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 Увага!
Перегляньте початок розділу “Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки” 
на стор. 18, де подано попередження щодо використання пристрою та інші важливі дані. 

Найновішу версію посібника користувача можна завантажити з веб-сторінки  
www.garminasus.com/M10.

Зовнішній вигляд пристрою nüvifone

Клавіші�
регулювання�

гучності

Стилус

Роз’єм�мікро-
USB�для�
підключення�
до�джерела�
живлення�або�
комп’ютера Об’єктив�

камери�(на�
задній�панелі)

Клавіша�
завершення

Клавіша�
меню�
“Пуск”

Клавіша�
надси-
лання

Роз’єм�для�
навушників

Кнопка�
живлення

Роз’єм�
живлення�
для�автомо-
більного�
тримача

www.garminasus.com/M10
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Підготовка до роботи

 Увага!
Пристрій містить літій-іонний акумулятор. 
Щоб уникнути травм та пошкодження 
пристрою, не залишайте пристрій у 
припаркованому автомобілі або залишайте 
його в місці, захищеному від потрапляння 
прямих сонячних променів.

1. Зніміть кришку відсіку акумулятора.
2. Вставте SIM-картку.
3. Вставте картку microSD (не обов’язково). 

Див. стор. 4.
4. Вставте акумулятор. Див. стор. 4.
5. Закрийте кришку відсіку акумулятора. 

Див. стор. 4.
6. Зарядіть акумулятор. Див. стор. 4.

Зніміть кришку відсіку 
акумулятора.
Посуньте і зніміть кришку відсіку 
акумулятора на задній панелі nüvifone.

Кришка�відсіку�
акумулятора

вставте SIM-картку
1. Посуньте рамку для SIM-картки вбік до 

краю пристрою і підніміть її догори, як 
вказано на рамці. 

2. Вставте SIM-картку у пристрій 
металевими контактами донизу та 
зрізаним кутом до середини пристрою. 

Кнопка�
перезавантаження

Рамка�для� 
SIM-картки

Рамка�для�картки�
microSD

3. Закрийте рамку. 
4. Посуньте рамку з карткою вбік до 

середини пристрою, щоб зафіксувати  
її на місці. 
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вставте картку microSD
Для зберігання більшого обсягу даних 
можна використовувати додаткову картку 
microSD. 
1. Посуньте рамку для картки microSD вбік 

до верхнього краю пристрою і підніміть  
її догори. 

2. Вставте картку microSD у пристрій 
металевими контактами донизу. 

3. Закрийте рамку. 
4. Посуньте рамку з карткою вбік до 

середини пристрою, щоб зафіксувати  
її на місці. 

вставте акумулятор.
1. Візьміть акумулятор, що додається до 

пристрою.
2. Поверніть акумулятор таким чином, щоб 

металеві контакти на торці акумулятора 
знаходились навпроти відповідних 
контактів у відсіку для акумулятора.

3. Вставте акумулятор у пристрій великим 
логотипом Garmin-Asus донизу, щоб 
контакти на акумуляторі та пристрої 
зімкнулися.

Акумулятор

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

Зарядіть акумулятор.
Перш ніж почати користуватися 
nüvifone, акумулятор слід заряджати не 
менше чотирьох годин. Після повного 
розрядження акумулятора його слід 
заряджати щонайменше 20 хвилин перед 
увімкненням пристрою. 
1. За потреби під’єднайте штепсель до 

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

змінного струму.
3. Під’єднайте другий кінець кабелю до 

роз’єму мікро-USB на бічній панелі 
пристрою.
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4. Підключіть адаптер змінного струму до 
електромережі.

Заряджати nüvifone можна також від 
комп’ютера через кабель USB та від 
бортової мережі автомобіля через 
автомобільний кабель живлення. 

Увімкнення nüvifone
Щоб увімкнути пристрій, натисніть  
і утримуйте клавішу живлення. 

встановлення nüvifone в 
автомобілі
Автомобільне кріплення та кабель 
живлення можуть постачатися в комплекті 
з nüvifone або продаватися окремо. Щоби 
придбати ці та інші аксесуари, відвідайте 
веб-сайт www.garminasus.com/M10.
1. Підключіть автомобільний кабель 

живлення до відповідного роз’єму  
на бічній панелі тримача. 

2. Зніміть захисну плівку з присмоктувача. 
Протріть лобове скло і присмоктувач 
кріплення безворсовою тканиною. 

3. Розмістіть присмоктувач на лобовому 
склі.

Тримач

Автомобільний�
кабель�живлення

Кріплення�на�
присмоктувачі

4 Закріпіть його, притиснувши важіль.
5. Встановіть тримач на кріплення із 

присмокувачем так, щоб почулося 
клацання.

6. Вставте nüvifone у тримач лівим боком, 
припасувавши металеві контакти на лівій 
панелі пристрою до контактів на тримачі.

7. Притисніть nüvifone від себе, щоб 
зафіксувати його у тримачі.

8. Під’єднайте інший кінець кабелю до 
бортової електромережі автомобіля. 

Підказка: коли ви виймаєте nüvifone  
з тримача, пристрій запам’ятовує поточне 
місцезнаходження, що може згодом 
полегшити пошук припаркованого 
автомобіля.

www.garminasus.com/M10
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використання головного 
екрана

➋

➍ ➎ ➏

➊

➌

➊	Панель стану. Торкніться, щоб 
переглянути сповіщення та дані про 
стан пристрою, а також для пошуку 
об’єктів.

➋ Поточна дата і час. Торкніться, 
щоб переглянути налаштування 
будильника, дізнатися час у різних 
містах світу або встановити час і дату.

➌ Ярлики програм. Торкніться 
піктограми, щоб відкрити програму. 
Щоб переглянути інші піктограми, 
проведіть пальцем по горизонталі 
через головний екран. Щоб змінити 
набір програм на головному екрані, 
натисніть і утримуйте піктограму.

➍ Торкніться, щоб відкрити список 
контактів або зробити дзвінок. 

➎ Торкніться, щоб знайти об'єкт і 
прокласти маршрут до нього.

➏ Торкніться, щоб відкрити карту.

Прокручування екрана
Щоб повільно прокрутити екран, 
протягніть по ньому пальцем. 
Торкніться екрана, протягніть і різко 
заберіть палець, і прокручування 
продовжуватиметься автоматично.
Щоб зупинити прокручування, 
торкніться екрана.

Прокручувати екран можна як вертикально, 
так і горизонтально. 

•

•

•
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використання клавіш
Клавіша використання

Перехід у режим телефону.

Здійснення виклику.

Доступ до меню “Пуск”.

Повернення до головного екрана 
(подвійний доторк).

Закриття або зміна програми 
(натиснення і утримання).

Завершення дзвінка.

Повернення до головного 
екрана (коли немає активного 
телефонного дзвінка).

Панель стану
1. Торкніться панелі стану вгорі екрана.
2. У слайд-меню вгорі екрана виберіть  

один із трьох пунктів: Состояние, Поиск,  
або Уведомление.

3. Торкніться потрібного елемента, 
щоб оновити його або переглянути 
докладніші відомості про нього.

Набір номера
1. Натисніть клавішу . 

2. Торкніться піктограми , щоб відкрити 
клавіатуру. 

3. Наберіть потрібний номер. Під час 
набору на екрані відображатиметься 
перелік раніше набраних подібних 
номерів та записів у контактах, в яких 
зустрічається введена послідовність 
цифр або букв. 

4. Щоб здійснити виклик, торкніться номера 
у списку або натисніть клавішу .

Завершення дзвінка
 Щоб завершити розмову, натисніть  

клавішу .
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Додавання контакту 
1. Натисніть клавішу . 
2. Виберіть пункти  >  > Новый 

контакт. 
3. Виберіть потрібний варіант.
4. Торкніться потрібних пунктів, щоб ввести 

дані. Завершивши, натисніть готово. 
5. Щоб зберегти контакт, торкніться 

піктограми . 

виклик контакту 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться піктограми . 
3. Виберіть потрібний контакт. 
4. Торкніться номера, щоб здійснити 

виклик.

Перегляд історії викликів
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми . 
3. Щоб переглянути історію викликів для 

певного номера чи контакту, виберіть 
цей номер чи контакт у списку.

Налаштування голосової 
пошти
1. Натисніть клавішу .

2. Виберіть пункти Настройки >  
Личное > Телефон. 

3. У слайд-меню вгорі екрана виберіть 
пункт Службы.

4. Виберіть пункти голосовая почта и 
текстовые сообщения > Получить 
настройки.

5. Перевірте правильність введеного 
номера скриньки голосової пошти  
і натисніть OK.

Прослуховування голосової 
пошти
1. Натисніть клавішу . 
2. Торкніться піктограми .
3. Натисніть і утримуйте 1.

встановлення зв’язку  
з супутниками
1. Увімкніть nüvifone.
2. Якщо потрібно, вийдіть із приміщення 

або відійдіть далі від високих будівель  
чи дерев.

Встановлення зв’язку з супутниками може 
тривати декілька хвилин. Поява піктограми 
супутника  на панелі стану означає, що 
зв’язок встановлено і пристрій приймає 
сигнали супутників. 
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Пошук адреси
Примітка: залежно від версії 
вбудованих даних карти назви кнопок 
і послідовність дій можуть дещо 
відрізнятися від викладених нижче.
Для прокладання маршруту потрібно 
встановити зв’язок із супутниками. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Поиск.
2 Виберіть пункт адрес.
3. За потреби торкніться піктограми , 

щоб змінити країну чи регіон.
4. Щоб виконати пошук у всіх містах, 

виберіть пункт Поиск во всех городах. 
Також можна вибрати пункт город 
по буквам, а тоді ввести назву міста 
повністю або частково і вибрати її у 
списку. 

5. Введіть номер будинку і натисніть Далее. 
6. Введіть назву вулиці повністю або 

частково і виберіть її у списку. 
7. Виберіть у списку потрібну адресу.

Екран “Старт”
Після того, як об’єкт буде знайдено,  
на екрані відобразиться інформація  
про нього. 

Вызов: дає змогу зателефонувати на номер 
об’єкта, якщо є така можливість.
карта: дає змогу переглянути 
розташування об’єкта на карті.
Старт!: використовується для прокладання 
маршруту до об’єкта. 
Щоб отримати доступ до інших функцій, 
торкніться піктограми .
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Пошук об’єктів зацікавлення 
(ОЗ)
Завантажені в nüvifone детальні карти 
містять дані про різні об’єкти зацікавлення, 
такі як ресторани, готелі чи автосервіси.

Пошук об’єктів за категоріями
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Поиск.
2. Виберіть пункт Объекты.
3. Виберіть потрібну категорію. 
4. Виберіть підкатегорію або пункт все 

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

5. Виберіть потрібний об’єкт. 

Пошук об’єкта за вказаною назвою
Щоб виконати пошук потрібного об’єкта, 
введіть його назву повністю або частково. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Поиск.
2. Виберіть пункт Объекты.
3. Виберіть Имя по буквам, введіть слово 

для пошуку і натисніть готово.
4. Виберіть потрібний об’єкт. 

Пошук об’єкта в іншій 
місцевості
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Поиск.
2. Торкніться  > Рядом.
3. Виберіть потрібний пункт і натисніть 

готово. 

Інформація про об’єкти
Для використання цього сервісу необхідна 
підтримка функції передачі даних. Послуга 
доступна лише в деяких місцевостях. 
1. Виконайте пошук об’єкта. 
2. На екрані “Старт” виберіть пункти  >  

Найти рядом > Подключаемые 
службы > WiKiKnow. 

У браузері відкриється веб-сторінка з 
інформацією про вибраний об’єкт. 
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Рух за маршрутом
Після вибору пункту призначення  
і команди Старт! nüvifone складає  
до нього маршрут. Маршрут на карті 
виділяється пурпуровою лінією. 
Під час руху nüvifone скеровує вас  
до пункту призначення за допомогою 
голосових підказок, стрілок та вказівників 
на карті. Пункт призначення позначено 
прапорцем у шахову клітинку. 
Якщо ви відхиляєтесь від початкового 
маршруту, nüvifone перераховує маршрут  
і дає нові вказівки щодо руху.
Під час руху магістральними вулицями 
та шосе на екрані може з’являтися 
значок обмеження швидкості. Цей значок 
відображає обмеження швидкості, яке діє 
на цій ділянці шляху.

використання карти
На головному екрані торкніться піктограми 
Обзор карты, щоб відкрити карту. 

➋

➍
➎

➐ ➑

➊
➌

➐
➏

➊ Торкніться, щоб переглянути 
відомості про наступний поворот.

➋ Торкніться, щоб переглянути деталі 
маршруту.

➌ Торкніться, щоб відкрити меню 
дорожнього руху, якщо воно доступне. 
Послуга інформації про дорожній 
рух надається за окрему плату та 
передбачає додаткову передачу даних. 

➍ Торкніться, щоб масштабувати карту.

➎ Торкніться карти в будь-якій точці, 
щоб відцентрувати карту.

➏	Торкніться, щоб відкрити екран “Де я 
зараз?”

➐ Торкніться, щоб переглянути дані 
шляхового комп’ютера.

➑ Торкніться, щоб перейти до головного 
екрана.
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Додавання пунктів до 
поточного маршруту
Проміжні пункти - це об’єкти або зупинки, 
що додаються в процесі навігації за 
маршрутом. Це можуть бути адреси, 
об’єкти зі списку вибраного, ОЗ чи  
будь-які інші елементи карти. 
1. Під час навігації за маршрутом 

торкніться текстового рядка вгорі  
екрана карти. 

2. Торкніться  > Редактирование.
3. Виберіть Добавить начальную точку 

або Добавить конечную точку. 
4. Виберіть спосіб додавання проміжного 

пункту. 
5. Завершивши, натисніть готово. 

Проміжні пункти можна також додавати 
за допомогою функції пошуку. Знайдіть 
потрібний пункт і натисніть Старт!. У 
запиті на додання проміжного пункту  
до поточного маршруту натисніть да.

виконання об’їзду
1. Під час навігації за маршрутом 

торкніться піктограми . 
2. Торкніться пункту Объезд. 

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

Зупинення навігації за 
маршрутом
1. Під час навігації за маршрутом 

торкніться піктограми . 
2. Торкніться пункту Остановка. 

Збереження поточного 
місцезнаходження
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Обзор карты. 
2. Торкніться піктограми автомобіля.
3. Торкніться  > Сохр. в избранном. 
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Надсилання повідомлень
Примітка: на надсилання і отримання 
текстових повідомлень поширюються 
стандартні тарифи вашого мобільного 
оператора.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст. 
2. Виберіть  > Создать > Текстовое 

сообщение. 
3. Торкніться  > Добавить адресата, 

щоб вибрати отримувача зі списку 
контактів. 

4. Введіть текстове повідомлення. 
5. Щоб додати мультимедійні об’єкти 

до повідомлення, торкніться  > 
вставить. 

6. Торкніться піктограми , щоб надіслати 
повідомлення. 

Перегляд, написання 
відповіді та пересилання 
повідомлень
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Текст або Эл. почта. 
Непрочитані повідомлення 
відображаються жирним шрифтом. 

2. Виберіть повідомлення, яке потрібно 
прочитати. 

3. Виберіть потрібну дію: 
Торкніться , щоб надіслати 
відповідь. 
Торкніться  > Переслать, щоб 
переслати повідомлення іншим 
отримувачам.

Налаштування електронної 
поштової скриньки
Смартфон-навігатор nüvifone може 
автоматично налаштовувати електронні 
скриньки певних поштових сервісів. Точні 
дані для налаштування можна довідатися у 
постачальника послуг електронної пошти.
Підказка: якщо у вас є обліковий запис 
Windows Live ID, натисніть клавішу  і 
виберіть Windows Live, щоб налаштувати 
поштову скриньку.
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Эл. почта.
2. Введіть адресу електронної пошти  

і пароль.
3. Натисніть Далее, щоб отримати з 

Інтернету параметри своєї поштової 
скриньки. 

4. Дотримуючись вказівок на екрані, 
налаштуйте свою електронну поштову 
скриньку на пристрої.

•

•
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Синхронізація з поштовою 
скринькою Exchange
Для виконання синхронізації з 
корпоративним поштовим сервером 
Exchange введіть дані сервера та 
користувача в програмі ActiveSync. Дані 
сервера можна отримати у мережевого 
адміністратора вашої компанії. 
Докладніші пояснення дивіться на стор. 16 
та у файлах довідки ActiveSync. 

Надсилання електронної 
пошти
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Эл. почта.
2. Торкніться  > Создать.
3. Торкніться  > Добавить адресата, 

щоб вибрати отримувача зі списку 
контактів. Якщо адрес електронної 
пошти декілька, розділяйте їх крапкою  
з комою (;).

4. Введіть текст повідомлення у текстовому 
полі.

5. Торкніться піктограми , щоб надіслати 
повідомлення.

Планування події
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Календарь. 
2. Торкніться  > Назначить встречу. 
3. Введіть відомості про подію. 
4. Щоб позначити подію як повторювану, 

виберіть пункт Многократность і 
відповідний варіант.

5. Натисніть OK.

Підказка. Щоб перейти до іншого  
дня в календарі, горизонтально проведіть 
пальцем по екрану. 
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Перегляд розкладу 
авіарейсів
Деякі додаткові послуги доступні не 
у всіх місцевостях. Для використання 
додаткових послуг потрібне з’єднання для 
передачі даних. Оплата за передачу даних 
стягується згідно з тарифами оператора. 
1. На головному екрані торкніться 

піктограми Подключаемые службы.
2. Виберіть пункт Сведения об 

авиарейсах. 
3. Щоб переглянути дані про авіарейси 

аеропорту поблизу іншого міста, 
виберіть пункти  > Новый город.

4. Виберіть потрібний аеропорт у списку.
5. Виберіть варіант та знайдіть потрібний 

авіарейс.
6. Якщо вибраний рейс передбачає 

пересадки, виберіть пункти  > 
Следующий перелет, і виберіть 
наступний рейс.

Microsoft® Office Mobile
За допомогою пакета Microsoft Office 
Mobile можна працювати з файлами 
Microsoft Office, зокрема Word та Excel.  
Ці програми є аналогами програм Office, 
які використовуються на комп’ютері. 
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться Office Mobile. 
3. Виберіть програму.
4. Торкніться файлу, щоб відкрити його,  

або торкніться піктограми Создать,  
щоб створити новий документ. 

5. Далі програмою можна користуватися 
так само, як і на комп’ютері. 

6. Для використання додаткових функцій 
торкніться пункту Меню. 

7. Щоб зберегти зміни та закрити файл, 
натисніть OK.
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встановлення і 
налаштування програми 
ActiveSync на комп’ютері
1. Вставте компакт-диск для запуску 

програми у пристрій читання компакт-
дисків на комп’ютері.

2. Виконайте вказівки на екрані.
3. Під’єднайте роз’єм мікро-USB до гнізда 

мікро-USB на бічній панелі пристрою.
4. Інший кінець USB-кабелю підключіть до 

комп’ютера. 
5. Виконайте вказівки майстра 

налаштування.
6. Після завершення синхронізації 

від’єднайте пристрій від комп’ютера. 

Під час синхронізації ActiveSync порівнює 
дані на пристрої з даними, збереженими 
на комп’ютері чи на сервері Exchange, 
та виконує їх оновлення відповідно до 
внесених змін. 

Завантаження програм
Нові програми для пристрою можна 
знайти та завантажити на веб-сайті 
Windows® Marketplace. 
1. Натисніть клавішу .
2. Виберіть пункт Marketplace. 
3. Виконайте вказівки на екрані.

Реєстрація пристрою
Щоб зареєструвати придбаний пристрій, 
відвідайте веб-сторінку www.garminasus 
.com/support. Радимо вам зберігати 
оригінал або копію чека про придбання 
пристрою. 

Підтримка
Щоб переглянути інформацію про 
можливості підтримки у вашій країні, 
відвідайте веб-сторінку www.garminasus 
.com/support.

Оновлення програмного 
забезпечення
Щоб завантажити останні оновлення 
програмного забезпечення, відвідайте  
веб-сторінку www.garminasus.com/support. 

www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
www.garminasus.com/support
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Перезавантаження nüvifone
Якщо nüvifone перестає працювати, 
вимкніть його і увімкніть знову. Якщо  
це не вирішить проблему, перезавантажте 
пристрій. 
1. Зніміть кришку відсіку акумулятора. 
2. За допомогою стилуса натисніть 

кнопку перезавантаження. Пристрій 
перезавантажиться і працюватиме 
належним чином. 

nüMaps Guarantee™ 
Щоб отримати одноразове безкоштовне 
оновлення карт (якщо воно доступне), 
зареєструйте nüvifone на сайті  
www.garminasus.com/support упродовж 
60 днів після першого встановлення 
зв’язку із супутниками і безпосереднього 
використання nüvifone. Якщо ви 
зареєструєте пристрій телефоном або мине 
більше 60 днів від першого використання, 
ви не зможете отримати безкоштовне 
оновлення карт.

Довідкова інформація
1. Натисніть клавішу .
2. Торкніться Справка > Поиск та введіть 

слово для пошуку.
3. Виберіть потрібну тему.

Експлуатація пристрою
Старайтесь запобігати падінню 
пристрою, а також оберігайте його  
від сильної вібрації та ударів.
Оберігайте пристрій від потрапляння 
води. 
Не зберігайте пристрій у місцях, де 
він може впродовж тривалого часу 
залишатися під впливом дуже низьких 
або високих температур. 
За жодних обставин не торкайтеся 
сенсорного екрана гострими 
предметами. Ніколи не користуйтеся 
стилусом під час керування 
автомобілем. 
Щоб запобігти крадіжці, не залишайте 
пристрій прикріпленим до лобового 
скла, коли він не використовується. 
Витріть сліди від присмоктувача,  
що залишаються на склі після зняття 
кріплення.

•

•

•

•

•

www.garminasus.com/support
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важливі відомості про 
пристрій і правила техніки 
безпеки
Щоб переглянути оновлену інформацію 
про пристрій і його безпечне використання, 
див. найновішу версію посібника 
користувача на веб-сторінці  
www.garminasus.com/M10. 

 Увага!
Нехтування цими потенційними 
небезпеками може стати причиною ДТП, 
що в свою чергу може призвести до 
травмування або летальних наслідків.

Попередження щодо встановлення 
та користування

Встановлюючи пристрій в автомобілі, 
зважайте на те, щоб він не погіршував 
огляду для водія і не заважав роботі 
механізмів керування – керма, педалей 
чи важеля перемикання передач. Не 
розміщуйте пристрій перед або над 
повітряною подушкою безпеки (див. 
малюнок).

•

Не кладіть пристрій на панель 
автомобіля без кріплення.
Не встановлюйте кріплення в 
місцях, де воно обмежує поле 
огляду водія.
Не встановлюйте кріплення в зоні 
розкриття подушок безпеки.

Пам’ятайте, що часом кріплення може 
самочинно відклеїтися від лобового 
скла. Не встановлюйте його в місцях, 
де воно заважатиме в разі відклеєння. 
Щоб зменшити ризик самочинного 
відклеєння, встановлюйте кріплення  
на чисте скло.
У будь-якій ситуації приймайте 
рішення, виходячи з міркувань 
безпеки керування автомобілем. 
Під час керування автомобілем не 
відволікайтеся на користування 
пристроєм, ваша увага має бути 
цілковито зосереджена на дорозі. Під 
час керування автомобілем якомога 
менше дивіться на екран пристрою; 
за можливості завжди користуйтеся 

◦

◦

◦

•

•

www.garminasus.com/M10
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голосовими підказками. 
Під час керування не набирайте 
текстових повідомлень, не редагуйте 
маршрут чи налаштування, та не 
використовуйте інших функцій, які 
передбачають тривалі маніпуляції 
з пристроєм. Перш ніж починати 
виконувати такі дії, слід зупинити 
транспортний засіб у безпечному  
місці з дотриманням правил 
дорожнього руху.

Техніка безпеки під час руху за 
маршрутом

Під час руху за маршрутом уважно 
співставляйте інформацію, що 
відображається на пристрої, з іншою 
наявною інформацією, зокрема 
дорожніми знаками, повідомленнями 
про закриті ділянки доріг, дорожніми 
та погодними умовами, заторами та 
іншими чинниками, що впливають 
на безпеку під час поїздки. У разі 
невідповідності даних пристрою 
фактичним обставинам, перш 
ніж продовжити рух, з’ясуйте всі 
суперечності і продовжуйте рух з 
урахуванням дорожніх знаків та умов.
Цей пристрій розроблено з метою 
забезпечення водієві підказок 

•

•

•

стосовно маршруту. Водій не повинен 
повністю покладатися на пристрій, 
забуваючи про уважність та логіку. Не 
дотримуйтеся підказок маршруту, 
якщо пропонований маневр не 
дозволений в цьому місці або його 
виконання може бути небезпечним.

Техніка безпеки експлуатації 
акумулятора
Недотримання цих вказівок може 
вплинути на тривалість терміну служби 
внутрішнього літій-іонного акумулятора,  
а також стати причиною пошкодження 
GPS-пристрою, виникнення пожежі, витоку 
електроліту, отримання хімічних опіків та 
інших уражень.

Запобігайте впливу на пристрій 
високих температур: не залишайте 
його поблизу обігрівальних приладів 
або під дією прямого сонячного 
проміння, наприклад у припаркованому 
автомобілі. Щоб запобігти 
пошкодженню пристрою, зберігайте 
його в захищеному від сонячних 
променів місці, наприклад у відділенні 
для рукавичок. 
Не проколюйте та не спалюйте 
пристрій або акумулятор. 

•

•
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Тривале зберігання пристрою 
допускається за температури  
в діапазоні від -20°C до 70°C. 
Експлуатація пристрою допускається за 
температури в межах від -15°C до 40°C.
Для утилізації пристрою або 
акумулятора згідно з чинними законами 
та правилами зверніться до місцевої 
організації з утилізації відходів.

додаткові правила техніки безпеки з 
використання змінного акумулятора

Не виймайте акумулятор за допомогою 
гострих предметів.
Тримайте акумулятор у місці, 
недоступному для дітей. 
Не намагайтеся розібрати, проколоти 
чи іншим чином пошкодити 
акумулятор.
У разі використання зарядного 
пристрою змінного струму або 
зовнішнього зарядного пристрою, 
застосовуйте лише оригінальні 
аксесуари, передбачені для вашої 
моделі пристрою.

•

•

•

•

•

•

•

Замінюючи акумулятор, 
використовуйте лише схвалені для 
вашої моделі пристрою акумулятори. 
Використання інших акумуляторів 
може спричинити пожежу або вибух. 
Придбати змінні акумулятори можна  
в дилерів компаній Garmin чи ASUS 
або через веб-сайт Garmin-Asus.
Не намагайтеся вийняти акумулятор, 
заміна якого користувачем не 
передбачена. 

Дані карт
У картах Garmin використано дані з 
урядових та приватних джерел. Дані 
практично усіх джерел можуть містити 
деякі неточності. В окремих країнах повні 
і точні картографічні дані або недоступні 
взагалі, або їх вартість є непомірно 
високою. 

•

•
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Запобігання ураженню органів 
слуху
Висока гучність динаміків чи навушників 
може спричинити непоправне погіршення 
або втрату слуху. Якщо ви не чуєте, що 
говорять люди поруч із вами, рівень 
гучності пристрою можна вважати надто 
високим. Слухати гучну музику впродовж 
тривалого часу не можна. Якщо у вас 
дзвенить у вухах або ви чуєте звуки 
приглушено, припиніть прослуховування 
гучної музики і зверніться до лікаря для 
перевірки слуху. 

Запобігання травмам, 
що виникають внаслідок 
одноманітних рухів
Внаслідок тривалого виконання 
одноманітних повторюваних рухів, 
наприклад введення тексту на мобільному 
пристрої, ви можете відчувати певний 
дискомфорт у руках, плечах, шиї та інших 
частинах тіла. Час від часу робіть перерви. 
Якщо в процесі або після використання 
пристрою ви відчуваєте дискомфорт, 
припиніть його використовувати і 
зверніться за консультацією до лікаря.

Запобігання нападам, втраті 
свідомості та перенапруженню 
зору
Існує невеликий відсоток людей, із 
якими можуть ставатися напади або 
втрата свідомості від мерехтіння світла 
або зображення, що використовується у 
відео та комп’ютерних іграх. Якщо ви 
належите до цієї категорії людей або хтось 
із ваших родичів страждав на такого роду 
захворювання, порадьтеся з лікарем, перш 
ніж переглядати відео чи грати в ігри на 
пристрої. 
Уникайте тривалого використання 
пристрою. Час від часу робіть перерви. 
Не тримайте пристрій близько біля 
очей. Використовуйте пристрій у 
добре освітленому приміщенні. У разі 
виникнення судом, сіпання очей чи м’язів, 
втрати свідомості, мимовільних рухів або 
дезорієнтації припиніть використовувати 
пристрій і зверніться до лікаря.
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Кардіостимулятори та інші медичні 
пристрої
Дослідження показали, що мобільні 
пристрої мають безпосередній вплив на 
роботу кардіостимуляторів. Виробники 
кардіостимуляторів радять людям, що 
їх використовують, дотримуватися 
викладених нижче порад задля мінімізації 
ризиків утворення перешкод для роботи 
кардіостимулятора.

Між увімкненим мобільним пристроєм 
і кардіостимулятором слід завжди 
зберігати відстань не менше 15 см.
Зберігайте пристрій з протилежного 
боку від кардіостимулятора. Не носіть 
пристрій у нагрудній кишені.
Щоб мінімізувати ризик появи будь-
яких перешкод, прикладайте пристрій 
до вуха, що знаходиться далі від 
кардіостимулятора.
У разі підозри щодо виникнення 
перешкод у роботі кардіостимулятора 
негайно вимкніть пристрій.

•

•

•

•

Стосовно інших медичних пристроїв –  
порадьтеся з лікарем або виробником 
пристрою, щоб дізнатися, чи мобільний 
пристрій може впливати на роботу мед. 
пристрою і яких запобіжних заходів слід 
вживати для уникнення такого впливу.

вплив радіохвиль
Цей мобільний пристрій надсилає 
і приймає слабкі радіосигнали для 
передачі голосу та різноманітних даних. 
Навіть коли пристрій працює в режимі 
максимальної вихідної потужності, 
за умови використання схвалених 
аксесуарів Garmin його коефіцієнт 
випромінювання радіочастотної 
енергії є нижчим за встановлені 
обмеження. Для відповідності вимогам 
Міжнародної комісії у справах захисту 
від неіонізуючого радіовипромінювання 
(ICNIRP) щодо впливу радіохвиль 
пристрій слід використовувати виключно 
на автомобільному тримачі або в руці. 
Використання пристрою в інших 
конфігураціях не допускається.
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Пристрій пройшов випробування  
і відповідає всім вимогам щодо рівня 
коефіцієнта питомого поглинання (SAR). 
Фактичні результати вимірювань наведені 
нижче.

Діапазон Position SAR 10g 
(вт/кг)

GSM 900 Head 0,424

GSM 1800 Head 0,549

WCDMA Band I Head 0,796

WCDMA Band VIII Head 0,415

Декларація про відповідність
Компанія Garmin заявляє, що цей виріб 
відповідає всім основним вимогам та 
відповідним положенням Директиви 
1999/5/EC. Переглянути повний текст 
декларації про відповідність можна на  
веб-сторінці www.garminasus.com 
/declaration-of-conformity.

використання виробу
Пристрій призначений для використання у 
будь-якій країні світу, зокрема у зазначених 
нижче:

AT EE IS NO
BE ES IT PL
BG FI LI PT
CH FR LT RO
CY GB LU SE
CZ GR LV SI
DE HU MT SK
DK IE NL TR

0700

www.garminasus.com/declaration-of-conformity
www.garminasus.com/declaration-of-conformity
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Типові запитання
Запитання відповідь

Як встановити зв’язок із 
супутниками?

Натисніть клавішу  і торкніться пунктів Параметры > Навигация > 
GPS > Состояние GPS > . Перевірте,  
чи увімкнено сервіс GPS.

Зауважте, що для ініціалізації GPS потрібен деякий час. Коли GPS 
вмикається вперше, його ініціалізація може зайняти кілька хвилин.

Якщо ви проїхали більше 1000 км із вимкненим приймачем GPS, 
налаштуйте своє місцезнаходження на карті: 
Натисніть клавішу  і торкніться пунктів Параметры > Навигация > 
GPS > Состояние GPS >  > Задать позицию.

Як перевірити версію 
карти?

Натисніть клавішу  і торкніться пунктів Сервис > Управл. данными > 
Наборы карт. Торкніться потрібної карти,  
щоб переглянути її версію. 

Як перевірити 
версію програмного 
забезпечення?

Натисніть клавішу  і торкніться пунктів Параметры > Система > 
Информация о системе. Скористайтеся слайд-меню і перегляньте 
інформацію про пристрій та версію.

Як створити резервні 
копії та відновити 
файли?

Натисніть клавішу . Торкніться пунктів Резервное копирование 
> Резервное копирование або восстановление, виберіть файли і 
виконайте вказівки на екрані.

Чому неможливо 
зателефонувати?

Можливо, функцію виклику призупинено через низький рівень заряду 
батареї. У разі низького рівня заряду батареї може з’явитися запит щодо 
вимкнення функції виклику. Це не перешкоджає навігації (режим PND).
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Чому пристрій не 
вмикається?

Зарядіть акумулятор. Див. стор. 4.

Замініть батарею. Про це читайте у посібнику користувача.

Чому пристрій не 
заряджається?

Замініть плавкий запобіжник в автомобільному кабелі живлення Про це 
читайте у посібнику користувача.

Як запобіжний захід в умовах високих температур, пристрій може 
призупиняти заряджання і працювати від батареї. 
Якщо пристрій знаходиться в автомобільному кріпленні, вийміть його із 
кріплення і покладіть у захищене від сонячних променів місце.

Як не видалити файл 
карти?

У режимі запам’ятовуючого пристрою не видаляйте й не форматуйте 
оригінальні папки, такі як Garmin та Документы.  
Не видаляйте файли, призначення яких не знаєте. 







Об’єднаний логотип Garmin-Asus є товарним знаком компаній Garmin Ltd.  
та ASUSTek Computer, Inc.

Garmin® є товарним знаком компанії Garmin Ltd. та її дочірніх компаній, 
зареєстрованим у США та інших країнах. Ciao!™, nüMaps Guarantee™ та 

nüvifone™ є товарними знаками компанії Garmin Ltd. та її дочірніх компаній.  
Ці товарні знаки можна використовувати лише за безпосередньої згоди  

компанії Garmin.

ActiveSync, Microsoft та Windows є зареєстрованими товарними знаками або 
товарними знаками корпорації Майкрософт у США та інших країнах. microSD™ 

– це торгова марка компанії SanDisk або її дочірніх компаній.

 Інформацію щодо відповідності виробу нормам директиви ЄС 1907/2006 
(Реєстрація, оцінка, дозволи та обмеження стосовно хімічних речовин)  

шукайте за адресою http://green.asus.com/english/REACH.htm.
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