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nüvi® seeria 3700
kiirjuhend

järgmiste mudelite jaoks:
3750, 3760, 3790 
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Sissejuhatus

HOIATUS!

Hoiatused ja muu oluline info on 
tootekarbis olevas eraldi juhendis 
„Ohutus ja tooteinfo”.

Kui kasutad navi esimest korda, 
tuleb teha järgmised toimingud.

1. Vooluallikaga ühendamine (lk 2).
2. Paigaldamine (lk 3).
3. Seadistamine (lk 4).
4. Satelliitühenduse loomine (lk 4).
5. Peamenüüga tutvumine (lk 5).

Vooluallikaga ühendamine

Ühenda autojuhe navi külge.
Navi laetakse sõidu ajal.

Juhtmed

Seadet saab ühendada kolmel viisil.
• Autojuhtmega
• USB-juhtmega (lk 11)
• Vahelduvvooluadapteriga 

(lisatarvik)

Kui laadimisel olevat navi pole 
kavas kasutada, vajuta selle 
lukustamiseks toitenupule. 
Lisainfot navi lukustamise kohta 
vaata lk 10.
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Paigaldamine

HOIATUS!

See navi töötab liitium-ioonakuga. 
Kui aku asub kuuma käes, võib 
see vigastada nii kasutajat kui 
navi. Seetõttu võta navi sõidukist 
väljudes kaasa või pane otsese 
päikesekiirguse eest varju.

TÄHELEPANU

Enne navi paigaldamist tutvu 
tuuleklaasile kinnitamise kohta 
kehtivate seadustega – selleks 
loe läbi eraldi juhend „Ohutus ja 
tooteinfo”.

1. Eemalda iminapa küljest kile.
2. Aseta iminapp tuuleklaasile.
3. Lükka hoob tagasi.

4. Lükka iminapa vars tugiraami 
pesasse.

5. Lükka navi, tagakülg ees, 
tugiraami külge.

6. Kalluta navi tahapoole, kuni see 
kinnitub klõpsatusega.

Autojuhtme pesa

Tugiraam

Autojuhe Kõlar

Iminapp
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Seadistamine

1. Ühenda autojuhe tugiraamiga.
2. Ühenda autojuhtme teine ots 

auto pistikupessa.
 Kui auto töötab, peaks navi 

pärast ühendamist automaatselt 
sisse lülituma.

3. Järgi ekraanile ilmuvaid 
juhiseid.

4. Kui kasutad Euroopas liigeldes 
liiklusinfo vastuvõtjat, ühenda 
välisantenn vastuvõtjaga ja 
kinnita see iminappade abil 
tuuleklaasile.

Esikülg

Satelliitühenduse loomine

Ribad  näitavad satelliitsignaali 
tugevust.
1. Mine ruumist välja avarasse 

kohta, eemale kõrgetest 
hoonetest ja puudest.

2. Kui vaja, lülita seade sisse.
Satelliitsignaalide leidmine võib 
mõne minuti aega võtta. Kui ribad 
on rohelised, siis on navi leidnud 
satelliitsignaalid.

Mikrofon

MicroB-pesa

Toitenupp

Kõlar 
(tagaküljel)
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Peamenüü

 GPS-satelliidi signaali tugevus.
 Puuduta navigeerimisoleku 
valimiseks.

 Puuduta sihtkoha leidmiseks.
 Puuduta kaardi vaatamiseks.
 Puuduta teekonna peatamiseks.
 Puuduta ümbersõidu 
leidmiseks.

 Puuduta helistamiseks juhul, 
kui seade on ühendatud 
ühilduva mobiiliga. Lisainfot 
saad leheküljelt www.garmin.
com/bluetooth

 Puuduta helitugevuse 
reguleerimiseks.

 Puuduta menüü ja seadete 
kasutamiseks.

Huvipunktide leidmine
1. Puuduta peamenüüs

Where To? > Points of Interest 
(Kuhu? > Huvipunktid).

2. Kui vaja, vali kategooria ja 
allkategooria.

3. Vali sihtkoht.
4. Puuduta Go! (Mine!).
Kohaotsing kohanime kirjutades

1. Puuduta peamenüüs 
Where To? > Points of Interest 
> Spell Name (Kuhu? > 
Huvipunktid > Kirjuta nimi).

2. Sisesta sihtkoha nimi.
3. Puuduta Done (Valmis).
4. Vali sihtkoht.
5. Puuduta Go! (Mine).
Teise asukoha lähedusest otsimine

1. Puuduta peamenüüs 
Where To? >  > Near 
(Kuhu? >  > Läheduses).

2. Vali pakutavate võimaluste seast.
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Teekonnal liikumine

Sinu teekond on kaardil märgitud 
punase joonega. Kui algsest 
teekonnast kõrvale kaldud, arvestab 
seade teekonna uuesti. Teedel 
liikudes võib ekraanile ilmuda 
kiiruspiirangu ikoon.

 Puuduta järgmise ristmiku 
vaatamiseks. Kui on olemas 
ülevaade, siis kuvatakse 
ristmiku ülevaade.

 Puuduta ristmikuloendi 
vaatamiseks.

 Puuduta suurendamiseks ja 
vähendamiseks.

 Puuduta peamenüüsse 
naasmiseks.

 Puuduta andmevälja 
muutmiseks.

 Puuduta asukohalehekülje 
Where Am I? vaatamiseks.

 Mõne teise kaardiala 
vaatamiseks puuduta ja lohista 
kursorit mööda kaarti.

 Puuduta reisiarvesti 
vaatamiseks.

Vahepunktide lisamine

Vahepunkte saab lisada ainult siis, 
kui navigeerid teekonnal.
1. Puuduta  peamenüüsse 

naasmiseks.
2. Puuduta Where To? (Kuhu?).
3. Otsi vahepunkti.
4. Vali otsingutulemuste seast 

soovitud vahepunkt.
5. Puuduta Go! (Mine!).
6. Puuduta Add to Current Route 

(Lisa praegusele teekonnale).
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Ümbersõit

Ümbersõitu saab lisada ainult siis, 
kui navigeerid teekonnal.
1. Puuduta  peamenüüsse 

naasmiseks.
2. Puuduta Detour (Ümbersõit).
Kui teekond, millel praegu liigud, 
on ainus mõistlik võimalus, ei 
pruugi navi ümbersõiduteed välja 
otsida.

Ekraanipaigutus

Ekraanipildi vaatamiseks 
horisontaalse või vertikaalsena 
keerake navi vastavasse 
asendisse.

Ekraaniheleduse muutmine

1. Puuduta Tools > Settings > 
Display > Brightness (Seaded 
> Valikud > Heledus).

2. Ekraaniheleduse muutmiseks 
puuduta kerimisriba ja liiguta 
seda.

Navigeerimisolekud

Seadmel on mitu erinevat 
navigeerimisolekut. Olenevalt 
seadest arvestatakse teekond 
erinevalt. Näiteks jalakäija 
olekus, kui navisse on laetud 
kaardid cityXplorer™, arvestab 
navi teekonna, mis kombineerib 
ühistranspordi kasutamise (bussi- 
või rongisõidu) kõndimisega. 

Jalgratas
Jalakäija

Auto
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Kaardid cityExplorer ei ole naviga 
kaasas.
Kaarte cityXplorer saab osta 
leheküljelt www.garmin.com

Navigeerimisoleku muutmine

1. Puuduta peamenüüs 
navigeerimisoleku ikooni.

2. Vali olek ja puuduta Save 
(Salvesta).

Liiklusinfo

Mõne navi 3700 komplektiga on 
kaasas liiklusinfo vastuvõtja FM 
Traffi c Message Channel (TMC), 
mis on integreeritud autojuhtmesse.
Liiklusinfo vastuvõtja ja navi 
peavad asuma liiklusinfot 
edastava FM-raadiojaama 
levialas. Liiklusinfo vastuvõtjaga 
kaasasolevat liiklusinfo tellimust ei 
pea registreerima.
Kui teekonna läbimise ajal esineb 
liikluses tõsine viivitus, arvestab 

navi teekonna automaatselt uuesti. 
Liiklusikoon ( ) muudab värvi, et 
näidata, kui tõsine on teekonnal ette 
tulev liiklusoludest tingitud viivitus.
Lisainfot saad leheküljelt www.
garmin.com/traffi c
PANE TÄHELE Garmin ei vastuta 
liiklusinfo paikapidavuse eest.

Häälkäsklused

PANE TÄHELE Häälkäskluste 
võimalus ei ole saadaval kõigi 
keelte ega piirkondade jaoks.
Mõnel navi mudelil on olemas 
häälkäskluste funktsioon. Navi 
häälkäsklustega juhtimiseks tuleb 
kas lausuda ekraanile kuvatud 
sõnad või öelda teatud käsklusi. 
Olemasolevate käskluste loend 
on häälkäskluste menüüs Voice 
Command.
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Häälkäskluste sisselülitamine

1. Ütle Voice Command 
(Häälkäsklused).
Ilmub häälkäskluste menüü.

Nippe häälkäskluste kasutamiseks

• Suuna hääl navi poole ja ütle 
tavapärase häälega käsklus 
täpselt sellisena, nagu see on 
ekraanile kuvatud.

• Kui navist kostab häälteade, mis 
vajab vastust, siis vasta. 

• Numbrite sisestamiseks ütle 
numbrid.

• Häälkäskluse väljalülitamiseks 
ütle Exit (Välju).

Häälkäskluste abil navigeerimine

1. Ütle oma äratuskäsklus. Ilmub 
häälkäskluste menüü.

2. Ütle Find by Name (Leia nime 
järgi).

3. Kui navist kostab häälteade, 
mis küsib kohanime, siis ütle 
kohanimi.

 Navi kordab otsimise ajal 
kohanime.

 Ilmub kohtade loend.
4. Ütle soovitud koha rea number.
5. Kohani navigeerimiseks ütle 

Yes (Jah), kohaloendisse tagasi 
liikumiseks ütle No (Ei).

Käed-vabad

Mõne navi mudeliga saab teha 
käed-vabad-mobiilikõnesid.

Mobiiliga ühendamine

Enne ühenduse loomist aseta 
mobiil ja navi lähestikku ning lülita 
mõlemad sisse.
1. Lülita sisse mobiili Bluetooth®.
2. Puuduta Tools > Settings > 

Bluetooth (Seaded > Valikud > 
Bluetooth).



10 nüvi® seeria 3700 kiirjuhend

3. Puuduta menüüvaliku Bluetooth 
> Enabled > OK (Bluetooth > 
Sisse lülitatud > OK) all olevat 
nuppu.

4. Vajuta menüüvaliku Phone 
(Mobiil) all olevat nuppu.

5. Puuduta OK.
6. Vali oma mobiil ja puuduta OK.
7. Sisesta mobiili navi Bluetooth-

ühenduse PIN-kood (1234).

Helistamine ja kõne lõpetamine

1. Puuduta  > Dial (  > Vali 
number).

2. Sisesta number.
3. Puuduta Dial (Vali number).
4. Kõne lõpetamiseks puuduta 

 > End Call (  > Lõpeta 
kõne).

Kõne vastuvõtmine

Kui sulle on kõne, avaneb 
sissetuleva kõne aken Incoming 
Call (Sissetulev kõne).
1. Puuduta Answer (Vasta).

 NIPP: Telefonihelina 
vaigistamiseks vajuta Ignore 
(Väldi).

2. Mikrofon asub navi 
esiküljel; räägi tavapärase 
hääletugevusega.

Ooteolek

Kui sa navi ei kasuta, võid selle aku 
säästmiseks ooteolekusse lülitada. 
Ooteolekus tarbib navi vähe voolu, 
seetõttu peab aku ooteolekus vastu 
nädalaid.
• Navi ooteolekusse lülitamiseks 

vajuta toitenupule.
• Navi tavaolekusse lülitamiseks 

vajuta korraks toitenupule ja 
puuduta kaks korda ikooni .

Restart

Kui navi ei tööta, tee sellele restart.
Vajuta toitenupule ja hoia seda 
umbes 10 sekundit all.
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Navi registreerimine

1. Mine veebilehele http://
my.garmin.com

2. Navi registreerimiseks järgi 
ekraanile ilmuvaid juhiseid.

3. Hoia ostukviitungi originaal või 
koopia kindlas kohas alles.

Tarkvara uuendamine

1. Ühenda navi USB-juhtme abil 
arvutiga.

2. Tee topeltklõps ikoonil ,
et avada veebilehekülg 
myDashboard™.

 Kui menüü AutoPlay ei avane 
või kui su arvuti on Mac®, mine 
leheküljele www.garmin.com/
agent

3. Järgi ekraanile ilmuvaid 
juhiseid.

Kui myGarmin Agent on installitud, 
avaneb navi arvutiga ühendamisel 
aken, kust saab avada rakenduse 
myDashboard, mis kontrollib, kas 

navi tarkvara on ajakohane ning 
annab nüvi kohta lisainfot.

nüMaps Guarantee™

Ühe tasuta kaardiuuenduse (kui see 
on olemas) saamiseks registreeri 
oma navi veebilehel http://
my.garmin.com 60 päeva jooksul 
pärast satelliitühenduse loomist 
ja navi kasutamist. Õigust tasuta 
kaardiuuendusele ei saa juhul, 
kui registreerid oma navi telefoni 
teel või kui lood satelliitühenduse 
hiljem kui 60 päeva möödudes. 
Lisainfot vaata leheküljelt www.
garmin.com/numaps
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Lisainfo

Navi kohta lisainfo saamiseks saad 
abimenüüst Tools > Help (Seaded > 
Abi). Käsiraamatu kehtiva versiooni 
saad alla laadida leheküljelt www.
garmin.com. Lisatarvikute kohta vaata 
leheküljelt http://buy.garmin.com või 
küsi navi müüjalt.

Võta Garminiga ühendust

Kui navi kasutades tekib küsimusi, 
siis võta ühendust klienditoega 
Garmin Product Support. USA-s mine 
veebilehele www.garmin.com/support 
või helista Garmin USA-le telefonil 
(913) 397 8200 või (800) 800-1020.
Ühendkuningriikides helista Garmin 
(Europe) Ltd.-le telefonil 
0808 2380000.
Mandri-Euroopas mine veebilehele 
www.garmin.com/support ja klõpsa 
oma riigi klienditoega ühenduse 
võtmiseks Contact Support, või helista 
Garmin (Europe) Ltd.-le telefonil 
+44 (0) 870 8501241.

Garmin®, Garmini logo ja navi® on fi rmale 
Garmin Ltd. või selle tütarfi rmadele kuuluvad 
kaubamärgid, registreeritud USA-s ja teistes 
riikides. cityXplorer™, nüMaps Guarantee™, 
myDashboard™ ja myGarmin™ on fi rmale 
Garmin Ltd. või selle tütarettevõtetele kuuluvad 
kaubamärgid. Kaubamärke ei ole lubatud 
kasutada ilma Garmini selgelt väljendatud 
loata. Sõnamärk Bluetooth® ja logod on fi rma 
Bluetooth SIG, Inc. omand ning Garmin kasutab 
neid üksnes litsentsi alusel. Mac® on fi rmale 
Apple Computer, Inc. kuuluv kaubamärk, 
registreeritud USA-s ja teistes riikides.

© 2010 Garmin Ltd. või selle 
tütarettevõtted


