
ГАРАНТЕН ЛИСТ  бр G/                      

        За
_______________________________________

GARMIN, гарантира дека уредот ќе функционира беспрекорно, доколку со него
се ракува во согласност со приложеното упатство и насоки кои се дадени од

страна на авторизираниот дистрибутер и продажното место за време на
купувањето

Гаранцијата е важечка доколку податоците на уредот (шифра на производ,
сериски број и датум на продажба) се истите со податоците на гарантниот лист.

Дистрибутерот се обврзува дека во гарантниот рок на свој трошок ќе ги
отстрани сите недостатоци кои евентуално ќе настанат при правилна употреба

на уредот.
Доколку дистрибутерот во гарантниот рок не ги отстрани евентуалните

недостатоци во рок од 30 дена од денот на достава на уредот  во сервис,
должен е да даде на користење друг уред. Доколку се востанови дека уредот

неможе да се поправи, уредот ќе биде заменет со нов.

Гаранцијата не е важечка докулку на уредот се настанати:
Механички оштетувања;

Оштетувања настанати од елементарни непогоди, нестручна монтажа или нестручно
и нередовно одржување и неовластено сервисирање

Останати оштетувања настанати со неправилна употреба на уредот, назначени во
инструкциите за користење.

За сите евентуални дефекти обратете се кај Вашиот авторизиран дистрибутер.

ГАРАНТНИОТ РОК НА УРЕДОТ Е 24 МЕСЕЦИ

Шифра
Пр.

Модел Сериски Број Фактура
/Сметка

Дата на продажба                                Продажно место:
_________________________|______________________

Издава: 
Друштво за Инженеринг, Консалтинг и Информатички услуги  

Гиззо Консалтинг дооел

info@  garmin  .mk    078 306 200  

www.garmin.mk 
 

Возете безбедно – почитувајте ги правилата!
ГПС уредот е алатка за помош при патување до Вашата

избрана адреса. Внимателно користете го ГПС уредот без да
влијае на Вашата концентрација во возењето, почитување на

поставената сообраќајна сигнализација и правила

ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ И ДЕФЕКТ ONLINE – 
www.garmin.mk/support 

Упатство за постапување во случај кога сакате да се
ослободите од електронски отпад:

-Електричниот и електронскиот отпад во себе содржи опасни
елементи и тешки метали кои доколку дојдат во допир со

природата се многу штетни и можат да предизвикаат еколошка
катастрофа.

-Граѓаните, имаат право бесплатно да го остават електричниот
и електронскиот отпад, односно својот неисправен електричен

уред во продажните места, а продавачот е должен да го
преземе.

Овластен дистрибутер и сервисен центар на Гиззо Консалтинг дооел -  
GARMIN овластен увозник е
НАВИГАТОР ИТС дооел, бул.Партизански одреди 107, 1000 Скопје
075 313 111 / info@garmin.mk / www.garmin.mk/support

Изберете дестинација и инструкции за патување од нашиот Travel
Portal  www.Navigator.mk 

http://www.GarminGPS.mk/
mailto:info@garmin.mk
http://www.Navigator.mk/
http://www.garmin.mk/support


Упатство за користење GARMIN производи

- Го вклучувате уредот на означеното копче на горната или 
левата страна од уредот / гпс часовникот
- Откако ќе се вклучи уредот и ќе ги прифатите сите услови 
за користење при вклучувањето со ОК и Accept, добивате 
екран како на сликата лево, Бирате регион. Внесувате ваши 
карактеристики.
- На екранот со допир на ознаката ;лупа; Where To? 
командата ви се дава избор на Адреса или друг тип избор на 
локација
Кај GPS часовниците со притискање на menu горно десно 
копче, се избира апликација за активност и се притиска 
копчето уште еднаш.

- Од овие опции најчесто избирате Address кај навигација, а 
кај часовник бирате апликација.
И добивате можност да изберете Држава, Град, улица и број.
Притиснете на Change State/Country за да ја изберете 
државата каде ќе патувате. Или избирајки ја апликацијата кај 
часовникот притискате уште еднаш за старт.
Притиснете на Spell City за да го изберете/впишете градот 
каде ќе патувате. 
Понатаму ќе ви биде побарана улицата и бројот.
Откако ќе ги впишете државата, градот улицата и бројот каде
сакате навигацијата да ве води, притискате на командата GO 
која ви се појавува покрај адресата.
Оваа е кратката и едноставна постапка за користење на 
Garmin моделите.

За повеќе информации слободно контактирајте не на: 
info@garmin.mk или 078 306 200
Online поддршка, видео упатства на: 
www.garmin.mk/support

Сите GARMIN производи при 
вклучувањето, автоматски се 
позиционираат со GPS сигнал. 

Рутата и секоја активност 
започнува од местото каде сте 
лоцирани.

При полнење се практикува, откако производот ќе сигнализира дека е
наполнет, да се исклучи од напојување.

mailto:info@gizzo.mk
http://www.GarminGPS.mk/

