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Filloni të përdorni PARALAJMËRIM
Shihni udhëzuesin e rëndësishëm për sigurinë dhe informacionin e
produktit në kutinë e produktit për paralajmërimet e produktit dhe
informacione të tjera të rëndësishme.

Përditësoni hartat dhe softuerin në pajisjen tuaj (Përditësimet e hartave
dhe softuerit).
Montoni pajisjen në automjetin tuaj dhe lidheni me energjinë (Montimi
dhe fuqizimi i pajisjes Garmin DriveSmart në automjetin tuaj).
Marrja e sinjaleve GPS.
Rregulloni volumin e zërit (Rregulloni volumin) dhe ndriçimin e ekranit
(Rregulloni ndriçimin e ekranit).
Shkoni në destinacionin tuaj (Start Route).

Karakteristikat dhe
paralajmërimet për
ndërgjegjësimin e shoferit

KUJDES
Paralajmërimet e shoferit dhe veçoritë e kufizimit të shpejtësisë janë
vetëm për informacion. Ata nuk zëvendësojnë përgjegjësinë tuaj për
t'iu bindur të gjitha shenjave të vendosura të kufirit të shpejtësisë dhe
për të përdorur gjykimin e sigurt të drejtimit të automjetit në çdo kohë.
Garmin® nuk është përgjegjës për asnjë biletë trafiku ose citim që
merrni për shkak të mosrespektimit të të gjitha ligjeve dhe shenjave të
trafikut në fuqi.

Pajisja juaj ofron veçori që mund të ndihmojnë në nxitjen e drejtimit më
të sigurt dhe rritjen e efikasitetit, edhe kur vozitni në një zonë të njohur.
Pajisja luan një ton ose mesazh dhe shfaq informacion për çdo
sinjalizim. Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni tonin e zërit për disa lloje
paralajmërimesh të drejtuesit. Jo të gjitha sinjalizimet janë të
disponueshme në të gjitha zonat.

Shkollat
Pajisja luan një ton dhe shfaq distancën dhe kufirin e shpejtësisë (nëse
disponohet) për shkollën ose zonën e ardhshme të shkollës.

Ulja e kufirit të shpejtësisë
Pajisja luan një ton dhe shfaq kufirin e ardhshëm të reduktuar të
shpejtësisë në mënyrë që të jeni gati për të ngadalësuar.

Kufiri i shpejtësisë është tejkaluar
Pajisja luan një ton dhe shfaq një kufi të kuq në ikonën e kufirit të
shpejtësisë kur tejkaloni kufirin e vendosur të shpejtësisë për rrugën
aktuale.

Ndryshimi i kufirit të shpejtësisë
Pajisja luan një ton dhe shfaq kufirin e ardhshëm të shpejtësisë në
mënyrë që të jeni gati për të rregulluar shpejtësinë tuaj.

Mënyra e gabuar në një rrugë njëkahëshe
Pajisja luan një mesazh dhe shfaq një paralajmërim në ekran të plotë
nëse po udhëtoni në rrugën e gabuar në një rrugë me një drejtim.
Skajet e ekranit shfaqen të kuqe dhe paralajmërimi mbetet në krye të
ekranit derisa të largoheni nga rruga njëkahëshe ose të korrigjoni
drejtimin tuaj të udhëtimit.

Kalimi i një niveli
Pajisja luan një ton dhe shfaq distancën deri në kalimin e ardhshëm në
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nivel.

Kryqëzimi i Kafshëve
Pajisja luan një ton dhe tregon distancën deri në zonën e ardhshme të
kalimit të kafshëve.

Përkulet
Pajisja luan një ton dhe tregon distancën deri në kthesën në rrugë.

Trafik më i ngadalshëm
Pajisja luan një ton dhe shfaq distancën deri në trafik më të ngadaltë
kur i afroheni trafikut më të ngadaltë me një shpejtësi më të lartë.
Pajisja juaj duhet të marrë informacion mbi trafikun për të përdorur
këtë veçori (Trafiku).

Paralajmërim për lodhje
Pajisja luan një ton dhe sugjeron ndalesat e ardhshme të pushimit pasi
të keni vozitur për më shumë se dy orë pa ndalur.

Gjetja dhe ruajtja e
vendndodhjeve

Hartat e ngarkuara në pajisjen tuaj përmbajnë vendndodhje të tilla si
restorante, hotele, shërbime automjetesh dhe informacione të
detajuara për rrugët. Sa larg? menuja ju ndihmon të gjeni destinacionin
tuaj duke ofruar disa metoda për të shfletuar, kërkuar dhe ruajtur këtë
informacion.

Nga menyja kryesore, zgjidhni Ku?

Për të kërkuar shpejt të gjitha vendndodhjet në pajisjen tuaj, zgjidhni
Kërko (Gjeni një vendndodhje duke përdorur shiritin e kërkimit).
Për të gjetur një adresë, zgjidhni Adresa.
Për të kërkuar ose kërkuar pika të interesit të parangarkuar sipas
kategorisë, zgjidhni Kategoritë (Gjeni vendndodhjen sipas kategorisë).
Për të kërkuar pranë një qyteti ose zone tjetër, zgjidhni Ndrysho zonën
e kërkimit pranë zonës aktuale të kërkimit (Ndrysho zonën e kërkimit).
Për të parë dhe modifikuar vendndodhjet e ruajtura, zgjidhni Të
preferuarat (Vendndodhjet e ruajtura).
Për të parë faqet që keni zgjedhur së fundi nga rezultatet e kërkimit,
zgjidhni Historia (Historiku i shfletimit).
Për të kërkuar, kërkuar dhe kontrolluar në pikat e interesit
Foursquare®, zgjidhni Foursquare® (Kërkimi i pikave katërkëndore të
interesit).
Për të lundruar te koordinatat specifike gjeografike, zgjidhni
Koordinatat (Gjeni një vendndodhje duke përdorur koordinatat).

Cilësimet e navigimit Zgjidhni Cilësimet > Navigimi.

Pasqyrë e rrugës
Shfaq një përmbledhje të rrugëve kryesore në itinerarin tuaj kur filloni
lundrimin.

Mënyra e llogaritjes
Vendos metodën e llogaritjes së rrugës.

Shmangiet
përcakton veçoritë e rrugës që duhen shmangur në itinerar.

Dodges me porosi
ju lejon të shmangni rrugë ose zona të caktuara.

Rrugët me pagesë
Ai përcakton parametrat për shmangien e tarifave.
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taksat dhe tarifat
Vendos cilësimet për shmangien e tarifave dhe ngjitësve të tarifave.

SHËNIM: Ky funksion nuk disponohet në të gjitha zonat.
Zonat ekologjike
Vendos cilësimet e shmangies për zonat me kufizime mjedisore ose
kufizime të shkarkimeve që mund të zbatohen për automjetin tuaj.

Modaliteti i kufizuar
Çaktivizon të gjitha funksionet që kërkojnë vëmendje të
konsiderueshme të operatorit.

Simulator GPS
ndalon pajisjen të marrë sinjal GPS dhe kursen energjinë e baterisë.

Lundrimi në destinacionin tuaj Itineraret, Fillimi i një udhëtimi, Rruga juaj në hartë, Mbërritja në
destinacionin tuaj, Ndryshimi i itinerarit tuaj aktiv, Ndalimi i itinerarit
tuaj, Përdorimi i rrugëve të sugjeruara, Shmangia e vonesave, tarifave
dhe zonave, Navigimi jashtë rrugës

Duke filluar në rrugë Zgjidhni Ku? dhe kërkoni për një vendndodhje (Gjeni dhe ruani
vendndodhje).
Zgjidhni një vendndodhje.
Zgjidhni një opsion:
Për të filluar lundrimin duke përdorur itinerarin e rekomanduar, zgjidhni
Shko!.

Për të zgjedhur një itinerar alternativ, zgjidhni Alternate Route dhe
zgjidhni një itinerar.

Rrugët alternative shfaqen në të djathtë të hartës.

Për të modifikuar rrjedhën e itinerarit, zgjidhni Rrugë alternative >
Modifiko itinerarin dhe shtoni Shaping pikat tuaja të rrugës.

Pajisja llogarit një rrugë drejt vendndodhjes dhe ju udhëzon duke
përdorur sinjalizimet zanore dhe informacionin e hartës (Rruga juaj e
hartës). Një përmbledhje e rrugëve kryesore në itinerarin tuaj shfaqet
në buzë të hartës për disa sekonda.

Nëse keni nevojë të ndaloni në destinacione të tjera, mund t'i shtoni
vendndodhjet në itinerarin tuaj (Shtimi i një vendndodhjeje në itinerarin
tuaj).

Rruga juaj në hartë Ndërsa udhëtoni, pajisja ju udhëzon drejt destinacionit duke përdorur
sinjalizimet zanore dhe informacionin e hartës. Udhëzimet për kthesën
ose daljen tuaj të radhës ose veprime të tjera shfaqen në krye të
hartës.
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Telefononi numrin një
Veprimi i radhës në rrugë. Tregon kthesën, daljen ose veprimin tjetër
dhe korsinë në të cilën do të udhëtoni, nëse ka.

Telefononi numrin dy
Distanca deri në veprimin tjetër.

Telefononi numrin tre
Emri i rrugës ose i daljes që lidhet me veprimin tjetër.

Telefononi numrin katër
Rruga është shënuar në hartë.

Telefononi numrin pesë
Veprimi i radhës në rrugë. Shigjetat në hartë tregojnë vendndodhjen e
veprimeve të ardhshme.

Telefononi numrin gjashtë
Shpejtësia e mjetit.

Telefononi numrin shtatë
Emri i rrugës në të cilën po udhëtoni.

Telefononi numrin tetë
Koha e parashikuar e arritjes.

KËSHILLA: Mund të prekni këtë fushë për të ndryshuar informacionin
që shfaq (Ndrysho fushën e të dhënave të hartës).
Telefononi numrin nëntë
Mjetet e hartës. Ai ofron mjete për t'ju treguar më shumë informacion
rreth itinerarit dhe rrethinës suaj.

Kujdesi i pajisjes NJOFTIM
Shmangni rënien e pajisjes tuaj.

Mos e ruani pajisjen ku mund të ketë ekspozim të zgjatur ndaj
temperaturave ekstreme, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtime të
përhershme.

Asnjëherë mos përdorni një objekt të fortë ose të mprehtë për të
përdorur ekranin me prekje pasi kjo mund të çojë në dëmtim.

Mos e ekspozoni pajisjen në ujë.

Rinisni pajisjen Mund ta rindizni pajisjen nëse ndalon së punuari.
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Mbani butonin e energjisë për 12 sekonda.

Ngarkimi i pajisjes SHËNIM: Ky produkt i klasës III do të mundësohet nga një furnizim me
energji LPS.
Mund ta ngarkoni baterinë në pajisje duke përdorur ndonjë nga këto
metoda.

Lidheni pajisjen me furnizimin me energji elektrike të automjetit.
Lidheni pajisjen me një aksesor opsional të përshtatësit të energjisë, si
p.sh. një përshtatës rryme në mur.
Mund të blini një përshtatës të miratuar Garmin® AC-DC të
përshtatshëm për përdorim në shtëpi ose në zyrë nga një tregtar
Garmin ose www.garmin.com. Pajisja mund të ngarkohet ngadalë kur
lidhet me një përshtatës të palës së tretë.

Kompania Gizzo Consulting dooel, si partner dhe importues i autorizuar i GARMIN, përfaqëson
plotësisht GARMIN në Maqedoni, ofron mbështetje të plotë teknike, shërbim dhe mbështetje për
përdoruesit. Shpërndarja e produkteve dhe marrja në shërbim kryhen nga partnerët tanë të autorizuar të
shitjes.

fq.5 /më shumë për garmin.mk/support/drive

https://garmin.mk/support/drive


Udhëzime dhe mbështetje në
internet https://garmin.mk/support

Në PERIUDHËN E GARANCISË
ose periudhën e përdoruesit pas
garancisë, mos ngurroni të
kontaktoni tonën
email info@garmin.mk,
076 306 200 ose
078 306 200 [viber&whatsapp]
ne do t'ju përgjigjemi me një
zgjidhje sa më shpejt të jetë e
mundur.

Nëse keni nevojë për shërbim ose përmbushje të garancisë, shikoni
lidhjet e dhëna.

Si të vazhdoni për dorëzimin në shërbim
-https://garmin.mk/info/service

Detaje rrethGarmin Garmin 2 vite -https://garmin.mk/info/warranty

Pritje për inspektim në shërbim dhe mbështetje teknike
tek një partner i autorizuar

Showroom GARMIN Shkup
NAVIGATOR ITS dooel

Blvd Partizanski Ordei Nr.107, Karposh. 1000 Shkup
076 306 200

Udhëzime për veprim në rast se dëshironi të hiqni qafe mbeturinat
elektronike:

- Mbetjet elektrike dhe elektronike përmbajnë elementë të rrezikshëm
dhe metale të rënda të cilat, nëse bien në kontakt me natyrën, janë
shumë të dëmshme dhe mund të shkaktojnë fatkeqësi mjedisore.

-Qytetarët kanë të drejtë të lënë pa pagesë në pikat e shitjes mbetjet
elektrike dhe elektronike, gjegjësisht pajisjen e tyre elektrike me defekt,

dhe shitësi është i detyruar ta marrë përsipër.
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