом
1. Під час навігації за маршрутом торкніться 

піктограми . 
2. Перетягніть панель стану вниз екрана.

З'явиться вікно повідомлення.
3. Натисніть Стоп. 

•
•
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Робота з маршрутами
Додавання пунктів до поточного 
маршруту
1. Під час навігації за маршрутом торкніться 

піктограми . 
2. Натисніть  на головному екрані, щоб 

побачити меню "Куда?".
3. Виконайте пошук об'єкта (стор. 30).
4. Натисніть потрібний проміжний пункт.
5. Натисніть Старт! > Вставить 

промежуточную точку.

Планування нового маршруту
1. Натисніть маршруты > Создать 

маршрут.
2. Натисніть текстове поле та введіть назву 

маршруту. 
3. Натисніть добавить местоположение. 
4. Виберіть місце: 

Натисніть відповідне місце на карті.
Натисніть  і знайдіть потрібне 
місце. 

•
•

5. Натисніть Выбр. это местоположение. 
6. Повторіть кроки 3–5 у разі потреби.
7. Натисніть Сохранить.

Редагування маршруту
1. Натисніть маршруты на панелі програм.
2. Натисніть потрібний маршрут. 
3. Натисніть изменить. 
4. Редагуйте маршрут: 

Натисніть добавить 
местоположение, щоб додати нові 
пункти маршруту.
Тягніть  або , щоб пересунути 
вибраний пункт вгору чи вниз на 
маршруті. 
Натисніть , щоб видалити пункт 
маршруту.

•

•

•
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Оптимізація і зміна напрямку 
збереженого маршруту
1. Натисніть маршруты на панелі програм.
2. Натисніть потрібний маршрут. 
3. Натисніть изменить > .
4. Натисніть Оптимизировать маршрут 

або Обратить маршрут.
5. Натисніть Сохранить.

Видалення збереженого маршруту
1. Натисніть маршруты на панелі програм.
2. Натисніть потрібний маршрут. 
3. Натисніть изменить >  > Удалить 

маршрут > OK.

Початок навігації за збереженим 
маршрутом
1. Натисніть маршруты на панелі програм.
2. Натисніть потрібний маршрут. 
3. Натисніть кнопку Старт!. 

Перегляд траєкторії 
маршруту
Пристрій передбачає можливість запису 
даних пройденого шляху (траєкторії 
маршруту) і відображення його на карті 
пунктирною лінією. 

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация. 

2. Встановіть прапорець для пункту 
Путевой журнал для налаштувань 
навігації в автомобільному та/чи 
пішохідному режимі. 

На карті з'явиться траєкторія маршруту.

стирання траєкторії маршруту 
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация >  > 
Очистить путевой журнал.
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Надсилання і отримання 
повідомлень

На надсилання і отримання текстових 
повідомлень поширюються стандартні тарифи 
вашого мобільного оператора.

Надсилання текстового 
повідомлення
Пристрій дозволяє надсилати короткі текстові 
повідомлення (SMS).

1. Натисніть Сообщения > Новое текстовое 
сообщение на панелі програм.

2. Введіть номер телефону або ім'я контакту 
і натисніть потрібного одержувача.

3. Введіть текстове повідомлення.
4. Натисніть , щоб побачити додаткові 

варіанти.
5. Натисніть Отправить. 

Про мультимедійні 
повідомлення 
Мультимедійне повідомлення (MMS-
повідомлення) схоже на текстове, але містить 
додаток, наприклад фото, відео, контакт або 
заплановану подію. 

Надсилання MMS-повідомлень
1. Натисніть Сообщения > Новое текстовое 

сообщение на панелі програм.
2. Введіть номер телефону або ім'я контакту 

і натисніть потрібного одержувача.
3. Введіть текстове повідомлення.
4. Натисніть  > Вложить. 
5. Виберіть тип мультимедійних матеріалів. 
6. Натисніть потрібний файл, щоб долучити 

його до повідомлення. 
7. Натисніть Отправить.
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Надсилання повідомлень про 
місцезнаходження

 УВАгА
Будьте обачними, розсилаючи дані про своє 
місцезнаходження.

Для надсилання даних про своє розташування 
передбачено спеціальні повідомлення про 
місцезнаходження. 

1. Натисніть Сообщения > Новое текстовое 
сообщение на панелі програм. 

2. Введіть номер телефону або ім'я контакту 
і натисніть потрібного одержувача.

3. Введіть текстове повідомлення.
4. Натисніть .
5. Виберіть місце: 

Натисніть відповідне місце на карті.
Натисніть  і знайдіть потрібне 
місце. 

6. Натисніть Выбр. это местоположение. 
7. Натисніть Отправить.

•
•

Перегляд повідомлень
Число на піктограмі повідомлень вказує на 
кількість непрочитаних вхідних повідомлень.

1. Натисніть Сообщения на головному 
екрані. 
Ви побачите вхідні SMS- та MMS-
повідомлення, отримані з інших 
пристроїв.

 Непрочитані повідомлення 
відображаються жирним шрифтом. 

2. Виберіть повідомлення, яке потрібно 
прочитати. 
ПОРада: натисніть і утримуйте потрібне 
повідомлення, щоб отримати доступ до 
інших функцій.

3. Натисніть , щоб отримати доступ до 
інших функцій. 
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Надсилання відповіді на 
повідомлення
1. Натисніть Сообщения на головному 

екрані. 
2. Натисніть потрібне повідомлення.
3. Натисніть поле для введення даних. 
4. Введіть повідомлення.
5. Натисніть Отправить.

Пересилання повідомлення
1. Натисніть Сообщения на головному 

екрані. 
2. Натисніть потрібне повідомлення.
3. Натисніть і утримуйте відповідне 

повідомлення у гілці. 
4. Натисніть Переслать. 
5. Введіть номер телефону або ім'я контакту 

і натисніть потрібного одержувача. 
6. Натисніть Сообщение, щоб відредагувати 

повідомлення у разі потреби. 
7. Натисніть Отправить. 

Видалення повідомлення
1. Натисніть Сообщения на головному 

екрані.
2. Натисніть потрібне повідомлення. 
3. Натисніть і утримуйте відповідне 

повідомлення у гілці. 
4. Натисніть Удалить сообщение. 

Видалення гілки повідомлень
1. Натисніть Сообщения на головному 

екрані.
2. Натисніть потрібне повідомлення. 
3. Натисніть  > Удалить цепочку.
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Налаштування послуги 
отримання SMS-повідомлень 
від стільникової мережі
Якщо розсилка SMS-повідомлень із 
місцевими новинами підтримується 
вашим мобільним оператором, ви можете 
налаштувати отримання цих повідомлень. 

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Сообщения.

2. Встановіть прапорець для пункту Служба 
широковещательных сообщений.

3. Натисніть Выбор языка, виберіть мову, 
якою ви хочете отримувати повідомлення, 
і натисніть Сохранить.

4. Натисніть Управление каналами.
5.  Встановіть прапорець для пункту 

Получить перечень каналов.
6. Виберіть канали, які ви хочете приймати.

ПОРада: ви можете також додати канал, 
який не включено до цього списку.

як додати новий канал
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Сообщения > Управление 
каналами. 

2. Натисніть .
3. Натисніть поле Номер канала і введіть 

номер каналу. 
4. Натисніть поле Описание і введіть опис 

каналу.
5. Натисніть поле Примечание і введіть 

нотатку щодо каналу.
6. Натисніть Сохранить.

Про повідомлення стільникової 
мережі
У разі отримання повідомлення стільникової 
мережі воно відображається на панелі 
повідомлень (стор. 9).
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Користування електронною 
поштою
створення нового облікового запису 
електронної пошти
Інформацію щодо конфігурації вашої 
електронної скриньки можна отримати від 
постачальника послуг електронної пошти.

ПРимітКа: про те, як додати обліковий 
запис електронної пошти Gmail, читайте 
на стор. 90. Доступ до Gmail за допомогою 
програми Gmail. 

1. Натисніть Эл. почта > другое (POP3/
IMAP4) на панелі програм.

2. Введіть адресу і пароль електронної 
пошти.

3. Натисніть Сохранить. 
4. У разі потреби введіть інформацію щодо 

конфігурації облікового запису, отриману 
від провайдера (постачальника послуг). 

5. Натисніть далее > Сохранить. 

створення нового облікового 
запису електронної пошти Exchange 
ActiveSync®

Зверніться до свого мережевого 
адміністратора для отримання необхідної 
інформації про вашу мережу.

Детальніше про Exchange ActiveSync читайте 
на стор. 90.

1. Натисніть Эл. почта > Exchange 
ActiveSync на панелі програм.

2. Введіть адресу і пароль своєї електронної 
пошти.

3. Натисніть далее.
4. Якщо необхідно, введіть потрібну 

інформацію або перевірте її правильність.
5. Натисніть далее.

Пристрій здійснить верифікацію 
налаштувань облікового запису.
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Надсилання електронного 
повідомлення
1. Натисніть Эл. почта > Новое сообщение 

на панелі програм. 
2. Натискайте відповідні поля, щоб ввести 

одержувачів, тему повідомлення та 
долучити додатки. 

3. Натисніть Сообщение.
4. Введіть текстове повідомлення. 
5. Натисніть  щоб отримати доступ до 

інших функцій (за бажанням). 
6. Натисніть Отправить. 

Перегляд електронного 
повідомлення
1. Натисніть Эл. почта на панелі програм.
2. Натисніть , щоб перевірити наявність 

нових повідомлень у разі потреби. 
3. Натисніть відповідне електронне 

повідомлення. 
4. Виберіть потрібний параметр: 

Натисніть , щоб переглянути 
відомості про місцезнаходження, 
якщо такі є. 

•

Натисніть , щоб відкрити додаток 
до повідомлення, якщо такий є. 

Видалення електронних 
повідомлень
1. Натисніть Эл. почта >  на панелі 

програм. 
2. Натисніть повідомлення, які слід 

видалити. 
3. Натисніть Удалить.

Пошук електронних повідомлень
ПРимітКа: під час пошуку 
переглядатимуться лише імена відправників і 
теми повідомлень, але не текст повідомлень. 

1. Натисніть Эл. почта на панелі програм.
ПОРада: щоб виконати пошук в іншій 
папці, натисніть  > Просмотреть 
папки, а потім натисніть відповідну 
папку.

2. Натисніть  > Поиск в текущей папке.
3. Введіть текст, який ви шукаєте, і 

натисніть Готово.

•
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як змінити папки електронної пошти
1. Натисніть Эл. почта на панелі програм. 
2. Натисніть  > Просмотреть папки. 
3. Натисніть потрібну папку. 

Налаштування підпису для 
електронних повідомлень
Ви можете налаштувати підпис електронних 
повідомлень для кожної доданої поштової 
скриньки. 

1. Натисніть Эл. почта >  > Управление 
учетными записями. 

2. Натисніть потрібний обліковий запис. 
3. Переконайтеся в тому, що для пункту 

использовать подпись встановлений 
прапорець. 

4. Натисніть Подпись. 
5. Введіть підпис.
6. Натисніть Сохранить.

як змінити пароль облікового запису 
електронної пошти
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Эл. почта.
2. Виберіть обліковий запис. 
3. Натисніть информация об учетной 

записи > Пароль. 
4. Введіть нові паролі.
5. Натисніть Сохранить. 

створення нового облікового запису 
електронної пошти
1. Натисніть Эл. почта >  > Управление 

учетными записями > добавить новую 
учетную запись на панелі програм. 

2. Виберіть тип запису та виконуйте 
вказівки, наведені на стор. 57. 

Зміна облікового запису електронної 
пошти
1. Натисніть Эл. почта на панелі програм.
2. Натисніть  і .
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Налаштування облікового 
запису електронної пошти за 
замовчуванням
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Эл. почта >  > 
Установить учетную запись по 
умолчанию.

2. Натисніть потрібний обліковий запис.
3. Натисніть Готово.

Редагування облікового запису 
Exchange ActiveSync
1. Натисніть Эл. почта >  > Управление 

учетными записями > Exchange 
ActiveSync > информация учетной 
записи на панелі програм.

2. Якщо необхідно, відредагуйте дані цих 
полів.

3. Натисніть . 
4. Виберіть потрібний параметр:

Натисніть да для верифікації свого 
облікового запису.
Натисніть Нет, щоб зберегти зміни 
без верифікації.

•

•
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Користування Ciao!™

Сервіс Ciao! передбачає періодичне 
надсилання даних щодо вашого 
місцезнаходження до партнерських мереж, 
а також завантаження останніх даних щодо 
місцезнаходження ваших друзів. Дані про 
ваше місцезнаходження надсилаються лише 
на ваш розсуд (якщо не увімкнено функцію 
автоматичного надсилання). 

У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Для використання цього сервісу 
необхідна підтримка функції передачі даних. 
Оплата за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

 УВАгА
Будьте обачними, розсилаючи дані про своє 
місцезнаходження.

Реєстрація пристрою і 
отримання доступу до 
сервісу Ciao!
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Прочитайте і прийміть умови екранних 

повідомлень.

3. Для реєстрації пристрою виконайте 
екранні вказівки. 
Після реєстрації ви отримаєте 
верифікаційне SMS-повідомлення.

4. Відкрийте SMS-повідомлення, отримане 
від myGarmin.

5. Натисніть посилання, щоб завершити 
процедуру верифікації.

6. Натисніть ОK. 
Відкриється екран реєстрації сервісу 
Ciao!.

7. Встановіть прапорець у відповідному 
пункті, щоб підтвердити, що вам вже 
виповнилося достатньо років для 
користування послугою Ciao!.

8. Натисніть далее.
9. Введіть екранне ім'я і натисніть Готово.
10. Виберіть спосіб оновлення даних про 

ваше місцезнаходження: Вручную або 
автоматически. 

11. Натисніть посилання, щоб ознайомитися 
з умовами постачання послуг для вказаної 
мережі або мереж.

12. Натисніть Принять.
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Дані про ваше місцезнаходження 
оновлюватимуться і будуть доступними 
вашим друзям.

Зміна екранного імені
1. Натисніть Ciao! > мои данные >  > 

изменить имя на панелі програм.
2. Введіть нове ім'я.
3. Натисніть Готово.

Запрошення друзів
1. Натисніть Ciao! > Пригласить на панелі 

програм. 
2. Виберіть відповідний варіант, щоб знайти 

друга.
3. Натисніть Готово.
Запрошений вами друг має прийняти 
запрошення, перш ніж ви зможете отримувати 
оновлення даних про місцезнаходження від 
цього друга.

Приймання або відхилення 
запрошення
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Виберіть у списку друга, який надіслав 

запрошення.
3. Натисніть Принять або Отказаться.

Розсилання оновлених даних 
про місцезнаходження
 Натисніть Ciao! > мои данные > 

Отправ.обновл-е на панелі програм. 

Автоматичне розсилання 
оновлених даних про 
місцезнаходження

 УВАгА
Будьте обачними, розсилаючи дані про своє 
місцезнаходження.

За замовчуванням дані про ваше 
місцезнаходження розсилаються лише якщо 
ви робите це вручну. 
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1. Натисніть Ciao! > мои данные на панелі 
програм.

2. Натисніть  > Обновление 
местоположения > автоматически > 
Готово. 

Оновлення статусу
1. Натисніть Ciao! > мои данные  > 

изменить статус на панелі програм.
2. Введіть нове статусне повідомлення.
3. Натисніть Готово. 

Перегляд списку друзів
Список друзів містить дані про статус ваших 
друзів, а також про відстань та напрямок руху 
до них.

1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть потрібного друга. 

Місцезнаходження цього друга з'явиться 
на карті. 

Перегляд розташування усіх друзів 
на карті

Натисніть Ciao! > Просмотр карты на 
панелі програм. 

Додавання друга до списку 
контактів
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть потрібного друга. 
3. Натисніть  > добавить в контакты.

Відправка повідомлення 
другові
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть потрібного друга. 
3. Натисніть Сообщение. 

Початок прокладання 
маршруту до місця 
перебування друга 
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
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2. Натисніть потрібного друга. 
3. Натисніть кнопку Старт!. 

Видалення запрошення
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть відповідного запрошеного 

друга.
3. Натисніть Отмен.пригл-я.

Видалення зі списку друзів
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть потрібного друга. 
3. Торкніться інформаційної "хмарки".
4. Натисніть  > Удалить друга > да.

Приховування та 
розголошення вашого 
місцезнаходження

Натисніть Ciao! >  > Скрыть > 
Скрыть на панелі програм.
Тепер дані про ваше поточне 
місцезнаходження приховані від ваших 
друзів. 

•

Щоб припинити ховатися, натисніть 
Ciao! >  > Остановить скрытие > 
Остановить скрытие.

Перегляд мереж Ciao!
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть  > Конфиденциальность > 

 > Сети. 

Вимкнення сервісу Ciao!
1. Натисніть Ciao! на панелі програм.
2. Натисніть  > Конфиденциальность > 

 > Отключить Ciao! > OK. 
Всі пов'язані із сервісом Ciao! дані, що 
зберігалися на пристрої, буде видалено. Ви 
більше не матимете змоги надсилати дані про 
своє місцезнаходження. 

Щоб відновити доступ до сервісу Ciao!, 
необхідно знову зареєструватися.

•
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Використання Інтернету
1. Натисніть Браузер на панелі програм. 
2. Натисніть панель URL.
3. Введіть слово для пошуку або URL-

адресу, а тоді натисніть Старт. 

Користування браузером
Щоб оновити поточну веб-сторінку, 
натисніть .
Натисніть , щоб припинити 
завантаження веб-сторінки.
Для прокручування веб-сторінки 
потягніть екран.
Щоб збільшити зображення, торкніться 
двох точок біля центру вікна і потягніть 
пальці у різні боки.
Щоб зменшити зображення, торкніться 
двох точок біля протилежних країв вікна і 
потягніть пальці до центру вікна. 
Натискайте посилання, текстові поля 
та інші інтерактивні елементи, щоб 
активувати їх. 

•

•

•

•

•

•

Натискайте й утримуйте інтерактивні 
елементи, щоб побачити меню додаткових 
параметрів.
Натисніть , щоб повернутися на 
попередню веб-сторінку за історією 
вашого браузера.
Натисніть , щоб перейти до наступної 
веб-сторінки за історією вашого браузера.
Натисніть , щоб додати цю веб-
сторінку до обраного, якщо цього ще не 
зроблено. 
Натисніть , щоб видалити цю веб-
сторінку із переліку обраного, якщо її 
було додано до цього переліку.
Натисніть , щоб переглянути список 
нещодавно переглянутих веб-сайтів ( ), 
обраних веб-сайтів ( ) та веб-сайтів, які 
переглядаються найчастіше ( ).
Натисніть , щоб побачити інші активні 
вікна браузера.

•

•

•

•

•

•

•
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Натисніть , щоб скористатися 
наступними функціями: 

Натисніть Перейти по URL, щоб 
ввести URL.
Для оновлення веб-сторінки 
натисніть Обновить.
Натисніть Отправить, щоб 
відправити URL у текстовому 
повідомленні чи повідомленні 
електронної пошти. 
Натисніть Найти на странице, щоб 
знайти текст на поточній веб-сторінці. 
Натисніть Выделить текст, щоб 
скопіювати текст із поточної веб-
сторінки до буфера обміну системи. 
Щоб скопіювати текст, тягніть палець 
упоперек нього. Коли ви відірвете 
палець від екрана, вибраний текст 
буде скопійований до буфера обміну. 
Натисніть Просмотреть загрузки, 
щоб переглянути історію 
завантажень. 

•

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Перегляд кількох вікон 
браузера 
Ви можете переглядати іншу веб-сторінку, 
не закриваючи поточну, відкривши ще одне 
вікно браузера. 

1. Натисніть Браузер >  > Новая 
страница на панелі програм. 

2. Виберіть потрібний параметр: 
Натисніть на веб-сайт. 
Натисніть панель URL для введення 
адреси, за якою слід відкрити нову 
веб-сторінку. 

3. Натисніть .
4. Натисніть активне вікно браузера.

•
•
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Додавання веб-сторінки до 
списку обраного
1. Відкрийте відповідну веб-сторінку для 

збереження. 
2. Натисніть . 
Якщо ви переглядатимете одну зі своїх 
вибраних веб-сторінок, піктограма  стане 
золотою. 

Видалення веб-сторінки з обраного
1. Відкрийте веб-сторінку, яку слід 

видалити. 
2. Натисніть . 

Відкриття веб-сторінки зі списку 
обраних
1. Натисніть Браузер >  >  на панелі 

програм.
2. Натисніть відповідну веб-сторінку для 

перегляду у браузері.

Перегляд історії 
1. Натисніть Браузер >  >  на панелі 

програм.
2. Натисніть відповідну веб-сторінку для 

перегляду у браузері.

стирання історії веб-сторінок
 На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Браузер > Очистить 
историю > да. 
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Пересилання URL іншим 
особам
1. Натисніть Браузер >  на панелі 

програм.
2. Натисніть потрібну категорію. 
3. Натисніть і утримуйте потрібну веб-

сторінку.
4. Натисніть Отправить.
5. Виберіть варіант відправки вибраного 

URL.

Відкриття веб-сайта у новому 
вікні 
1. Натисніть Браузер >  на панелі 

програм.
2. Натисніть потрібну категорію. 
3. Натисніть і утримуйте потрібну веб-

сторінку.
4. Натисніть Открыть в новом окне.

Видалення веб-сайта зі 
списку
1. Натисніть Браузер >  на панелі 

програм.
2. Натисніть потрібну категорію. 
3. Натисніть . 
4. Натисніть  поруч із відповідним веб-

сайтом, щоб видалити цей сайт зі списку.
5. Натисніть ще раз для видалення. 
6. Натисніть Готово.

Налаштування домашньої 
сторінки браузера
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Браузер > Выбрать 
главную страницу.

2. Введіть URL.
3. Натисніть ОK.
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Завантаження файлів
1. Натисніть Браузер на панелі програм. 
2. Відкрийте веб-сторінку, що містить 

потрібне посилання для завантаження. 
3. Натисніть посилання завантаження. 

На екрані з'явиться історія завантажень; 
стан завантаження вказуватиметься 
індикатором. 
ПОРада: натисніть і утримуйте 
індикатор завантаження, щоб скасувати 
або призупинити завантаження.

4. Натисніть  та виберіть відповідну дію: 
Натисніть Очистить все, щоб стерти 
історію завантажень. Ця команда 
не видаляє завантажені файли із 
пристрою.
Натисніть Приостановить все, щоб 
зупинити усі поточні завантаження.

•

•

Натисніть Продолжить все, щоб 
відновити усі зупинені завантаження.
Натисніть Отменить все, щоб 
скасувати усі поточні завантаження. 
Ця команда не видаляє вже завершені 
завантаження. 

5. Коли індикатор завантаження 
заповниться, натисніть назву файлу, щоб 
переглянути завантажений файл. 

Перегляд завантажень
1. Натисніть Браузер >  > Просмотреть 

загрузки на панелі програм. 
2. Натисніть на потрібний файл. 

•

•
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Відтворення музики

Формати файлів музичного 
програвача
Музичний програвач підтримує такі формати 
файлів: 

MP3
MPEG4
WMA
AAC/AAC+/eAAC+
WAV
MIDI
OGG

Усі музичні файли, формат яких 
підтримується пристроєм, відображаються у 
музичному програвачі.

•
•
•
•
•
•
•

Інформація про музичний програвач
Постачання цього продукту не передбачає 
надання ліцензії чи будь-яких прав на 
розповсюдження вмісту, створеного за 
допомогою цього продукту, у комерційних 
системах мовлення (наземних, супутникових, 
кабельних та/чи за допомогою інших каналів 
розповсюдження), за допомогою засобів 
потокового відтворення (через Інтернет, 
корпоративні та/чи інші мережі), інших 
систем розповсюдження вмісту (платних 
аудіосервісів, сервісів надання аудіоматеріалів 
за вимогою тощо) чи на фізичних носіях 
(компакт-дисках, DVD, напівпровідникових 
мікросхемах, жорстких дисках, картках 
пам'яті тощо). Для такого використання 
потрібна окрема ліцензія. Щоб дізнатися 
більше, завітайте на http://mp3licensing.com.

http://mp3licensing.com
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Відтворення пісні
Перш ніж відтворювати пісні або створювати 
добірки музики, необхідно перенести музичні 
файли на ваш пристрій (стор. 92).

1. Натисніть музыка на панелі програм.
2. Виберіть потрібний параметр:

Натисніть Все песни.
Якщо необхідно, виберіть категорію і 
підкатегорію.

Усі пісні вибраної категорії додаються до 
поточної добірки музики.

3. Натисніть потрібну пісню.
Програвач відтворить вибрану пісню, а 
потім наступні пісні у списку.

•
•

Зміна вигляду музичного 
програвача

Під час відтворення пісні натискайте 
наступні піктограми, щоб змінити вигляд 
музичного програвача: 

Натискайте , щоб побачити 
поточну добірку музики.
Натискайте , щоб побачити 
поточний трек, ілюстрацію та 
індикатор відтворення. 
Натискайте  > Просмотр 
библиотеки музыкальных файлов, 
щоб переглядати музичну бібліотеку, 
не зупиняючи музику. 

Про добірки музики
Добірка – це список пісень, який може бути 
збережений. Поточна добірка відображається 
на відповідному екрані музичного програвача. 
Ви можете також створювати та зберігати 
добірки музики для майбутнього відтворення.

•

•

•



Відтворення музики

�� Посібник користувача Garmin-Asus

створення добірки музики 
1. Натисніть музыка > Плейлисты >  на 

панелі програм. 
2. Введіть нову назву і натисніть 

Сохранить.
3. Натисніть нову добірку.
4. Натисніть .
5. Якщо необхідно, виберіть категорію і 

підкатегорії.
6. Встановіть прапорець поруч із кожною з 

пісень, які ви хочете додати до добірки.
7. Натисніть добавить в плейлист.
8. Повторюйте кроки 4–7, щоб додати до 

добірки додаткові пісні.
9. Натисніть Готово > Сохранить.
10. Щоб змінити порядок добірки, натисніть 

 і перетягніть відповідну пісню на нове 
місце у добірці (за бажанням).

11. Натисніть Сохранить.

Відтворення добірки музики
1. Натисніть музыка > Плейлисты на 

панелі програм.
2. Натисніть відповідну добірку. 
3. Натисніть одну з пісень, щоб розпочати 

відтворення добірки.

Редагування добірки музики
1. Натисніть музыка > Плейлисты на 

панелі програм.
2. Натисніть відповідну добірку.
3. Натисніть  > изменить плейлист.
4. Виберіть варіант редагування добірки: 

Натискайте , щоб додавати пісні 
до добірки.
Натискайте , щоб видаляти пісні з 
цієї добірки.
Натисніть та утримуйте  і 
перетягніть пісню на нове місце у 
добірці.

5. Натисніть Сохранить.

•

•

•
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Пошук у музичному 
програвачеві
1. Натисніть музыка на панелі програм.
2. Натисніть .
3. Введіть частину або повну назву пісні, 

альбому чи ім'я виконавця.
4. Натисніть Готово.

Збереження пісні як мелодії 
дзвінка
1. У режимі перегляду добірок музичного 

програвача натисніть і утримуйте 
відповідну пісню. 

2. Натисніть добавить в список мелодий 
звонка.

Потокове відтворення музики 
онлайн
Музичні файли, формат яких підтримується 
пристроєм, можуть відтворюватися у 
потоковому режимі без збереження у пам'яті 
пристрою. 

1. Натисніть Браузер на панелі програм. 
2. Виберіть потрібний параметр:

Введіть URL.
Перейдіть до сторінки із посиланням 
на музичний файл підтримуваного 
формату. 

3. Натисніть посилання на музичний файл. 
Музичний програвач почне відтворення 
пісні. На екрані з'явиться URL пісні. 

4. Натисніть  > Сохранить, щоб зберегти 
пісню (якщо це можливо). 

•
•
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Зйомка та перегляд 
зображень та відео

ПРимітКа: перед використанням камери 
відклейте пластикову плівку з об'єктива (якщо 
цього ще не зроблено).

Фотографування
1. Натисніть клавішу Камера.
2. Використовуючи екран як видошукач, 

наведіть об'єктив камери на об'єкт, який 
ви хочете сфотографувати. 

3. Натисніть клавішу Камера наполовину, 
тримаючи камеру нерухомо. 
На екрані з'явиться блимаючий 
сірий прямокутник. Пристрій буде 
сфокусовано на об'єкті, що потрапив до 
цього прямокутника. Коли камеру буде 
сфокусовано, прямокутник стане зеленим 
і почне блимати.

4. Натисніть клавішу Камера повністю, щоб 
зробити знімок. 
Після того, як камера клацне, знімок 
буде зроблено; він відображатиметься на 
екрані для перегляду протягом 3 секунд.

5. Виберіть потрібний параметр:
Натисніть , щоб отримати доступ 
до інших функцій, зокрема функції 
використання зображення як шпалер 
або як піктограми контакту.
Натисніть , щоб відправити 
зображення іншим.
Натисніть , щоб видалити 
зображення.
Натисніть , щоб зробити новий 
знімок.

ПОРада: ви також можете натиснути , 
щоб зробити знімок. 

Зйомка з використанням 
даних GPS
Якщо ви отримуєте сигнали GPS, пристрій 
може прив'язувати до знімків координати за 
даними GPS.

1. Натисніть клавішу Камера.
2. Натисніть . 

•

•

•

•



Зйомка та перегляд зображень та відео

Посібник користувача Garmin-Asus ��

ПОРада: перед тим, як зробити знімок 
із використанням даних GPS, вам 
потрібно буде зачекати декілька секунд, 
поки пристрій не встановить зв'язок із 
супутником. 

3. Використовуючи екран як видошукач, 
наведіть об'єктив камери на об'єкт, який 
ви хочете сфотографувати. 

4. Натисніть та утримуйте клавішу Камера, 
тримаючи камеру нерухомо. 

5. Відпустіть клавішу Камера, щоб зробити 
знімок. 
Після того, як камера клацне, знімок буде 
збережено. 

Запис відео
1. Натисніть клавішу Камера.
2. Натисніть , щоб вибрати відео.
3. Використовуючи екран як видошукач, 

наведіть об'єктив камери на об'єкт, який 
ви хочете знімати.

4. Щоб почати зйомку, натисніть .

5. Щоб припинити зйомку, натисніть .
Відео буде збережене автоматично.
ПОРада: натисніть  для пошуку і 
перегляду відео.

Зміна налаштувань камери та 
відео
1. Натисніть Фотокамера >  > 

Настройки камеры на панелі програм.
2. Виберіть потрібний параметр:

Натисніть Цветовой эффект, щоб 
вибрати кольоровий ефект, який має 
бути застосований до зроблених вами 
знімків.
Натисніть Настройка освещения, 
щоб вибрати умови освітлення, або 
виберіть автоматически.
Натисніть Разрешение изображения, 
щоб вибрати розділення для 
фотозйомки. Більше розділення 
дозволяє створювати більш якісні 
знімки, але потребує більше пам'яті 
пристрою.
Натисніть Звук затвора, щоб 
вимкнути чи увімкнути звук затвора.

•

•

•

•
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Натисніть автопросмотр, щоб 
увімкнути або вимкнути екран 
перегляду. Екран перегляду 
використовується для короткочасного 
відтворення знімка одразу після того, 
як його було зроблено. 
Натискайте Качество видео, 
щоб вибрати розділення, з яким 
зніматиметься відео.
ПРимітКа: відрегулювати 
параметр Качество видео можливо, 
лише якщо як Формат видео 
використовується MP4.
Натисніть Формат видео, щоб 
вибрати формат відео, який 
використовуватиметься під час 
збереження відео.
ПРимітКа: у вигляді 
мультимедійних повідомлень може 
надсилатися лише відео у форматі 
3GPP.

Перегляд зображень
1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Торкніться потрібного зображення. 

•

•

•

3. Натискайте стрілки, щоб переглянути 
додаткові знімки. 

Перегляд відео
1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Натисніть відео.

Відео позначені . 
3. Натисніть . 
4. Натисніть на екран, щоб переглянути 

елементи керування відтворенням.

Перегляд слайдів
1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Натисніть  > Просмотреть слайд-шоу.

Надсилання зображень та 
відео іншим
1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Натисніть на потрібне зображення чи 

відео. 
3. Натисніть . 
4. Виберіть потрібну функцію, щоб 

відправити зображення іншим.
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Налаштування шпалер
Ви можете вибрати та підготувати знімок, 
який використовуватиметься як шпалери.

1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Торкніться потрібного зображення. 
3. Натисніть  > Установить как > Обои. 
4. Щоб обрізати вибране фото, тягніть краї 

прямокутника. 
5. Натисніть Сохранить. 

Редагування зображень та 
відео
1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Виберіть потрібне зображення чи відео. 
3. Натисніть .
4. Виберіть потрібний параметр: 

Натисніть Повернуть, щоб 
повернути фото за годинниковою 
стрілкою чи проти годинникової 
стрілки. 

•

Натисніть Обрезать, тягніть краї 
прямокутника, щоб обрізати фото, 
після чого натисніть Сохранить. 
Буде створено новий файл з 
обрізаним зображенням.
Для перейменування файлів натисніть 
дополнительная информация > 

 > Переименовать изображение 
або Переименовать видео. 

Додавання фото до контакту
1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Торкніться потрібного зображення. 
3. Натисніть  > Установить как > Фото 

контакта. 
4. Натисніть потрібний контакт.
5. Щоб обрізати вибране фото, тягніть краї 

квадрата. 
6. Натисніть Сохранить. 

•

•
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Початок прокладання 
маршруту за даними 
фотографії чи відео
Ви можете прокладати маршрут до 
фотографій, які мають дані GPS щодо 
розташування (стор. 74).

1. Натисніть Галерея на панелі програм. 
2. Торкніться потрібного зображення. 
3. Натисніть  > Старт!. 

Зміна налаштувань галереї
1. Натисніть Галерея >  > Настройки 

галереи на панелі програм.
2. Виберіть потрібний параметр:

Натисніть Группировка, щоб 
вибрати критерії для групування 
фотографій.
Натисніть Отображаемый размер, 
щоб вибрати розмір для перегляду 
зображень.

•

•

Натисніть Порядок сортировки, 
щоб вибрати порядок сортування 
фотографій.
Натисніть интервал в слайд-
шоу, щоб вибрати, скільки часу 
відображатиметься кожен знімок під 
час слайд-шоу.
Натисніть Переход в слайд-шоу, 
щоб вибрати ефект, який має 
використовуватися під час переходу 
між знімками під час слайд-шоу.
Встановіть прапорець для пункту 
Повтор слайд-шоу, щоб повторити 
слайд-шоу кілька разів.
Встановіть прапорець для пункту 
Перемешать слайды, щоб 
відображати знімки у довільному 
порядку.

•

•

•

•

•
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Угода з кінцевим користувачем 
технології MPEG-4
Цей продукт ліцензовано відповідно до 
ліцензії MPEG-4 Visual Patent Portfolio 
License для особистого і некомерційного 
використання з метою (i) кодування відео 
відповідно до відеостандарту MPEG-4 (далі 
"відео MPEG-4") та/або (ii) розкодування 
відео MPEG-4, яке було закодовано 
користувачем для особистих некомерційних 
потреб та/або отримано від постачальника 
відео, який володіє ліцензією від компанії 
MPEG LA на розповсюдження відео у 
форматі MPEG-4. Для інших способів 
застосування цієї технології ліцензії не 
надаються. Додаткові відомості, зокрема щодо 
рекламного, внутрішнього та комерційного 
використання технології MPEG-4 і 
відповідного ліцензування, можна отримати, 
звернувшись до компанії MPEG LA, LLC. 
Див. www.MPEGLA.com.

Угода з кінцевим користувачем 
технології AVC
Цей продукт ліцензовано відповідно до 
ліцензії AVC Patent Portfolio License для 
особистого і некомерційного використання 
з метою (i) кодування відео відповідно до 
відеостандарту AVC (далі "відео AVC") 
та/або (ii) розкодування відео AVC, яке було 
закодовано користувачем для особистих 
некомерційних потреб та/або отримано від 
постачальника відео, який володіє ліцензією 
на розповсюдження відео AVC. Для інших 
способів застосування цієї технології ліцензії 
не надаються. Додаткову інформацію можна 
отримати в компанії MPEG LA, LLC. Див.  
www.MPEGLA.com.

www.MPEGLA.com
www.MPEGLA.com
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Використання записника
Ви можете синхронізувати свій телефон із 
комп'ютером, обліковими записами Google 
та Exchange, щоб ваша папка вхідних 
повідомлень, контактів та календар на обох 
цих носіях вчасно оновлювалися (стор. 90).

Користування календарем 
Перегляд запланованої події
1. Натисніть Календарь на панелі програм. 
2. За потреби виберіть відповідну дію:

Натисніть , щоб дізнатися, 
який сьогодні день. Число у колі є 
поточним днем місяця. 
Натисніть , щоб переглянути 
програму майбутніх подій. 
Натисніть , щоб переглянути 
події, заплановані на сьогодні.
Натисніть , щоб вибрати дату 
місячного календаря. 

•

•

•

•

Натискайте  або  , щоб 
змінити день чи місяць. 

3. Натисніть потрібну подію, щоб 
переглянути детальну інформацію про 
неї. 

створення запланованих подій 
1. Натисніть Календарь на панелі програм. 
2. Натисніть . 
3. Натисніть тема, введіть тему і натисніть 

Готовo. 
4. Натисніть местоположение і 

виберіть один із варіантів, щоб ввести 
місцезнаходження:

Введіть повну адресу чи назву об'єкта 
і натисніть Готово.
Натисніть добавить 
местоположение, натисніть 
відповідне місце на карті, 
після чого натисніть Выбр. это 
местоположение > Готово.
Натисніть добавить 
местоположение, натисніть ,  
знайдіть відповідне місце,  
а після цього натисніть Выбр.  
это местоположение > Готово.

•

•

•

•
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5. Виберіть тривалість запланованої події: 
Виберіть час початку і завершення 
події.
Поставте прапорець для пункту Весь 
день, щоб створити подію, тривалість 
якої запланована на весь день. 

6. Якщо необхідно, натисніть 
Напоминание, виберіть дату нагадування 
і натисніть Сохранить.

7. Якщо необхідно, натисніть Повтор, 
виберіть частоту повторення події і 
натисніть Сохранить.

8. Натисніть Календарь, щоб вибрати 
календар, якщо у вашому пристрої кілька 
календарів. 

9. Натисніть Примечание, щоб зробити 
нотатки щодо зустрічі (за бажанням).

10. Натисніть Приглашения, щоб запросити 
інших осіб взяти участь у події (якщо 
необхідно).
Ви можете запрошувати інших осіб на 
зустріч, якщо ви користуєтеся обліковим 
записом Google або Exchange ActiveSync.

11. Натисніть Сохранить. 

•

•

Початок прокладання маршруту до 
місця події
Якщо подія містить інформацію про 
місцезнаходження, ви можете почати 
прокладати маршрут до цього місця. 

1. Натисніть Календарь на панелі програм. 
2. Натисніть відповідну подію. 
3. Натисніть  > Старт!. 

Перегляд документів
Функція перегляду документів дозволяє 
переглядати наступні формати файлів: 
Microsoft® Word, Excel®, PowerPoint®, Adobe® 
PDF, HTML та звичайні текстові файли. 
Дізнатися більше про перенесення файлів 
можна на стор. 92.

1. Натисніть Просмотр документов на 
панелі програм. 
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ПОРада: для відображення файлів 
будь-якого певного типу, натисніть  > 
Показать файлы по типу, після чого 
натисніть потрібний тип файлу. 

2. Натисніть потрібний документ. 
ПРимітКа: також можна відкривати 
документи, які долучено до електронних 
повідомлень, або до яких можна перейти 
з веб-сторінки за допомогою посилання. 

3. Виконайте одну з наведених нижче дій: 
Натисніть  або , щоб перейти 
на попередню або, відповідно, на 
наступну сторінку. 
Натисніть Страница та введіть номер 
сторінки. 
Щоб збільшити зображення, 
торкніться двох точок біля центру 
вікна і потягніть пальці у різні боки.
Щоб зменшити зображення, 
торкніться двох точок біля 
протилежних країв вікна і потягніть 
пальці до центру вікна. 

•

•

•

•

Натисніть  > Поиск, щоб розпочати 
пошук документа.
Натисніть  > Повернуть, щоб 
повернути документ на 90° за 
годинниковою стрілкою. 
Натисніть  > Отправить, щоб 
відправити документ іншим.

Пошук у документі
1. Відкрийте документ за допомогою 

функції перегляду документів (стор. 81).
2. Натисніть  > Поиск.
3. Введіть слово для пошуку.
4. Натисніть . 
5. Натискайте  або , щоб знайти 

наступне або, відповідно, попереднє 
місце розташування слова для пошуку у 
документі.

6. Натисніть , щоб закрити панель 
пошуку.

•

•

•
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Перевірка прогнозу погоди
У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Для використання цього сервісу 
необхідна підтримка функції передачі даних. 
Оплата за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

ПОРада: про змінення одиниць 
вимірювання читайте на стор. 109.

1. Натисніть Погода на панелі програм.
Пристрій забезпечує відображення 
інформації про погоду у цій місцевості 
на час перегляду та прогнозу погоди на 
шість днів уперед. 

2. Натисніть потрібний день, щоб побачити 
детальний прогноз погоди на цей день. 

Перегляд прогнозу погоди для інших 
міст
1. Натисніть Погода >  > изменить 

города в избранном > добавить город 
на панелі програм. 

2. Введіть назву міста.

3. Натисніть Готово.
4. Натисніть відповідне місто. 
5. Натисніть Готово. 
6. Натисніть  або , щоб дізнатися 

про прогноз погоди для ваших улюблених 
міст.

Користування годинником
Інформацію про те, як вручну змінити 
налаштування часу або часового пояса, 
читайте на стор. 108. 

Додавання міст до списку показників 
часу
1. Натисніть Часы >  >  на панелі 

програм.
2. Введіть назву міста повністю або 

частково.
3. Натисніть Готово.
4. Натисніть відповідне місто.
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Налаштування будильника
1. Натисніть Часы >  > добавить 

будильник на панелі програм. 
2. Натисніть Сообщение будильника, 

введіть повідомлення для будильника і 
натисніть OK. 

3. Натисніть Начать, виберіть час для 
будильника і натисніть Готово. 

4. Якщо необхідно, натисніть Повтор, 
виберіть як часто має повторюватися 
сигнал будильника, і натисніть OK. 

5. Встановіть прапорець Включить. 
6. Натисніть Звонок, натисніть дзвінок, 

після чого натисніть Готово (за 
бажанням). 

7. Натисніть Сохранить. 

Керування будильниками
Встановіть або зніміть прапорець для 
відповідного будильника, щоб увімкнути 
або вимкнути цей будильник. 
Щоб видалити будильник, натисніть 
його, після чого натисніть  > Удалить 
будильник. 
Коли спрацює будильник, натисніть 
Отложить, щоб будильник спрацював 
знову за 10 хвилин, або натисніть 
Закрыть. 

Використання секундоміра 
1. Натисніть Часы >  на панелі програм. 
2. Натисніть Начать, щоб розпочати відлік 

секундоміра. 
3. Натисніть Круг, щоб зафіксувати 

час, витрачений на коло, і інтервал 
перепочинку (за бажанням). 

4. Натисніть Стоп, щоб зупинити таймер. 
5. Натискайте значення часу пунктів Круг 

та Сплит, щоб побачити більш детальну 
інформацію (за бажанням).

6. Натисніть Сброс, щоб скинути показання 
таймера на нуль (за бажанням). 

•

•

•
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Перегляд карти світу
1. Натисніть Часы >  на панелі програм. 

На глобусі відображаються зони денного 
світла та темряви в усьому світі. 

2. Виконайте одну з наведених нижче дій: 
Тягніть глобус, щоб змінити 
швидкість або напрямок обертання. 
Натисніть глобус, щоб зупинити 
обертання. 

Коли глобус зупиниться, знову 
натисніть його, щоб побачити 
пласку карту. 
Щоб повернутися до режиму 
глобуса, натисніть карту ще раз. 

•

•

◦

◦

Використання функції 
конвертування
Конвертування одиниць 
вимірювання
1. Натисніть Конвертер на панелі програм. 
2. Натисніть кнопку поряд із пунктом 

Преобразовать.
3. Натисніть тип величин, значення яких 

треба перерахувати.
4. Натисніть Готово. 
5. Виберіть одиницю вимірювання.
6. Виберіть тип одиниць.
7. Натисніть Готово. 
8. Натисніть поле для введення числа.
9. Введіть число одиниць, яке треба 

перерахувати.
10. Натисніть Готово. 
ПОРада: щоб скинути вибране число 
одиниць, натисніть  > Очистить. 
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Конвертація валют
1. Натисніть Конвертер на панелі програм. 
2. Натисніть кнопку поряд із пунктом 

Преобразовать. 
3. Натисніть Валюта > Готово.
4. Натисніть кнопку валюти. 

ПОРада: тягніть панель, щоб швидко 
перебирати валюти.

5. Виберіть потрібну валюту.
6. Натисніть Готово.
7. Натисніть поле для введення суми під 

валютою, яку потрібно конвертувати. 
8. Введіть суму.
9. Натисніть Готово. 

Оновлення курсів обміну валют
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. 

1. Натисніть Конвертер на панелі програм. 
2. Натисніть кнопку поряд із пунктом 

Преобразовать. 
3. Натисніть Валюта > Готово > Обновить.

Налаштування курсів обміну валют 
вручну
1. Натисніть Конвертер на панелі програм.
2. Натисніть кнопку поряд із пунктом 

Преобразовать.
3. Натисніть Валюта > Готово.
4. Натисніть кнопку валюти.
5. Натисніть валюту, для якої ви хочете 

встановити курс обміну, після чого 
натисніть Готово.
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6. Якщо необхідно, повторіть крок 5, щоб 
змінити налаштування для іншої валюти.

7. Натисніть  > Вручную.
8. Щоб змінити схему конвертування валют, 

натисніть панель конвертування. 
9. Натисніть поле для введення курсу 

обміну.
10. Введіть новий курс і натисніть Готово.

Перегляд розкладу 
авіарейсів
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Оплата 
за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

1. Натисніть Сведения об авиарейсах на 
панелі програм. 

2. Здійсніть пошук: 
Натисніть текущее местоположение, 
щоб здійснити пошук рейсів 
в аеропортах поблизу вашого 
поточного місцезнаходження. 

•

Натисніть другой город, щоб 
здійснити пошук рейсів в аеропортах 
поблизу вибраного вами міста. 

На екрані буде відображено список 
аеропортів. Великі аеропорти знаходяться 
на початку списку, а всі інші аеропорти 
впорядковано залежно від відстані до них. 

3. Виберіть аеропорт.
ПОРада: натисніть , щоб побачити 
цей аеропорт на карті.

4. Виберіть потрібний параметр.
5. Виберіть рейс.

•
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сеанси кінотеатрів
У деяких регіонах ця послуга може бути 
недоступною. Для використання цього сервісу 
необхідна підтримка функції передачі даних. 
Оплата за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора.

Пошук фільму за назвою
1. Натисніть Расписание фильмов > Кино 

на панелі програм.
2. Натискайте стрілки або торкніться дати, 

якщо необхідно вибрати іншу дату. 
3. Виберіть фільм.
4. Натисніть Кинотеатры.
5. Виберіть кінотеатр.
6. Виберіть потрібний параметр.

Пошук фільму за кінотеатром
1. Натисніть Расписание фильмов > 

Кинотеатры на панелі програм.
2. Виберіть кінотеатр. 

3. Натискайте стрілки або торкніться дати, 
якщо необхідно вибрати іншу дату. 

4. Виберіть фільм.
5. Виберіть потрібний параметр.

Початок прокладання маршруту до 
кінотеатру
Після того, як буде вибрано фільм та 
кінотеатр, ви зможете прокласти маршрут до 
цього кінотеатру. 

Натисніть кнопку Старт!. 

Налаштування запланованої події 
для походу до кінотеатру
Після того, як буде вибрано фільм та 
кінотеатр, ви зможете запланувати подію на 
час кіносеансу. 

1. Натисніть  > Напомнить.
2. Виберіть час кіносеансу.



Під'єднання до інших пристроїв

Посібник користувача Garmin-Asus ��

Під'єднання до інших 
пристроїв

синхронізація пристрою з 
комп'ютером

Синхронізуйте свій пристрій з 
комп'ютером для перенесення своїх 
контактів та запланованих подій у пам'ять 
пристрою.

Завантаження і встановлення 
Garmin-Asus PC Sync
ПРимітКа: ПЗ Garmin-Asus PC Sync не є 
сумісним з комп'ютерами Mac®.

1. Завітайте на веб-сторінку  
www.garminasus.com/pcsync.

2. Виконуйте вказівки на екрані, щоб 
завантажити та встановити ПЗ Garmin-
Asus PC Sync.

синхронізація з комп'ютером
1. Переконайтеся в тому, що ви завантажили 

і встановили ПЗ Garmin-Asus PC Sync на 
свій комп'ютер.

2. Під'єднайте кінець кабелю mini-USB до 
роз'єму на нижній панелі пристрою (не до 
тримача).

3. Під'єднайте кабель до свого комп'ютера.
На пристрої відкриється вікно USB-
з'єднання. 
ПРимітКа: якщо вікно USB-з'єднання 
не відкривається, відкрийте панель 
повідомлень і натисніть Устройство USB 
подключено.

4. Натисніть Синхронизация.
Тепер ваші контакти у Microsoft Outlook®, 
заплановані події та завдання синхронізовано 
зі списком контактів і календарем вашого 
пристрою.

www.garminasus.com/pcsync
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синхронізація пристрою з 
Exchange Server
Синхронізуйте свої контакти, календар та 
електронну скриньку з обліковим записом 
Exchange ActiveSync. Для користування цією 
функцією необхідна підтримка передачі 
даних. Зверніться до свого мережевого 
адміністратора для отримання необхідної 
інформації про вашу мережу.

Див. стор. 57, щоб дізнатися більше про 
налаштування облікового запису Exchange 
ActiveSync. 

Ви можете вибрати типи даних (електронна 
пошта, контакти та календар) для 
синхронізації, а також вибрати, як саме 
пристрій синхронізуватиме дані (стор. 106). 

синхронізація з обліковим 
записом Google™ 
Ви можете синхронізувати дані свого 
облікового запису Google з календарем, 
контактами і послугами для мобільних 
телефонів від Google.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Учетные записи и 
синхронизация > добавить учетную 
запись > далее.

2. Виберіть потрібний параметр:
Натисніть Вход, щоб увійти до 
існуючого облікового запису Google. 
Введіть ім'я користувача та пароль і 
натисніть Вход.
Натисніть Создать, щоб створити 
новий обліковий запис Google. 
Виконайте вказівки на екрані.

3. Виберіть тип даних, які ви хочете 
синхронізувати.

Дані вашого облікового запису Google 
автоматично синхронізуються із програмами 
вашого пристрою.

Видалення облікового запису Google
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Учетные записи и 
синхронизация > Google > Удалить 
учетную запись.

•

•
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Використання технології 
Bluetooth

Використовуйте бездротову технологію 
Bluetooth для встановлення бездротового 
зв'язку з іншими пристроями.

Увімкнення Bluetooth 
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth. 

2. Встановіть прапорець для пункту 
Bluetooth. 

сполучення з іншим пристроєм 
Ваш пристрій можна під'єднати до іншого 
пристрою за допомогою бездротової 
технології Bluetooth.

1. Переведіть пристрій, призначений 
для сполучення, у режим видимості/
сполучення. 

2. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth. 

3. Встановіть прапорець для пункту 
Bluetooth. 

4. Встановіть прапорець для пункту 
Видимый.

5. Натисніть Поиск устройств. 
ПРимітКа: імена пристроїв можуть 
з'явитися на екрані через деякий час. 

6. Виберіть зі списку пристрій, з яким ви 
хочете встановити сполучення.

7. Введіть пароль пристрою.
8. Натисніть ОK. 

Під'єднання до сполученого 
пристрою
Під'єднатися до іншого пристрою можна 
лише після встановлення сполучення з цим 
пристроєм.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth.

2. Виберіть сполучений пристрій.
3. Натисніть Подключить.

Зміна імені користувача пристрою
Ви можете змінити ім'я, що ідентифікує 
ваш пристрій для інших пристроїв, які 
використовують технологію Bluetooth.
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1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth.

2. Натисніть имя устройства.
3. Введіть ім'я.
4. Натисніть Сохранить.

Від'єднання пристрою 
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth.

2. Натисніть пристрій.
3. Натисніть Отключить.
Тепер пристрій відключено, але він 
залишається сполученим із вашим пристроєм.

Видалення сполученого пристрою 
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth.

2. Виберіть потрібний параметр:
Натисніть на пристрій та натисніть 
Разъединить.
Натисніть  > Очистить список 
устройств, щоб видалити усі 
сполучені пристрої. 

•

•

Видалення усіх сполучених 
пристроїв

На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Bluetooth >  > Очистить 
список устройств > да. 

Передача файлів
Ви можете переносити на ваш пристрій 
файли, наприклад форматів MP3 та JPEG.

1. Вставте картку microSD (стор. 2).
2. Під'єднайте кінець кабелю mini-USB до 

роз'єму на нижній панелі пристрою (не до 
тримача).

3. Під'єднайте кабель до свого комп'ютера.
Відкриється вікно USB-з'єднання. 

4. Натисніть Передача файлов.
ПРимітКа: якщо вікно USB-з'єднання 
не відкривається, відкрийте панель 
повідомлень і натисніть Устройство USB 
подключено.
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У списку пристроїв комп'ютера з'являться 
два додаткових диски (накопичувачі). 
Один із них – це внутрішня пам'ять 
пристрою. Інший – картка пам'яті.

5. Копіюйте та вставляйте файли, які 
необхідно переносити, у відповідні папки 
на цих нових дисках.

Про режим передачі файлів

Зауваження
Якщо ви не впевнені, для чого потрібен той 
чи інший файл, не видаляйте його. У пам'яті 
пристрою зберігаються важливі системні 
файли, які не можна видаляти. Особливо 
важливими є файли, що зберігаються в папках 
"Garmin".

Режим передачі даних також називається 
режимом USB-накопичувача. Використовуйте 
режим передачі даних, щоб додавати файли 
у пам'ять свого пристрою. Для використання 
режиму передачі даних на комп'ютер не 
потрібно встановлювати ПЗ Garmin-Asus PC 
Sync.

Про типи файлів зображення та 
відео
Пристрій підтримує такі типи файлів: 

Зображення: JPEG, PNG, BMP, GIF
Відео: 3GP, WMV, MP4

Про Wi-Fi
Під'єднуйтеся до Інтернету за допомогою 
з'єднання Wi-Fi. Для використання Wi-Fi 
ви повинні знаходитися у зоні покриття 
(активній зоні) Wi-Fi.

Під'єднання до мережі Wi-Fi
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Wi-Fi.

2. Встановіть прапорець для пункту Wi-Fi.
Пристрій здійснить пошук мереж Wi-Fi.

3. Якщо необхідно, натисніть Поиск сетей 
Wi-Fi.

•
•
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4. Виберіть мережу.
5. Якщо необхідно, введіть ключ 

шифрування мережі.
6. Натисніть Подключить.
7. Якщо необхідно, введіть свої ім'я 

користувача та пароль.

Додавання мережі
Ви можете додавати закриті мережі та інші 
мережі, які ваш пристрій не знаходить 
автоматично.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Wi-Fi.

2. Встановіть прапорець для пункту Wi-Fi.
3. Натисніть  поруч із пунктом добавить 

сеть Wi-Fi.
4. Натисніть поле під пунктом SSID сети.
5. Введіть мережевий SSID і натисніть 

Готово.

6. Натисніть поле під пунктом 
Безопасность.

7. Виберіть тип захисту.
8. Введіть пароль і натисніть Готово.
9. Натисніть Сохранить.

Видалення мережі, яку збережено у 
пам'яті
Після під'єднання до мережі Wi-Fi пристрій 
запам'ятовує цю мережу для використання у 
майбутньому. Мережі, які збережені у пам'яті 
пристрою, залишаються у списку мереж, 
навіть коли вони вже поза зоною прийому.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > Wi-Fi.

2. Виберіть мережу.
3. Натисніть Стереть.
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Налаштування 
пристрою

Менеджер бездротових 
з'єднань
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения.

Режим полета — див. стор. 24.
Wi-Fi — див. стор. 93.
данные — див. нижче.
ПРимітКа: коли режим передачі даних 
увімкнено, застосовуються тарифи 
оператора на передачу даних.
Bluetooth — див. стор. 91.
VPN — дає змогу вибирати конфігурацію 
та підключатися до віртуальної 
приватної мережі (VPN). Зверніться до 
свого мережевого адміністратора для 
отримання необхідної інформації.

•
•
•

•
•

Налаштування передачі даних

Зауваження
До передачі даних у режимі роумінгу 
постачальником послуг можуть 
застосовуватися окремі додаткові тарифи.

На головному екрані натисніть  > 
Настройки > менеджер беспроводного 
соединения > данные.

Подключение данных — вмикає режим 
передачі даних. 
ПРимітКа: коли режим передачі даних 
увімкнено, застосовуються тарифи 
оператора на передачу даних.
Роуминг данных — вмикає режим 
передачі даних під час роумінгу. 
ПРимітКа: до передачі даних у режимі 
роумінгу постачальником послуг можуть 
застосовуватися окремі додаткові тарифи.
Общий доступ к интернету — 
забезпечує спільну з комп'ютером 
передачу даних у разі з'єднання за 
допомогою USB-кабелю.

•

•

•
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Параметры сети — дає змогу вибрати 
тип мережі, якому ви віддаєте перевагу. 
точки доступа (APN) — забезпечує 
відображення точок доступу для послуг 
передачі даних.

Налаштування аудіо
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Звук и экран.

Уровни громкости — дозволяє 
налаштувати гучність звуку для кожного 
типу сигналів.
мелодии — дозволяє вибрати мелодію 
для телефонних дзвінків.
Уведомления — визначає мелодію 
дзвінка для повідомлень, наприклад 
текстових.
Стиль звонка — вибирає стиль дзвінка 
серед наступних варіантів: только 
звонок, только вибрация, Звонок + 
вибрация або Без звука.

•

•

•

•

•

•

тональные сигналы нажатия — 
відтворює звуковий сигнал, коли ви 
набираєте номер.
Звук при нажатии — відтворює звуковий 
сигнал, коли ви торкаєтеся екрана.
Обратная связь — змушує пристрій 
вібрувати, коли ви натискаєте певні 
функціональні клавіші.
Уведомления карты SD — змушує 
пристрій вібрувати щоразу, як ви 
вставляєте чи виймаєте карту пам'яті.

Налаштування екрана
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Звук и экран.

Яркость — дозволяє регулювати 
яскравість зображення. Зменшення 
яскравості зображення дає змогу 
економити заряд батареї. автонастройка 
яркости корегує яскравість зображення 
відповідно до фонового освітлення.
Цветовой режим — дозволяє встановити 
світле тло (день), темне тло (Ночь) 
або автоматично переключатися між 
цими двома режимами залежно від 

•

•

•

•

•

•
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часу світанку і заходу сонця для вашого 
поточного місця знаходження (авто).
Отключение экрана — забезпечує 
автоматичне вимикання екрана, якщо 
пристрій не використовувався протягом 
визначеного проміжку часу.
Ориентация — дозволяє телефонові 
повертати зображення на екрані під час 
повертання пристрою.
анимация — вмикає анімацію під час 
відкриття чи закриття вікон.
Снимок экрана — надає змогу робити 
зображення екрана пристрою. 

як зробити знімок екрана
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Звук и экран > Снимок 
экрана.

2. Натисніть клавішу Камера, щоб зробити 
знімок екрана. 

Знімки екрана зберігаються у папці 
"Screenshot" у пам'яті пристрою.

•

•

•

•

Налаштування телефону
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > телефон.

Параллельный вызов — див. стор. 20.
Переадресация вызовов — див. стор. 23.
Блокировка вызовов — див. стор. 23.
идентификация абонента — визначає 
параметри надсилання інформації про 
абонента, коли ви здійснюєте телефонні 
дзвінки.
Номер голосовой почты — визначає 
номер для користування голосовою 
поштою; зазвичай це номер вашого 
телефону.
TTY — вмикає режим телетайпа (TTY).  
Для використання цього режиму 
потрібний адаптер для телетайпа  
(код виробу 010-11371-04), який можна 
замовити на сайті www.garminasus.com 
/a50/tty_adapter.
Режим слабослышащих — оптимізує 
функціонування динаміка телефону 
для осіб, що користуються слуховими 
апаратами.

•
•
•
•

•

•

•

www.garminasus.com/a50/tty_adapter
www.garminasus.com/a50/tty_adapter
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Номера ограниченного набора — 
дозволяє налаштувати ваш пристрій так, 
щоб з нього можна було набирати лише 
певні телефонні номери.
Операторы сети — здійснює пошук 
локальних мереж.

Вмикання та додавання номерів 
обмеженого набору
Щоб змінити налаштування щодо номерів 
обмеженого набору (FDN), необхідно 
отримати у вашого оператора PIN-код для 
таких номерів для вашої SIM-картки.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > телефон > Разрешенные 
номера > Вкл. разреш. номера.

2. Введіть PIN-код для номерів обмеженого 
набору і натисніть Сохранить.

3. Натисніть Управление списком FDN > 
 > добавить контакт.

4. Введіть ім'я та номер і натисніть 
Сохранить.

•

•

5. Щоб додати контакт до списку номерів 
обмеженого набору, слід ввести PIN-код 
для номерів обмеженого набору.

ПРимітКа: щоб вимкнути режим номерів 
обмеженого набору, необхідно ввести PIN-код 
для номерів обмеженого набору.

головний екран
Стиль основного экрана — дозволяє 
змінювати стиль головного екрана 
на класичний або "Бриз", де 
використовуються меню.
изменить обои — див. стор. 10.

Налаштування навігації
Голос — дозволяє налаштувати мову, 
що використовуватиметься для усіх 
голосових підказок і повідомлень.
Служба трафика — дозволяє 
використання послуг із надання 
інформації про дорожній рух.
Безопасный режим — не дає вводити 
дані під час руху транспортного засобу.
использовать фоновые данные — 
дозволяє платформі Garmin Connected 

•

•

•

•

•

•
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Services отримувати доступ до даних у 
фоновому режимі.

Зміна голосу для навігації
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Навигация > Голос.
2. Виберіть мову.
3. Натисніть ОK.

як вимкнути послуги із надання 
інформації про дорожній рух
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Навигация.
2. Натисніть прапорець пункту Служба 

трафика, щоб зняти його, і вимкніть 
зазначені послуги.

Налаштування навігації у 
пішохідному та автомобільному 
режимах
Ви можете змінювати налаштування 
навігації для автомобільного (режиму руху 
в автомобілі) та пішохідного (рух пішки) 
режимів використання.

На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация.

Свойства маршрута — дозволяє 
встановити критерії для розрахунку 
маршрутів.
Нагрузка карты — визначає рівень 
деталізації карти. Надто велика 
деталізація може призвести до того, що 
карта відмальовуватиметься повільніше.
Просмотр карты — визначає режим 
відображення карти. 

По треку – карта відтворюється 
як двовимірне зображення (2D) із 
напрямком руху вгорі екрана.
На север – карта відтворюється як 
двовимірне зображення, вгорі якого 
завжди північ. 
3D – карта відображається 
тривимірною, з орієнтацією по треку 
(за замовчуванням).

Объезды — типи шляхів та маневрів, 
яких має уникати пристрій під час 
прокладання маршрутів (лише для 
автомобільного режиму (режиму руху)).
тип уведомления — визначає спосіб, 
у який пристрій сповіщатиме вас 

•

•

•

◦

◦

◦

•

•
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про маневри на маршруті (лише для 
пішохідного режиму).
транспортное средство або 
аватар — змінює вигляд піктограми, що 
відображатиме ваше місцезнаходження 
на карті. 
автонастройка яркости — автоматично 
зменшує інтенсивність підсвітки під час 
навігації
Путевой журнал — відображає на карті 
траєкторію вашої подорожі.

Зміна налаштувань навігації з 
використанням громадського 
транспорту
Налаштування громадського транспорту 
доступні, лише якщо завантажено карти 
cityXplorer. 

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Навигация > 

Общественный транспорт.
2. Виберіть тип громадського транспорту, 

яким ви хотіли б скористатися.

•

•

•

Відключення пунктів із зоною 
сигналізації
Якщо у вас завантажено пункти із зоною 
сигналізації, наприклад камери безпеки та 
налаштовувані ОЗ, ви можете відключити їх, 
не видаляючи з пам'яті пристрою.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация > точки 
сближения.

2. Зніміть прапорець для того типу пунктів 
із зоною сигналізації, який ви хочете 
ігнорувати.

Завантаження даних щодо камер 
безпеки

 УВАгА
Компанії Garmin та ASUS не несуть 
відповідальності за точність і наслідки 
використання баз даних об'єктів зацікавлення 
(ОЗ) та камер безпеки. 

Ця послуга може надаватися за умови 
наявності відповідної передплати. У деяких 
регіонах ця послуга може бути недоступною. 
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних.
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1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация > Загрузка 
камер безопасности.

2. Виберіть регіон чи регіони.
3. Натисніть Загрузить.

Перегляд даних карти
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Навигация >  > О карте.
На екрані з'явиться список встановлених 
карт. 
ПРимітКа: щоб увімкнути чи 
вимкнути карту, виділіть або, відповідно, 
зніміть прапорець поряд із назвою карти. 

Налаштування облікового 
запису електронної пошти
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Эл. почта та натисніть 
обліковий запис.

информация об учетной записи — 
містить інформацію про цей обліковий 
запис, зокрема пароль (стор. 59). 

•

интервал проверки эл. почты — 
визначає інтервал між перевірками 
наявності нових електронних 
повідомлень. 
Синхронизировать эл. почту за 
прошедшие даты — визначає проміжок 
часу для синхронізації електронної 
пошти.
Синхронизировать календарь за 
прошедшие даты — визначає проміжок 
часу для синхронізації календаря.
Уведомления эл. почты — визначає, 
як саме пристрій сповіщатиме вас про 
отримання електронних повідомлень.
Выбрать звонок
Вибрация
использовать подпись
Подпись — стор. 59.

•

•

•

•

•
•
•
•
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Налаштування контактів
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Контакты.

Сортировать контакты по — 
впорядковує контакти за ім'ям або за 
прізвищем.
Скрыть контакты без номера 
телефона — приховує контакти, для яких 
не визначений номер телефону.

Налаштування календаря
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Календарь.

Установить напоминание по 
умолчанию — визначає, коли саме (за 
скільки хвилин) пристрій має попередити 
вас про наближення запланованої події.
Стиль напоминания — визначає, як 
саме пристрій нагадуватиме вам про 
наближення запланованої події. 
Установить мелодию напоминания  — 
визначає мелодію дзвінка, який 
сповіщатиме вас про наближення 
запланованої події.

•

•

•

•

•

Время повтора — визначає тривалість 
режиму дрімоти, коли ви натискаєте 
пункт Отложить у календарному 
сповіщенні.
Вибрация — визначає, чи вібруватиме 
пристрій, щоб повідомити вас про 
наближення запланованої події.

Налаштування повідомлень
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Сообщения.

Отчеты о доставке — потребує 
відправлення звіту про доставку кожного 
відправленого вами SMS- або MMS-
повідомлення.
Управление сообщениями на SIM-
карте — дозволяє копіювати чи видаляти 
SMS-повідомлення, що зберігаються на 
вашій SIM-картці.
SMSC — дозволяє змінити номер SMSC 
(центру сервісу коротких повідомлень) у 
разі необхідності.
Отчеты о прочтении — потребує 
відправлення звіту про перегляд кожного 
відправленого вами MMS-повідомлення.

•

•

•

•

•

•
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автополучение — забезпечує 
автоматичне отримання MMS-
повідомлень, якщо ви не у режимі 
роумінгу.
автополучение в роуминге — 
забезпечує автоматичне отримання MMS-
повідомлень, якщо ви в режимі роумінгу.
Режим создания — обмежує розмір 
та тип додатків до MMS-повідомлень 
з метою забезпечення сумісності зі 
стандартами усіх мобільних операторів.
Уведомления — виводить на панель 
стану сповіщення щоразу, як ви 
отримуєте повідомлення.
Выбрать звонок — визначає мелодію, 
яка програватиметься, коли ви 
отримуватимете повідомлення.
Вибрация — визначає, як саме 
вібруватиме пристрій, коли ви 
отримуватимете повідомлення.
Служба широковещательных 
сообщений — стор. 56.

•

•

•

•

•

•

•

Налаштування браузера
Загальні налаштування браузера
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Браузер.

Выбрать главную страницу — 
встановлює домашню сторінку для 
браузера (стор. 68).
Блокиров. всплыв. окна — блокує 
спливаючі вікна під час Інтернет-
навігації.
автоподбор масштаба — змінює розміри 
веб-сторінок відповідно до розміру 
екрана.
Загружать картинки — дозволяє 
переглядати зображення на веб-сторінках.
Размер текста — визначає розмір 
шрифта, який браузер використовує для 
відображення веб-сторінок.
Включить JavaScript — дозволяє 
використання JavaScript.
Обработка ссылок на карты — 
визначає, як саме відкриватимуться 
адреси URL карт.

Включить поддержку — дозволяє 
відкривати адреси URL карт на 

•

•

•

•

•

•

•

◦
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картах Garmin.
Задать по умолчанию — відкриває 
URL карти на картах Garmin за 
замовчуванням.

Параметри конфіденційності 
браузера
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Браузер.

Разрешить cookies
Сохранять данные форм
Очистить кэш
Очистить историю
Очистить cookies
Очистить данные формы

Налаштування безпеки браузера
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Браузер.

Запоминать пароли — зберігає імена та 
паролі користувача на веб-сайтах.

◦

•
•
•
•
•
•

•

Показывать предупреждения — 
виводить на екран попередження щоразу, 
як браузер знаходить порушення вимог 
безпеки на веб-сайті.
Очистить пароли — видаляє збережену 
інформацію про паролі.

Налаштування швидкого 
пошуку
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Быстрый поиск.

источники поиска — визначає, що 
саме шукатиметься у разі використання 
віджета "Пошук".
Удалить ярлыки для поиска — видаляє 
ярлики до нещодавно вибраних 
результатів пошуку.
Настройки поиска Google — змінює 
параметри пошуку для мобільних 
телефонів від Google.

•

•

•

•

•
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Керування програмами
Зауваження

Стерті дані неможливо відновити.

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Управление 

приложениями > Управление 
приложениями. 
На екрані з'явиться список програм із 
зазначенням обсягу пам'яті, який займає 
кожна з цих програм.

2. Натисніть , щоб сортувати чи 
фільтрувати цей список (за бажанням).

3. Виберіть програму, щоб побачити 
детальну інформацію про неї, включаючи 
обсяг пам'яті, розмір кеша, налаштування 
за замовчуванням та дозволи.

4. Виберіть один чи кілька варіантів:
Натисніть Удалить, щоб видалити 
програму з пам'яті пристрою (якщо 
таку можливість передбачено).

•

Натисніть Стереть данные, щоб 
стерти дані у пам'яті пристрою, які 
пов'язані з цим пристроєм.
Натисніть Очистить кэш, щоб 
стерти дані для кеша цієї програми.
Натисніть Удалить настройки 
по умолчанию, щоб видалити 
параметри програми за 
замовчуванням.
Натисніть Остановить 
принудительно, щоб закрити 
програму. 

Дозвіл на встановлення програм
Ви можете надавати дозвіл на встановлення 
програм, що походять не з ринку Android™ 
Market.

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Управление 

приложениями. 
2. Встановіть прапорець для пункту 

Неизвестные источники.

•

•

•

•
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Налаштування облікових 
записів та синхронізації
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Учетные записи и 
синхронизация.

Фоновые данные — надає таким 
програмам, як клієнт електронної пошти, 
можливість відправляти та отримувати 
дані у будь-який момент. 
автосинхронизация — надає таким 
програмам, як клієнт електронної пошти, 
можливість автоматичної синхронізації з 
сервером.
Виберіть обліковий запис, щоб змінити 
параметри синхронізації. 

Стосовно налаштувань облікового запису 
електронної пошти див. стор. 101.

Налаштування безпеки та 
місцезнаходження
На головному екрані натисніть 

 > Настройки > Безопасность и 
местоположение.

•

•

•

мое место парковки — зберігає у 
пам'яті місце парковки, коли ви виймаєте 
пристрій із кріплення, не вимикаючи 
живлення.
использовать беспроводные 
сети — дозволяє визначати ваше 
місцезнаходження за допомогою мережі 
Wi-Fi і мереж мобільного зв'язку.
Спутники GPS — визначає ваше 
місцезнаходження за допомогою 
супутників GPS.

Використання графічного ключа 
розблокування екрана
Коли вмикається блокування екрана, 
користувач має ввести відповідний графічний 
ключ, щоб розблокувати пристрій. У цьому 
випадку ви зможете і надалі використовувати 
пристрій для зв'язку із рятівними та іншими 
подібними службами, не вводячи графічний 
ключ. 

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Безопасность и 

местоположение > Установить ключ. 
2. Виконуйте вказівки на екрані, щоб 

створити графічний ключ розблокування. 
Якщо ви забули свій графічний ключ, 
зверніться до служби підтримки. Ваш 

•

•

•
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пристрій можна буде розблокувати, але 
при цьому буде видалено усю особисту 
інформацію. Детальнішу інформацію можна 
знайти на стор. 110.

Блокування SIM-картки
Використовуйте це налаштування, щоб 
установити PIN-код, який необхідно буде 
ввести, щоб отримати доступ до усіх 
звичайних функцій пристрою. Встановити 
зв'язок із рятівними та іншими подібними 
службами ви зможете, навіть якщо не маєте 
PIN-коду. Ви також можете вийняти SIM-
картку, щоб користуватися іншими функціями 
пристрою, які не мають відношення до 
телефонного зв'язку.

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Безопасность 

и местоположение > Настроить 
блокировку > использовать 
блокировку SIM-карты.

2. Введіть PIN-код і натисніть OK. 
Якщо ви забули PIN-код своєї SIM-картки, 
зверніться до свого мобільного оператора, 
щоб отримати особистий ключ розблокування 
(PUK). 

Відображення паролів під час 
введення
1. На головному екрані натисніть 

 > Настройки > Безопасность и 
местоположение.

2. Встановіть прапорець для пункту 
Видимые пароли.

Налаштування паролю для 
зберігання реєстраційних даних
Ви можете зберігати у пам'яті пристрою 
важливі документи та дані, зокрема паролі та 
сертифікати для швидкого доступу.

1. На головному екрані натисніть 
 > Настройки > Безопасность и 

местоположение > Установить пароль.
2. Введіть пароль і натисніть OK.

При цьому буде автоматично вибрано 
налаштування использовать безопасные 
регистрационные данные.
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Зміна мови текстових 
повідомлень
ПРимітКа: зміна мови текстових 
повідомлень не впливає на мову 
відображення даних карти, таких як назви 
вулиць та пунктів, а також на дані, введені 
користувачем.

1. На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Язык и клавиатура > 
Язык.

2. Виберіть мову для всіх екранних 
повідомлень. 

Налаштування клавіатури
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Язык и клавиатура.

Завершение текста — виводить на екран 
слова, схожі на ті, які ви зараз вводите.
автокапитализация — автоматично 
робить першу літеру першого слова у 
полі великою.
Включить клавиатуры — вмикає 
підтримку розкладок клавіатур для різних 
мов.

•

•

•

Налаштування дати і часу
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > дата и время.

автоматически — використовує для 
визначення дати і часу налаштування 
мережі. 
У разі видалення прапорця з пункту 
"автоматически" ви зможете 
налаштувати наступні параметри:

Установить дату — дозволяє 
налаштувати дату вручну. 
Установить время — дозволяє 
налаштувати час вручну. 
Установить часовой пояс — 
дозволяє вибрати часовий пояс 
вручну. 

Формат даты — визначає формат дати.
Формат времени — визначає формат 
часу: 12-часовой, 24-часовой або UTC.

•

◦

◦

◦

•
•
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Налаштування одиниць 
виміру
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Единицы измерения.

Расстояние — дозволяє встановити 
одиниці виміру відстані.
температура — дозволяє встановити 
одиниці виміру температури.
Координаты — дозволяє встановити 
одиниці виміру формату координат. 

•

•

•

Параметри конфіденційності
На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Конфиденциальность.

ПРимітКа: надання інформації про ваше 
місцезнаходження та зворотного зв'язку 
потребує використання тарифного плану із 
прямим доступом до Інтернету; при цьому 
стягуються усі застосовні збори.

Отправить в Google — дозволяє 
програмам Google використовувати 
інформацію про ваше місцезнаходження.
Обратная связь по вопросам, 
связанным с подключаемыми 
службами — надає Garmin-Asus змогу 
збирати дані про вашу швидкість, 
напрямок руху та місцезнаходження і 
надавати ці дані, анонімно і таким чином, 
що їх неможливо буде пов'язати з вами 
особисто, своїм стратегічним партнерам 
та партнерам з обслуговування з метою 
підвищення якості вмісту, який ви 
завантажуєте на свій пристрій.

•

•
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Видалення усіх даних 
користувача

Зауваження
Ця процедура передбачає відновлення 
заводських налаштувань пристрою і 
видалення усіх даних користувача. 

Усе, що зберігалося у пам'яті пристрою, 
зокрема збережені об'єкти, фотографії та 
контакти, буде стерто. 

Усі програми, які були придбані і завантажені 
вами, будуть видалені. Ви зможете знову 
завантажити і встановити ці програми. 

Дані карт при цьому не стираються.

Стерті дані неможливо відновити.

 На головному екрані натисніть  > 
Настройки > Конфиденциальность > 
Полная очистка.

Зміна налаштувань пам'яті
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > Память.
2. Прокручуйте екран, щоб побачити 

загальний обсяг пам'яті та обсяг вільної 
пам'яті для кожного з типів накопичувача. 

3. Натисніть Носитель по умолчанию.
4. Виберіть Встроенная память або Карта 

SD.
5. Натисніть Сохранить.

Перегляд інформації про 
програмне забезпечення
1. На головному екрані натисніть  > 

Настройки > О приборе.
2. Натисніть потрібний пункт.



Додаток

Посібник користувача Garmin-Asus ���

Додаток

Про супутникові сигнали
Про потужність сигналу GPS можна 
дізнатися, глянувши на піктограму статусу 
сигналу GPS, що відображається у правому 
верхньому куті панелі стану. Якщо принаймні 
одна зі смуг є зеленою, зв'язок пристрою 
з супутниками встановлений. Чим більше 
зелених смуг , тим потужніший сигнал 
GPS. Якщо пристрій не отримує сигналів 
GPS, на екрані з'являється . 

Способи покращити прийом супутникових 
сигналів наведені на стор. 117. 

Перегляд детальної інформації про 
сигнал GPS 
1. Натисніть Где я? на панелі програм.
2. Торкніться інформаційної "хмарки". 
3. Натисніть  > Сведения о спутнике. 

Про платформу Підключені 
Послуги
За допомогою платформи Підключені 
Послуги можна здійснювати пошук корисної 
інформації, наприклад про дорожній рух, 
погоду, розклади авіарейсів. 

У деяких регіонах ці послуги можуть бути 
недоступні. Для використання додаткових 
послуг потрібне з'єднання для передачі даних. 
Оплата за передачу даних стягується згідно зі 
стандартними тарифами оператора. 

Додаткові послуги можуть потребувати 
підписки. Детальнішу інформацію можна 
знайти на веб-сайті www.garminasus.com. 

www.garminasus.com
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Інформація про акумулятор
Піктограма  на панелі стану вказує 
на стан внутрішнього акумулятора. Щоб 
збільшити точність індикатора заряду 
акумулятора, повністю розрядіть, а потім 
повністю зарядіть акумулятор. Не від'єднуйте 
пристрій від джерела живлення, доки він 
повністю не зарядиться. 

Збільшення тривалості заряду 
акумулятора

На головному екрані натисніть  > 
Настройка > Звук и экран > Яркость, 
щоб знизити потужність підсвітки.
На головному екрані натисніть 

 > Настройка > Экран > Время 
отключения экрана, щоб зменшити час 
відключення екрана.
Не залишайте пристрій на сонці. 
Уникайте впливу на пристрій високих 
температур.

•

•

•
•

Заміна акумулятора

 УВАгА
Не виймайте акумулятор за допомогою 
гострих предметів. Гострий об'єкт може 
проколоти його, і це може спричинити ризик 
виникнення пожежі, витоку електроліту, 
отримання хімічних опіків та інших уражень.

Використовуйте лише схвалений для 
пристрою тип акумуляторів. Використання 
будь-яких інших акумуляторів може створити 
ризик виникнення вибуху.

Зауваження
Щоб запобігти втраті налаштованих 
параметрів, вийнявши акумулятор, замініть 
його протягом п'яти хвилин.

Щоб дізнатися про актуальні правила 
утилізації акумулятора та пристрою, 
звертайтеся до місцевої служби утилізації 
відходів.
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Для заміни акумулятора пристрою 
використовуйте іонно-літієвий 
акумулятор SBP-20. Докладніше про 
придбання акумулятора на заміну див. на 
веб-сайті www.garminasus.com. 

Кріплення пристрою 
на панелі керування 
транспортного засобу

Зауваження
Клейкий диск дуже важко відчепити після 
його закріплення на панелі. 

Деякі пакети містять клейкий диск для 
кріплення пристрою. Кріплення пристрою на 
панелі керування транспортного засобу має 
здійснюватися за допомогою клейкого диска 
та з урахуванням відповідних державних та 
місцевих правил. 

1. Протріть панель у тому місці, де 
ви збираєтесь розмістити диск для 
кріплення.

2. Зніміть захисну плівку з нижнього боку 
клейкого диска.

3. Розмістіть диск на панелі.
4. Зніміть верхню пластмасову кришку 

диска.
5. Розмістіть присосок кріплення на диску.
6. Опустіть важіль вниз (у напрямку до 

диска).

Знімання пристрою, тримача 
та кріплення
Виймання пристрою з тримача
1. Підніміть маленький фіксатор вгорі 

тримача.
2. Нахиліть пристрій вперед.

Виймання тримача з кріплення
1. Поверніть тримач праворуч або ліворуч.
2. Натисніть таким чином, щоб кулька 

кріплення вивільнилася з гнізда тримача.

www.garminasus.com
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Знімання присоскового кріплення з 
лобового скла
1. Потягніть важіль на присоску до себе.
2. Потягніть пластину на присоску до себе.

скидання налаштувань 
пристрою

 УВАгА
Не виймайте акумулятор за допомогою 
гострих предметів. Гострий об'єкт може 
проколоти його, і це може спричинити ризик 
виникнення пожежі, витоку електроліту, 
отримання хімічних опіків та інших уражень.

Якщо пристрій припинив працювати, 
можливо, слід скинути його налаштування. 

1. Вимкніть, а потім знову увімкніть 
пристрій. 

2. Якщо необхідно, вийміть і знову 
встановіть на місце акумулятор 
(стор. 112). 

Пристрій перезавантажиться і працюватиме 
належним чином.

Догляд за пристроєм
Старайтеся запобігати падінню пристрою, 
а також оберігайте його від сильної 
вібрації та ударів.
Оберігайте пристрій від потрапляння 
води. Контакт із водою може спричинити 
виникнення неполадок.
Не зберігайте пристрій упродовж 
тривалого часу під впливом дуже низьких 
або високих температур, оскільки це 
може завдати йому непоправної шкоди. 
Не використовуйте для роботи із 
сенсорним екраном металевих або 
гострих предметів – це може його 
пошкодити. 
Щоб запобігти крадіжці, ховайте 
пристрій і кріплення, коли вони не 
використовуються. 
Витріть сліди від присоска, що 
залишаються на склі після зняття 
кріплення.

•

•

•

•

•

•
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технічні характеристики
Розмір (Ш × В × д): 

58 × 110 × 13,8 мм  
(2,28 × 4,33 × 0,54 дюймів)

Вага: 130,6 г (4,61 унцій)
дисплей: діагональ 3,2 дюйми,  

320 × 480 пікселів; дисплей формату 
HVGA з білою підсвіткою і сенсорним 
екраном.

Корпус: клас захисту IP51  
(не є водонепроникним)

діапазон робочої температури:  
від -15°C до 40°C  
(від 5°F до 104°F) 

діапазон температури зберігання:  
від -20°C до 70°C  
(від -4°F до 158°F)

діапазон температур заряджання 
акумулятора: від 0°C до 60°C  
(від 32°F до 140°F)

Роз'єм живлення: mini-USB для живлення і 
для під'єднання до комп'ютера

тип акумулятора: змінний, 1150 мА/год., 
іонно-літієвий

Заряд акумулятора: 9–11 годин розмов,  
530–660 годин у режимі очікування, 
залежно від вибраного режиму 
використання та налаштувань.

Час заряджання: приблизно 3 год.
Живлення: змінний струм – зарядний 

пристрій змінного струму через кабель 
mini-USB, постійний струм – через 
автомобільний кабель живлення

Споживана потужність: до 3 Вт
GPS-приймач: високочутливий
тривалість виявлення супутникового 

сигналу*:
 У теплу погоду: < 1 сек. 

У холодну погоду: < 38 сек. 
Заводські налаштування: < 45 сек.

 *Середня тривалість виявлення 
супутникового сигналу стаціонарним 
приймачем просто неба.
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Частотний діапазон: 3G I та IV;  
2G (GSM) 850/900/1800/1900

інші підтримувані типи зв'язку: Bluetooth 
2.0+EDR; 802.11 b/g (Wi-Fi);  
mini-USB 2.0

Платформа: Android™ 
Камера: 3,0 мегапікселі
аудіовихід: mini-USB
Комп'ютерний інтерфейс: USB-накопичувач 

(готовий до негайного використання)
Зберігання даних: внутрішня пам'ять і за 

бажанням зйомна картка microSD. 
Необмежений час зберігання даних.
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Усунення несправностей
Проблема/запитання Рішення

Пристрій не приймає 
супутникові сигнали.

На головному екрані натисніть  > Настройки > Безопасность и 
местоположение. Встановіть прапорець для пункту спутники GPS.

Зауважте, що для ініціалізації GPS потрібен деякий час. Коли GPS вмикається 
вперше, його ініціалізація може зайняти кілька хвилин.

Пристрій не вмикається.
Зарядіть акумулятор (стор. 3 та стор. 4).

Замініть акумулятор (стор. 112).

Пристрій не заряджається.

Замініть плавкий запобіжник в автомобільному кабелі живлення.

У якості запобіжного заходу в умовах високих температур пристрій може призупиняти 
заряджання і працювати від акумулятора.
Якщо пристрій знаходиться в автомобільному кріпленні, вийміть його із кріплення і 
покладіть у захищене від сонячних променів місце.

Не вдається здійснити 
дзвінок.

Можливо, функцію виклику призупинено через низький рівень заряду акумулятора. 
У разі низького рівня заряду акумулятора пристрій може запропонувати вимкнути 
функції виклику. Це не перешкоджає навігації.

На головному екрані натисніть  > Настройки > Менеджер беспроводного 
соединения. Зніміть прапорець для пункту Режим полета.

Не видаляйте необхідні 
файли.

У режимі запам'ятовуючого пристрою не видаляйте і не форматуйте оригінальні 
папки, такі як "Garmin" та "Документы". Не видаляйте файли, призначення яких ви 
не знаєте.
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Як покращити сигнал 
стільникового зв'язку?

Вийдіть із транспортного засобу.

Використовуйте гарнітуру "вільні руки".

Винесіть пристрій з приміщення на відкрите місце.

Щоб покращити прийом сигналу у приміщенні, підійдіть до вікна.

Уникайте вікон, захищених металевою фольгою.

Підніміться на узвишшя.

Тримайте пристрій якомога далі від електронного обладнання.



Алфавітний покажчик

Посібник користувача Garmin-Asus ���

Алфавітний 
покажчик

сиМВОли
2G 96
3G 96
3GP 93
12-годинний формат часу 108

А
автобус 100
адреса, пошук 36
акумулятор

видалення 112
заряджання 3
інформація 112

аудіо
гучність 6
мелодія дзвінка 9
повідомлення 9

аудіовихід 116

Б
без звуку 12, 96
безпечний режим 98
білі сторінки 39

блок екрана
автоматичне 15

блокування екрана 14
блокування пристрою: 14

налаштування 107
бортовий комп’ютер 46, 50
будильник, налаштування 84

В
введення даних 13
введення назви об’єкта 31
видалення:

історії викликів 22
нещодавно знайдених 

об’єктів 37
усіх даних користувача 110

видалення кріплення 113
виклик 18, 21, 22, 25

завершення 19
історія 21
параметри 18
переадресація 97
утримування 20, 97

виклики
заборона 23
переадресація 23

використання зображення як
піктограми контакту 26, 77
шпалер 77

використання Інтернету 65–69, 
103
cookies 104
безпека 104
домашня сторінка 68
історія 104
налаштування 103–104

вимкнення звуку 18
вимкнення звуку дзвінка 12
вібрація 12

будильник 84
для запланованих подій 102
для звичайних 

повідомлень 103
електронні 

повідомлення 101
телефонний дзвінок 96

відео
запис 75, 75–79
типи файлів 93

відомості про догляд 114
відомості про об’єкт: 31

вибір способу оновлення 63
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відповідь на дзвінок 19
відстеження викликів 22
відтворення музики 70

г
галерея 93–94
гарнітура 15, 116
географічні координати 40
геокешинг 40
годинник 83–85, 108

налаштування 108
головний екран

налаштування 10–11
папки 11–17

голосова пошта 19, 20
громадський транспорт 99, 100
гучність 12

Д
дані користувача, видалення 110
деталізація карти 99
Де я зараз? 35
динамік 18
додаткові карти i
документ

перегляд 81–82
передача даних 92
пошук 82

доступний об’єм
за замовчуванням 110
пам’яті 110

е
екран

блокування 14
користування сенсорним 

екраном 13
орієнтація 12
повертання 12
яскравість 96

екранна клавіатура 13
екстрена допомога 35
електронна пошта 57–60, 58

підпис 59

З
завантаження файлів 69
завершення тексту 14, 108
заплановані події

додавання 80
збереження місцевого 

заходу 38, 88
налаштування 102

налаштування часу 
кіносеансу 88

прокладання маршруту 81
збереження об’єктів 32
збереження об’єктів у списку 

обраного 32
збереження поточного 

місцезнаходження 32
зберігання пристрою 114
здійснення дзвінків 18
знімок екрана 97

І
ігнорування виклику 19
ідентифікація абонента 97
Інтернет

піктограма під’єднання 16
іонно-літієвий акумулятор 112
історія 104

К
календар 80–81

налаштування 102
камера 74

знімок екрана 97
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камери безпеки 100–110
карта

додаткова i
масштабування 42
налаштування 98–99
перегляд 42
пересування 42

клавіатура 13, 108
клавіші на пристрої 6
компас 49

калібрування 50
компоненти пристрою

клавіші 6
комп’ютер

під’єднання 89
синхронізація 89

конвертування
валюти 86
одиниць вимірювання 85

контакти 25–29
видалення: 26
додавання 25
збереження 21
керування на SIM-

картці 28–29
мелодія дзвінка 27
меню ярликів 26

навігація 28
налаштування 

піктограми 26, 74, 77
прив’язка до місця 27
редагування 26

контури карти 43
конференц-зв’язок 22, 23
координати 40
крадіжка, способи 

уникнення 114
кріплення

виймання з кріплення 113
курси обміну валют 86

М
максимальна швидкість, 

скидання 46, 50
маршрут

використання збереженого 
маршруту 52

деталі 45
додавання зупинок 51
додавання пунктів 51
до “Дому” 35
до запланованої події 81
до знайденого об’єкту 31
до кінотеатру 88

до контакту 28
до місцезнаходження 

друга 63
до місцезнаходження друга у 

Ciao! 63
до місця за даними 

знімка 78
до місця паркування 35
до об’єкту 31
до очікуваної події 37, 88
зупинка 50, 51
навігація за збереженим 

маршрутом 52
наступний поворот 45
перегляд на карті 45
планування 51–52
послідовність поворотів 45
початок маршруту у режимі 

руху 44
початок пішохідного 

маршруту 48
редагування 51, 52
усі повороти 45

маршрут “додому” 35
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маршрут у режимі руху 43, 
44–46, 50
налаштування 99–101, 

100–101
масштабування 13, 42, 43, 65, 82
мелодія дзвінка

для дзвінків 9, 96
для електронних 

повідомлень 101
для запланованих подій 102
для звичайних 

повідомлень 103
для контакту 27
для сповіщень 96
збереження пісні 73

меню “Куда?” 8
меню ярликів для контактів 26–

29
місцевий пошук 36
місцеві події 37
місце паркування 35
мова

клавіатура 108–110
текстове повідомлення 108–

110
мультимедійна галерея 93–94

Н
навігація. див. маршрут

голос 98, 99
налаштування 98–99

навушники 116
надсилання

SMS 53
ваше місцезнаходження 54
електронна пошта 58
знайдений об’єкт 34
текстове повідомлення 53

надсилання іншим
URL 66, 68
ваше місцезнаходження 34
відгуки 109
документи 82
знайдений об’єкт 34
фото 74
фото та відео 76

налаштування 95–110
налаштування безпеки 106–107, 

108–109
налаштування екрана 96
налаштування пошуку 

Google 104
нещодавно знайдених 

об’єктів 37

О
обертання екрана 12
об’їзд 50
обліковий запис Google

синхронізація 90
обмежений набір 98
обмеження набору номерів 98
одиниці вимірювання 109
одометр 46, 50
оновлення

карт i
програмне забезпечення i

П
панель стану 16
папки 10
перегляд карти 42
перегляд карти у 2D 99
перегляд карти у 3D 99
перегляд у режимі глобусу 43
передача даних:

налаштування 95–97
спільний доступ 95

передача файлів 92–93
пересилання повідомлення 55
підземний транспорт 100
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підключені послуги 111
білі сторінки 39
камери безпеки 100
майбутні заходи 37
оновлення курсів валют 86
підписка 111
погода 83
пошук місцевих закладів 36
розклад авіарейсів 87
рух на дорогах 46
сеанси кінотеатрів 88
ціни на пальне 38

підпис 59
підсвітка

яскравість 96
пішохідні маршрути

налаштування 99
повідомлення

пересилання 55
повідомлення (SMS/MMS)

перегляд 54
створення 53

повідомлення про 
місцезнаходження 54

погода 83
позиція “Дім” 35
показ слайдів 76

потокове відтворення музики 73
потяг 100
пошук об’єктів 30. див. пошук 

об’єктів
за адресою 36
за назвою 31
зміна зони пошуку 32
навігація до контакту 28
нещодавно знайдене 37
об’єкти зацікавлення 30
об’єкт на карті 42
обране 32

прийом дзвінка
 19

програми
керування 105

програмне забезпечення
оновлення i
перегляд інформації 110

Р
реєстрація 61
режим дзвінка 96
режим надзвичайної 

ситуації 106, 107
режим польоту 24

розклад авіарейсів 87
розсилка стільникової мережі 56
рух на дорогах 46–52

піктограма 47
уникнення 48–52

с
сеанси кінотеатрів 88
секундомір 84
сервіс Ciao! 61–64

видалення зі списку 
друзів 64

запрошення 62
отримання доступу 61
перегляд списку друзів 63
приймання запрошення 62
приховування 

місцезнаходження 64
реєстрація 61
статус 63

синхронізація 89
з Exchange Server 90
з комп’ютером 89
з обліковим записом 

Google 90
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скидання 114
бортовий комп’ютер 46, 50
даних пристрою 114
максимальна  

швидкість 46, 50
одометр 46, 50

слуховий апарат 97
спільний доступ до Інтернету 95
стиль дзвінка 96

т
текстове повідомлення 53–60
телетайп 97
телетайп (TTY) 97
телефон, 18–24

вимкнення (у літаку) 24
технічні характеристики 115
технологія Bluetooth 91–92
тип мережі 96
тиша 19
траєкторія маршруту 52

стирання 52
транспортні маршрути. 

див. маршрут у режимі руху
тримач 4, 5

У
уникнення

елементів дороги 46, 99
рух на дорогах 48
транспортних заторів 50

утримування виклику 19

Ф
файл довідки i
файли

завантаження 69
музика 70
мультимедійна галерея 93
передача даних 92

фото
зйомка 74
перегляд 76
типи файлів 93

фотографії Panoramio 38

ц
цифрова карта висот 43
ціни на пальне 38

Ч
час вимкнення екрана 15

ш
шпалер 10, 74, 77

я
ярлики 10
яскравість 96

B
BMP 93

C
cookies 104

E
Exchange ActiveSync Server

синхронізація 90

J
JPEG 93

M
MapSource i
mini-USB 1
MMS 53
MP4 93

P
PNG 93
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S
SIM-карта

копіювання контактів 28
SMS 53–60

розсилка стільникової 
мережі 56

V
VPN 95

W
Wi-Fi 93–94
WMV 93



Для завантаження безкоштовних оновлень програмного забезпечення (за винятком 
даних карт) упродовж всього терміну служби пристрою користуйтеся веб-сайтом 

www.garminasus.com.
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