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Ieslēgšana un izslēgšana 

Tava Mazda NB1 ieslēdzas, iedarbinot automašīnas dzinēju, un automātiski izslēdzas, kad tiek izs-

lēgts dzinējs. 

Kamēr nav izveidots savienojums starp automašīnu un Mazda NB1, ekrānā redzama ar audio 

saistīta informācija un galvenā displeja poga NAV nav aktīva. Dažos gadījumos automašīnas pal-

aišanas laikā navigācijas ierīce var tikt restartēta. Ja tā notiek, nospied pogu NAV. Tiek parādīts 

melns ekrāns, un pēc aptuveni 30 sekundēm tiek parādīts galvenais ekrāns. 

Ja ir ārkārtēji temperatūras apstākļi, navigācijas ierīce, iespējams, netiks startēta. Kad temperatūra 

atkal ir normālā diapazonā, ierīcei vajadzētu ieslēgties. Ja šādā situācijā ierīce neieslēdzas au-

tomātiski, izslēdziet automašīnas dzinēju un iedarbiniet to vēlreiz. 

Piezīme. Dažās situācijās navigācijas sistēma var tikt restartēta, kad atslēgu aizdedzē pagriez no 

pozīcijas ACC-ON uz dzinēja ieslēgšanas pozīciju. Ja tā notiek, var paiet līdz 30 sekundēm, 

kamēr navigācijas sistēmā tiks parādīts galvenais ekrāns. 
 

Uzstādīšana 

Svarīgi! Izvēlies pareizo valodu, jo šajā valodā uz ekrāna tiks parādīts viss teksts. 

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem, lai to iestatītu. Atbildi uz jautājumi-

em, pieskaroties ekrānam.  
 

GPS uztveršana 

Pirmajā ieslēgšanas reizē Mazda NB1 navigācijas ierīcei var būt nepieciešamas dažas minūtes, lai 

noteiktu GPS pozīciju un parādītu tavu pašreizējo atrašanās vietu kartē. Nākamajās reizēs tava 

pozīcija tiks noteikta daudz ātrāk – parasti dažās sekundēs. 

Vietās, kur nevar uztvert GPS, piemēram, tuneļos, atrašanās vietas noteikšana var būt neprecīza. 

Svarīgi! GPS antena atrodas panelī, tāpēc nenovieto uz tā priekšmetus. 
 

Ierīce neieslēdzas 

Retos gadījumos TomTom navigācijas modulis, iespējams, netiks startēts pareizi vai pārstās reaģēt 

uz pieskārieniem. Piemēram, ja ierīces temperatūra ir pārāk augsta vai zema, sistēma tiek beidzēta. 

Retos gadījumos, iespējams, būs jāveic navigācijas ierīces atiestatīšana. Lai atiestatītu ierīci, izslēdz 

automašīnas dzinēju un izņem atmiņas karti. Atkārtoti ievieto atmiņas karti un iedarbini au-

tomašīnas dzinēju.  
 

Vispirms izlasi šo 
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Rūpējies par ierīci 

Ir svarīgi rūpēties par ierīci tālāk norādītajā veidā: 

 Ierīce nav paredzēta lietošanai ļoti augstās vai zemās temperatūrās, jo tas var radīt neat-

griezeniskus bojājumus.  

 Nekādā gadījumā neatver ierīces korpusu.  Tas var būt bīstami un var padarīt nederīgu garanti-

ju. 

Svarīgi! Pārdodot automašīnu, vispirms izdzēs visu personisko informāciju no navigācijas ierīces. 

Lai izdzēstu personisko informāciju, pieskaries Iestatījumi un pēc tam Atjaunot rūpnīcas ies-

tatījumus. 
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Par atmiņas karti 

Navigācijas sistēmas komplektācijā ir iekļauta atmiņas karte. Tajā ir tavas valsts vai valstu grupas 

kartes. Pēc atmiņas kartes izmantošanas navigācijas sistēmā karte ir konfigurēta lietošanai ar šo 

konkrēto ierīci. 

TomTom regulāri piedāvā atjauninājumus, īpaši kartēm un tādiem pakalpojumiem kā ātruma ka-

meru atrašanās vietu norādīšana. Daži no šiem atjauninājumiem ir bezmaksas. Pirms atjaunināju-

mu lejupielādēšanas ir jāievieto navigācijas sistēmā un jāinicializē atmiņas karte, kā aprakstīts tālāk. 

Pēc tam var lejupielādēt atjauninājumus, ievietojot navigācijas sistēmas atmiņas karti datorā, kurā 

instalēta lietotne TomTom HOME un kuram ir izveidots savienojums ar internetu. 

Ja, iegādājoties jaunu automašīnu, jauna karšu versija ir pieejama 60 dienu laikā pēc pirmās navi-

gācijas ierīces lietošanas reizes, šo karti varat lejupielādēt bez maksas.  

Svarīgi! Lai varētu izmantot jaunākās kartes garantiju, 60 dienu laikā pārbaudi, vai ir pieejama jau-

na karšu versija; turklāt vari lejupielādēt tikai vienu bezmaksas karti. 

Ja sistēma ziņo par problēmām, piemēram, par problēmām ar karti vai atmiņas kartes trūkumu, 

kaut arī atmiņas karte ir ievietota un durtiņas ir aizvērtas, sazinies ar TomTom klientu atbalsta 

dienestu vai izplatītāju.  

Ja atmiņas karte ir pazudusi, sazinies ar Mazda izplatītāju. 
 

Atmiņas kartes ievietošana 

Lai atmiņas karti ievietotu automašīnas Mazda NB1, rīkojies šādi: 

1. Izslēdz automašīnas dzinēju, lai tiktu izslēgta navigācijas sistēma.  

2. Ievieto atmiņas karti. Rīkojies ar to uzmanīgi un pārbaudi, vai tā ir pagriezta pareizi. 

Piezīme. Izmanto tikai savu atmiņas karti, lai darbinātu un atjauninātu navigācijas sistēmu. 

Neievieto atmiņas karti citā automašīnā vai citā ierīcē, piemēram, kamerā. 
 

Atmiņas kartes izņemšana 

Lai izņemtu atmiņas karti, rīkojies šādi. 

1. Uzmanīgi piespied atmiņas karti. 

2. Izņemot atmiņas karti, darbojies ar to uzmanīgi. 
 

Atmiņas karte 
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Par TomTom HOME 

Izmantojot lietotni TomTom HOME, vari reģistrēt un pārvaldīt Mazda NB1, lai saņemtu bezmaksas 

atjauninājumus un iegādātos jaunus pakalpojumus. Ierīci ir ieteicams bieži savienot ar HOME, lai 

varētu veikt šādas darbības: 

 Bez maksas lejupielādēt savai ierīcei visjaunāko pieejamo karti, ja savienosi ierīci ar TomTom 

HOME 60 dienu laikā kopš ierīces iegādes. 

 Bez maksas lejupielādēt savai ierīcei atjauninājumus, to starpā Map Share atjauninājumus un 

citus pakalpojumus, kas ir iekļauti tava izstrādājuma komplektācijā. 

 Pievienot ierīcei jaunus elementus, kā kartes, balsis un IP, kā arī iegādāties TomTom pa-

kalpojumus un pārvaldīt savus abonementus. 

 Koplietot savus kartes labojumus un citu saturu ar TomTom kopienu. 

 Izveidot un atjaunot ierīces rezerves kopijas. 

Lai saņemtu palīdzību, lietojot HOME, izmanto HOME Palīdzība. Tajā vari izlasīt arī par visām 

pārējām iespējām, ko piedāvā HOME.  

Padoms. Ieteicams izmantot platjoslas interneta savienojumu, kad izveido savienojumu ar 

HOME. 
 

TomTom HOME instalēšana 

Tālāk aprakstītās darbības attiecas uz operētājsistēmas Windows XP programmu Internet Explorer. 

Ja izmanto citu pārlūkprogrammu vai operētājsistēmu, sīkāku informāciju skati tīmekļa vietnē 

tomtom.com/support. 

Lai instalētu TomTom HOME datorā, rīkojies šādi: 

1. Pieslēdz datoru internetam. 

2. Noklikšķini uz tālāk redzamās saites, lai lejupielādētu jaunāko TomTom HOME versiju: 

tomtom.com/home 

3. Failu ieteicams lejupielādēt datorā, noklikšķinot uz Saglabāt. 

4. Kad lejupielāde ir pabeigta, noklikšķini uz Atvērt. 

Ja nejauši esi aizvēris lejupielādes pabeigšanas logu, datorā atrodi failu 

TomTomHOME2winlatest.exe un veic dubultklikšķi uz tā. 

5. Ja tiek parādīts drošības brīdinājums, noklikšķini uz Palaist. 

6. Noklikšķini uz Tālāk, pēc tam uz Instalēt. 

Tiek sākta instalēšana. 

7. Kad instalēšana ir pabeigta, noklikšķini uz Pabeigt. 
 

Atmiņas kartes inicializēšana 

Lai ar funkciju TomTom HOME lietotu jaunu vai tukšu atmiņas karti, tā ir jāinicializē, lai funkcija 

HOME to varētu atrast. Lai inicializētu karti, rīkojies šādi. 

1. Iedarbini automašīnu un ieslēdz Mazda NB1. 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/home
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2. Nospied pogu NAV, lai pārslēgtu navigācijas režīmā. 

Atveras navigācijas ekrāns. 

3. Ierīcē Mazda NB1 ievieto jaunu atmiņas karti. 

4. Nedaudz pagaidi, lai Mazda NB1 inicializētu karti. 

5. Izņem karti no Mazda NB1 un ievieto to kartes lasītājā, kas savienots ar datoru. 

Jaunā karte tagad ir sagatavota lietošanai ar TomTom HOME. 
 

Ierīces atjaunināšana 

Pirms atjaunošanas sākšanas pārbaudi, vai tev ir ierīces vai atmiņas kartes dublējums. Sīkāku in-

formāciju skati sadaļā Navigācijas ierīces dublēšana. 

Vari pārbaudīt, vai nav pieejami karšu, pakalpojumu un citu bezmaksas vai maksas objektu at-

jauninājumu. Tālāk sniegti norādījumi, kā ierīcē atjaunināt TomTom lietotni. 

Piezīme. LIVE pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai reģionos, un ne visi LIVE pakalpojumi ir 

pieejami visās valstīs vai reģionos. LIVE pakalpojumus, iespējams, varat lietot, ceļojot ārvalstīs. 

Sīkāka informācija par pieejamiem pakalpojumiem atrodama tīmekļa vietnē 

tomtom.com/services. 

Lai pārbaudītu, vai nav pieejama atjaunināta lietotnes versija, rīkojies šādi: 

1. Ievieto atmiņas karti ar datoru savienotā karšu lasītājā. 

2. Gaidi, līdz tiks palaists TomTom HOME. 

3. Ja funkcija HOME automātiski nepārbauda atjauninājumu pieejamību, izvēlnē HOME nok-

likšķini uz Atjaunināt ierīci. 

Piezīme. Ja vēlies instalēt iepriekš lejupielādētu lietotni, noklikšķini uz Pievienot satiksmi, 

balsis, drošības kameras utt. un pēc tam noklikšķini uz  Elementi manā datorā. 

4. Ja ir pieejama jauna lietotne, tā tiks parādīta nākamajā ekrānā. 

5. Pārliecinies, vai ir izvēlēta jaunā lietotne, pēc tam noklikšķini uz Lejupielādēt atjauninājumus. 

HOME lejupielādē izvēlētos elementus. 

6. Pēc tam HOME instalē izvēlētos elementus tavā atmiņas kartē. 

7. Noklikšķini uz Pabeigts. 

8. Noklikšķini uz Ierīce > Atvienot ierīci. Pēc tam karti vari atvienot no datora.  
 

Navigācijas ierīces dublēšana 

Visvienkāršākais veids, kā izveidot visa TomTom navigācijas ierīces satura dublējumu, ir izmantot 

funkciju TomTom HOME. Ierīcei var izveidot un datorā saglabāt vienu datu dublējumkopiju. Izvei-

dojot jaunu dublējumkopiju, vecā dublējumkopija tiek pārrakstīta. 

1. Ievieto atmiņas karti ar datoru savienotā kartes lasītājā. 

TomTom HOME tiek startēta automātiski. 

http://www.tomtom.com/services
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Padoms. Ja TomTom HOME netiek startēta automātiski, rīkojies šādi: 

Operētājsistēmā Windows: Noklikšķini uz izvēlnes Sākt, atver Visas programmas > 

TomTom un noklikšķini uz TomTom HOME. 

Operētājsistēmā Mac: Izvēlnē Meklētājs noklikšķini uz Aiziet, izvēlies Lietotnes, pēc tam veic 

dubultklikšķi uz TomTom HOME. 

2. Noklikšķini uz Dublēt un atjaunot. 

3.  Noklikšķini uz Dublēt manu ierīci. 

4. Noklikšķini uz Dublēt tagad. 

HOME dublē tavu ierīci, izveidojot atmiņas kartes satura dublējumu. 

5. Gaidi, līdz HOME pabeidz izveidot dublējumu, pēc tam noklikšķini uz Pabeigts. 

 

Lai pārbaudītu, vai HOME ir saglabājusi dublējumu, rīkojies šādi: 

Operētājsistēmā Windows: Noklikšķini uz Rīki > TomTom HOME izvēle un izvēlies cilni Mapju 

izvēles. 

Operētājsistēmā Mac: Noklikšķini uz TomTom HOME > Izvēles... un pēc tam izvēlies cilni Mapju 

izvēles. 

 

Lai atjaunotu dublējumu, izvēlnē HOME noklikšķini uz Dublēt un atjaunot un noklikšķini uz Atjau-

not manu ierīci.  
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Drošības paziņojums 

Dažas navigācijas ierīces satur GSM/GPRS moduli, kas var radīt traucējumus tādām elektroierīcēm 

kā elektrokardiostimulatori, dzirdes aparāti un aviācijas aprīkojums. 

Šo ierīču darbības traucējumi var apdraudēt tavu vai citu cilvēku veselību un dzīvību. 

Ja tavai ierīcei ir GSM/GPRS modulis, nelieto to neaizsargātu elektroierīču tuvumā vai vietās, kur 

aizliegts lietot mobilos tālruņus, piemēram, slimnīcās un lidmašīnās. 
 

Drošības atslēga (tikai ASV) 

Lai veicinātu sistēmas drošu lietošanu, ASV braukšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas. 

Piemēram, ievade ar tastatūru un kartes ritināšana kartes pārlūka lietošanas laikā. 
 

Drošības iestatījumi 

Mēs iesakām izmantot drošības iestatījumus, lai padarītu ceļojumu pēc iespējas drošāku.  

Tālāk sniegtas dažas no drošības iestatījumos iekļautajām opcijām: 

 Rādīt drošības atgādinājumus 

 Brīdināt, ja braucu ātrāk, nekā atļauts 

Ja ierīce atbalsta balss komandas, vari braukt drošāk, izmantojot balss komandas navigācijas ie-

rīces vadīšanai.  

Drošība 
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Pirms sistēmas lietošanas uzmanīgi izlasi šo Navigācijas sistēmas īpašnieka rokasgrāmatu. Tajā ir 

norādījumi par drošu un efektīvu sistēmas lietošanu. Izstrādājuma izplatītājs neuzņemas atbildību 

par problēmām, kas rodas, neievērojot šajā rokasgrāmatā dotās instrukcijas. 

Šajā rokasgrāmatā lietotas piktogrammas, lai parādītu, kā droši izmantot izstrādājumu un brīdinātu 

par potenciālajām briesmām nepareizu savienojumu un darbības rezultātā. Šo piktogrammu 

nozīme ir paskaidrota tālāk. Piktogrammu un paskaidrojumu izprašana ir ļoti svarīga, lai varētu 

pareizi izmantot šo rokasgrāmatu un sistēmu. 

Piezīme. Lai novērstu bojājumu, spēcīgi nespied ekrānu un nespied ekrānu ar asu vai smailu 

priekšmetu.  

  BRĪDINĀJUMS 

Šis brīdinājuma simbols tekstā brīdina par lietošanas instrukciju ievērošanas svarīgumu. Šo 

instrukciju neievērošanas rezultāts var būt nopietna trauma vai nāve. 

 

  BRĪDINĀJUMS 

Braukšanas laikā neskaties visu laiku monitora ekrānā un neievadi informāciju. 

Braukšanas laikā nemaini iestatījumus un galamērķu atrašanās vietas. Braukšanas laikā pēc ies-

pējas mazāk skaties monitora ekrānā un klausies audio norādījumus. Informācijas ievadīšana šajā 

sistēmā novērš autovadītāja uzmanību no skatīšanās uz priekšu un var izraisīt avārijas. Pirms 

informācijas ievadīšanas šajā sistēmā vienmēr apturi transportlīdzekli kādā drošā vietā un aktivizē 

stāvbremzi. 

Vienmēr ievēro vietējos satiksmes noteikumus. 

Norādītajā maršrutā var būt ceļi, kuri ir slēgti transportlīdzekļiem vai neizmantojami satiksmes 

noteikumu dēļ. Ievēro vietējos satiksmes noteikumus un izvēlies citu maršrutu. 

Neizmanto navigācijas ierīci, kura nav darba kārtībā. 

Ja navigācijas ierīce nav darba kārtībā (nav attēla, nav skaņas) vai tās stāvoklis nav normas 

robežās (uz tās ir svešķermeņi, tā ir samirkusi, dūmo vai smako), tad nekavējoties to izslēdz un 

konsultējies ar kvalificētu izplatītāju. Mēs iesakām konsultēties ar izplatītāju, no kura iegādājies šo 

izstrādājumu. Darba kārtībā neesošu navigācijas ierīču lietošana var izraisīt avārijas, aizdegšanos 

vai elektriskās strāvas triecienus. 

Lieto pareizu barošanas avotu. 

Drošības iestatījumi 
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Šis izstrādājums ir paredzēts darbam ar negatīvi iezemētu 12 V līdzstrāvas akumulatora sistēmu. 

Neizjauc! 

Neizjauc šo izstrādājumu un nemēģini to pats salabot. Ja šim izstrādājumam ir nepieciešams 

remonts, mēs iesakām to nogādāt pie izplatītāja, no kura iegādājies šo izstrādājumu.  

 

  BRĪDINĀJUMS 

Tava navigācijas ierīce satur GSM/GPRS moduli, kas var radīt traucējumus tādām elektroierīcēm 

kā elektrokardiostimulatori un dzirdes aparāti. 

Šo ierīču radītie darbības traucējumi var apdraudēt citu cilvēku veselību un dzīvību. 

*GSM (Global System for Mobile Communications) ir globālā mobilo sakaru sistēma. 

*GPRS (General Packet Radio Service) ir vispārējais pakešu radiopakalpojums. 

*GPRS nav pieejams visās valstīs. 

  BRĪDINĀJUMS 

Ja instrumentu panelī ir uzstādīta GPS un GPRS antena, neliec virs uzstādīšanas vietas citus 

priekšmetus, mobilos tālruņus un portatīvos radioaparātus. Uztveršana var būt vāja, un signāli 

var netikt saņemti.  

 

 UZMANĪBU! 

Šis brīdinājuma simbols tekstā brīdina par lietošanas instrukciju ievērošanas svarīgumu. Šo in-

strukciju neievērošanas rezultāts var būt trauma vai materiāls bojājums.  

 

  UZMANĪBU! 

Neizmanto šo izstrādājumu, ja tas pakļauts ūdens, mitruma vai putekļu iedarbībai. 

Pakļaušana ūdens, mitruma vai putekļu iedarbībai var izraisīt dūmošanu, aizdegšanos vai citu 

navigācijas ierīces bojājumu. Pievērs īpašu uzmanību tam, lai navigācijas ierīce nesamirkst au-

tomašīnas mazgāšanas vai lietus laikā. 

Izvēlies atbilstošu skaļuma līmeni audio norādījumiem. 

Saglabā pietiekami zemu skaļuma līmeni, lai braukšanas laikā varētu kontrolēt ceļa un satiksmes 

apstākļus. 
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Aizsargā ievietošanas mehānismu. 

Neievieto šīs navigācijas ierīces slotā nekādus svešķermeņus. 

Šī navigācijas sistēma ir paredzēta lietošanai tikai automašīnās. 

Šo navigācijas sistēmu vajadzētu uzstādīt tikai automašīnā. Neuzstādi to kuģī, lidaparātā vai citos 

transportlīdzekļos, atskaitot automašīnu. Neizmanto ierīci, kad tā nav pievienota transportlīdze-

klim. 

Nebāz pirkstus navigācijas ierīcē, un neļauj tiem tajā iesprūst. 

Lai novērstu traumu, neļauj pirkstiem ieķerties kustīgajās daļās vai diska slotā. Īpaši uzmani bēr-

nus.    

Lietošana ir pakļauta diviem nosacījumiem: 

1. šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un 

2. šai ierīcei ir jāpieņem jebkuri traucējumi, 

tostarp traucējumi, kuri var izraisīt nevēlamu šīs ierīces darbību. 
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Par vadības ierīci 

Svarīgi! Šī vadības ierīce nav visiem reģioniem paredzēts standarta aprīkojums. 

Vadības ierīce ir ievades ierīce, kas centrālajā konsolē atrodas blakus automašīnas roku balstam. 

Tai ir centrāls rokturis, kuru vari pārvietot šādi: 

1. Iebīdīšana — izvēlas fokusēto elementu, piemēram, skaļuma vadīklu, ja ierīce maršruta 

attēlojuma stāvokļa joslā ir fokusēta vidējā panelī. Ieslēdz vai izslēdz elementus. 

2. Pagriešana pa kreisi vai pa labi — pārvieto fokusu apkārt apgabala ROBEŽĀS. Tas arī darbina 

slīdņu joslas, piemēram, skaļuma vadību un tuvināšanu/tālināšanu maršruta attēlojumā. 

3. Bīdīšana augšup vai lejup — pārlūkošanas laikā pārvieto fokusu STARP dažādiem ekrāna ap-

gabaliem vai kartē. 

4. Bīdīšana pa kreisi vai pa labi — pārvieto pa izvēlnes lapām vai ekrāna cilnēm. 

 

 

 

Uz vadības ierīces centrālā roktura ir arī sešas pogas. Tās ir šādas: AUDIO, NAV, PHONE, SETUP 

un  (BACK).  

Pogām AUDIO, NAV, PHONE un SETUP ir tādas pašas funkcijas kā pogām uz radio ierīces. 

 Pogu  (BACK) izmanto, lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. 
 

Vadības ierīces lietošana 

Vadības ierīce ļauj lietot navigācijas ierīci, nepieskaroties ekrānam.   

Vadības ierīce 
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Ekrāns ir sadalīts vairākos apgabalos. Konkrētais pieejamo apgabalu skaits ir atkarīgs no ekrāna. 

Bīdi vadības ierīci augšup / lejup / pa kreisi / pa labi, lai pārvietotos starp ekrāna apgabaliem. Griez 

vadības ierīci par kreisi vai pa labi, lai pārvietotu fokusu apgabala robežās. 

 LAI TO PANĀKTU, RĪKOJIES ŠĀDI. 

 

Pārvieto starp izvēl-

nes pogām no 1 līdz 

6. 

Griez rokturi pa kreisi vai pa 

labi. 

Izvēlnes pogas atlase Iespied rokturi uz iekšu. 

Pārvieto pie pogas 

Pabeigts. 

Nospied rokturi uz leju. 

Pārvieto no pogas 

Pabeigts pie  pogām 

no 1 līdz 6. 

Nospied rokturi augšup. 

Pārvieto starp izvēl-

nes lapām. 

Bīdi rokturi pa kreisi vai pa 

labi. 

Atgriezies par vienu 

ekrānu atpakaļ. 

Nospied pogu BACK. 

Tālāk ir redzams cits ekrāna izkārtojuma veids. Tas ir maršruta attēlojums - karte, kurā redzamais 

attēls braukšanas laikā attiecīgi mainās. 

 LAI TO PANĀKTU, RĪKOJIES ŠĀDI. 

 

Maršruta attēlojuma 

ekrānā atver galveno 

izvēlni. 

Nospied rokturi pa labi vai 

augšup, lai fokusētos uz ap-

gabalu (1). Iespied rokturi uz 

iekšu. 

No 1. apgabala 

izvēlies tālummaiņas 

pogu (5) vai ātrās 

izvēlnes pogu (6). 

Nospied rokturi pa kreisi. 

Pārvieto starp 

tālummaiņas pogu (5) 

un ātrās izvēlnes 

pogu (6). 

Griez rokturi pa kreisi vai pa 

labi. 

Pogas atlase Iespied rokturi uz iekšu. 

No 1. apgabala 

izvēlies stāvokļa joslu 

(2., 3. un 4. panelis). 

Nospied rokturi lejup. 

** Pārvieto starp Griez rokturi pa kreisi vai pa 
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paneļiem (2), (3) un 

(4). 

labi. 

** Panelis (2) maina 2D/3D skatu, panelis (3) maina skaļumu, un panelis (4) parāda maršruta kop-

savilkumu. 
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Iepazīstināšana ar balss vadību 

Mazda NB1 navigācijas ierīce lieto TomTom balss vadību, kas ļauj komandas izrunāt vairākos 

atšķirīgos veidos atkarībā no valodas.  

Balss vadību var sākt, pieskaroties mikrofona pogai Mazda NB1 ekrāna maršruta attēlojumā vai 

nospiežot Runāšanas pogu uz stūres.  

 

Lai izmantotu balss vadību, rīkojies šādi. 

 Nospied Runāšanas pogu (1. poga augstāk redzamajā diagrammā). 

 Pēc lūguma dot komandu saki “Navigācija”. 

 Pēc atkārtota lūguma “Saki komandu” dod navigācijas ierīces balss komandu, piemēram, 

“Braukt uz mājām”. 

 Lai apskatītu balss komandu sarakstu, navigācijas ierīces displejā pieskaries opcijai Vairāk in-

formācijas. Vari arī galvenajā izvēlnē pieskarties opcijai Palīdzība, pēc tam — Izstrādājumu 

rokasgrāmatas un Ko es varu runāt? 

Balss vadību var pārtraukt, uz stūres nospiežot un pieturot Runāšanas pogu vai navigācijas ierīces 

ekrānā pieskaroties opcijai Atcelt. 

Plašāku informāciju par balss vadības lietošanu var iegūt Mazda navigācijas sistēmas NB1 uzziņu 

rokasgrāmatā tiešsaistē. 

Balss vadība 
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Norādījumus par TomTom navigācijas ierīces lietošanu var iegūt Mazda navigācijas sistēmas NB1 

uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē. 

Plašāku informāciju var iegūt arī TomTom tīmekļa vietnē tomtom.com. 

Navigācijas funkcijas 

http://www.tomtom.com/
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Valstis, kurās pieejami LIVE pakalpojumi 

Ja dzīvesvietas valstī pieejami LIVE pakalpojumi, var lietot tādus pakalpojumus kā HD Traffic, 

ātruma kameras, laika ziņas un vietējā meklēšana.  

 

Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai Pakalpojumi, lai atvērtu pakalpojumu izvēlni. 

 

Pirmoreiz sākot lietot navigāciju vai veicot atiestatīšanu, ierīce lūdz atļauju apkopot informāciju par 

to, kā tu izmanto navigācijas ierīci. Šī informācija glabājas ierīcē, līdz TomTom to apkopo. Tā tiek 

anonīmi izmantota TomTom izstrādājumu un pakalpojumu uzlabošanai. Ja izmantosi LIVE pa-

kalpojumus, TomTom izmantos informāciju par tavu atrašanās vietu, lai tev nodrošinātu šos pa-

kalpojumus. 

Saņemot jautājumu, pieskaries opcijai Jā, lai sāktu koplietošanu, vai opcijai Nē, lai beigtu 

koplietošanu. 

Piezīme. Ja nolemsi nekoplietot šo informāciju, LIVE pakalpojumi tiks izslēgti pat tad, ja tev ir 

abonements. Tava abonementa beigu datums nemainīsies pat tad, ja nekoplietosi šo in-

formāciju ar TomTom. 
 

LIVE pakalpojumi 
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Valstis, kurās nav pieejami LIVE pakalpojumi 

Ja dzīvesvietas valstī nav pieejami LIVE pakalpojumi, tik un tā var būt iespējams lietot RDS-TMC 

satiksmes pakalpojumus un ātruma kameru atrašanās vietu norādīšanas pakalpojumu. Sīkāku in-

formāciju noskaidro pie sava izplatītāja. 

 

Galvenajā izvēlnē pieskaries opcijai Pakalpojumi, lai atvērtu pakalpojumu izvēlni. 

 



21 

 

 

 

Par radio ierīces iestatījumiem 

Dažiem navigācijas ierīces iestatījumiem var piekļūt no radio ierīces (audiosistēmas galvenā bloka). 

Tie ir aprakstīti tālāk. 

Navigācijas ierīces visus iestatījumus var mainīt lietojumprogrammas iestatījumu izvēlnē. Plašāku 

informāciju var iegūt Mazda navigācijas sistēmas NB1 uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē. 

Piezīme. Lai novērstu bojājumu, spēcīgi nespied ekrānu un nespied ekrānu ar asu vai smailu 

priekšmetu.  

 

1. Audio poga 

2. Tālruņa poga 

3. Navigācijas poga (poga NAV) 

4. Jaudas vai skaļuma poga 

5. Iestatīšanas poga 

6. Audio vadības poga 
 

Pēdējā balss norādījuma atkārtošana 

Ja esi palaidis garām pēdējo balss norādījumu, vari to vēlreiz noklausīties, nospiežot pogu NAV. Ja 

maršruts nav iestatīts, tā vietā dzirdēsi balss norādījuma piemēru. 
 

Skaļuma vadība 

Navigācijas sistēmas skaļumu var regulēt divos šādos veidos.  

1. Navigācijas ierīces ekrānā, maršruta attēlojumā, pieskaries stāvokļa joslas vidusdaļai. 

Vari arī pieskarties šeit, lai izslēgtu skaņu. 

2. Radioaparātā navigācijas norādījumu atskaņošanas laikā griez skaļuma pogu.  

Iestatījumi 
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Atceries, ka vari iestatīt ļoti zemu radio skaņas līmeni un ļoti augstu navigācijas ierīces skaņas 

līmeni, tādējādi nedzirdot skaņas. Tādēļ mēs iesakām skaļuma maiņai izmantot tikai vienu 

paņēmienu.  

Ja nedzirdi skaņu vai dzirdi klusu skaņu, pārbaudi navigācijas ierīces skaļumu. Ja tā nav iestatīta ar 

zemu skaļumu, navigācijas norādījumu atskaņošanas laikā griez skaļuma pogu uz radioaparāta. Lai 

atkārtoti noklausītos pēdējos izrunātos norādījumus, vari pieskarties stāvokļa joslas vidusdaļai 

maršruta attēlojumā. 
 

Spilgtums 

Navigācijas ierīces ekrāna spilgtumu var mainīt ar radio ierīces palīdzību. Atceries, ka sistēma at-

balsta arī dienas un nakts režīmu, lai pielāgotos dažādiem apgaismojuma apstākļiem.  

Lai manuāli noregulētu spilgtumu, nospied pogu SETUP uz radio un pēc tam izvēlies opciju Spil-

gtums. 
 

Dienas vai nakts krāsas 

Vari izvēlēties dienas vai nakts krāsas vai arī opciju automātiski pārslēgt dienas un nakts krāsas.  

Braucot naktī vai tumšos tuneļos, ekrāns ir vieglāk saskatāms un mazāk traucējošs autovadītājam, 

ja tas ir aptumšots. Tāpat dienas laikā karti ir vieglāk saskatīt, ja tiek izmantotas spilgtākas dienas 

krāsas. 

Plašāku informāciju var iegūt radio iekārtas rokasgrāmatā un Mazda navigācijas sistēmas NB1 

uzziņu rokasgrāmatā tiešsaistē. 
 

Valoda 

Izvēloties radio valodu, tā pati valoda tiek automātiski atlasīta navigācijas ierīcei. Lai iestatītu 

valodu gan radio, gan navigācijas ierīcei, nospied pogu SETUP uz radio un pēc tam izvēlies 

valodu.  
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1. Runāšanas poga 

2. Zvana sākšanas poga 

3. Zvana beigšanas poga 

4. "+" un "-" pogas 

Izrunāto norādījumu laikā nospied pogu "+", lai palielinātu skaļumu, vai nospied pogu "-", lai 

samazinātu skaļumu. 

5. Navigācijas poga 

Lai dzirdētu izrunātos norādījumus, nospied pogu NAV uz navigācijas ierīces vai vadības ie-

rīces. 
 

Stūres pogas 
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Palīdzību jautājumos, kas saistīti ar navigācijas ierīces funkcionalitāti, var saņemt, piezvanot 

TomTom klientu atbalsta dienestam. Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā sazināties ar 

TomTom klientu atbalsta speciālistiem, apmeklē vietni tomtom.com/support.  

Ja nepieciešama palīdzība saistībā ar radio un tālruņa funkcionalitāti, skati attiecīgo rokasgrāmatu. 

Šeit ir saraksts ar bieži uzdotiem jautājumiem un atbildēm. 

Vispārīgas problēmas 

Pazīmes Cēlonis Risinājums 

Nav navigācijas ierīces 

balss komandu vai 

skaņas. 

Skaņas līmenis ir pārāk zems vai 

iestatīts uz "0". 
Noregulē skaņas līmeni, izmantojot 

skaļuma pogu. Vari arī pieskarties 

Mazda NB1 stāvokļa joslas vidējam 

panelim maršruta attēlojuma ekrānā 

un pārvietot slīdni, lai regulētu 

skaļumu.  

 

Mazda NB1 skaņa ir izslēgta. Vari 

redzēt skaņas izslēgšanas ikonu 

maršruta attēlojuma ekrānā virs 

stāvokļa joslas. 

Izlase un IP nav redzami.  Šī ierīce ir lietota nepareizi. 

 Šīs ierīces darbību ietekmējuši 

elektromagnētiskie trokšņi. 

 Šī ierīce ir remontēta vai no-

mainīta. 

Nav garantijas pret datu zudumu. 

Mēs iesakām dublēt datus, izmantojot 

lietotni TomTom HOME. 
 

Navigācija un norādījumi 

Pazīmes Cēlonis Risinājums 

Nedarbojas balss vadība. Balss vadība ir izslēgta. Ierīces Mazda NB1 iestatījumu izvēlnē 

izvēlies opciju Ieslēgt balss vadību. 
 

 

 

Kartē redzamais atšķiras 

no reālā ceļa izkārtojuma. 

Maršruta norādījumi var nebūt 

precīzi reālo ceļa apstākļu vai 

nesen veiktu un kartē neesošu 

vietējo izmaiņu dēļ. 

Ievēro vietējos satiksmes noteikumus 

un ceļa zīmes. Atjaunini ierīci ar Map 

Share labojumiem. Iestatījumu 

izvēlnē pieskaries opcijai Kartes la-

bojumi, lai ziņotu par kartes laboju-

mu. 

 

 

Pieturas punktu nevar Var iestatīt ne vairāk kā 3 pieturas Izdzēs esošu pieturas punktu un pēc 

Problēmu novēršana 

http://www.tomtom.com/
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iestatīt. punktus. tam pievieno jauno pieturas punktu. 

Karti nevar ritināt, velkot 

pa ekrānu. 

Tas nav kartes aplūkošanas 

režīms. 

Ierīces Mazda NB1 galvenajā izvēlnē 

atlasi opciju Skatīt karti vai Skatīt 

maršrutu. 

Braucot ar automašīnu, 

karte nepārvietojas. 

Tas ir kartes aplūkošanas režīms. Ierīcē Mazda NB1 izvēlies opciju 

Pabeigts, lai atgrieztos maršruta 

attēlojuma ekrānā. 

Navigācijas kļūda 

Maršruts nav atrodams. 

Ierīce Mazda NB1 mēģināja 

plānot maršrutu līdz galamērķim, 

līdz kuram nevar nokļūt pa 

sauszemi, neizmantojot prāmi vai 

maksas ceļu. 

Iestatījumu izvēlnē izvēlies opciju 

Plānošanas iestatījumi, lai mainītu 

maršruta plānošanas opcijas. 

LIVE pakalpojumi 

Pazīmes Cēlonis Risinājums 

LIVE pakalpojumus nevar 

izmantot. 

LIVE pakalpojumi nav aktivizēti. Aktivizē LIVE pakalpojumus navigāci-

jas ierīces galvenajā izvēlnē. 
 

 

 

Dzīvesvietas valstī nav pieejami 

LIVE pakalpojumi. 

Ja dzīvesvietas valstī nav pieejami 

LIVE pakalpojumi, tik un tā var lietot 

RDS-TMC satiksmes pakalpojumus 

un ātruma kameru atrašanās vietu 

norādīšanas pakalpojumu. 

 

 

Tava pašreizējā atrašanās vieta ir 

ārpus LIVE pakalpojumu 

pārklājuma zonas. 

Plašāka informācija par pakalpojumu 

pārklājuma zonu atrodama vietnē 

tomtom.com/services. 

LIVE pakalpojumu abonements ir 

beidzies. 

Jāatjauno LIVE pakalpojumu abo-

nements. To var izdarīt navigācijas 

ierīcē, izmantojot lietotni TomTom 

HOME. 

Informācijas koplietošana ir izs-

lēgta. 

Ierīce Mazda NB1 jautās, vai piekrīti 

anonīmi koplietot ierīces informāciju 

ar TomTom. Lai varētu izmantot LIVE 

pakalpojumus, jāpiekrīt koplietot šo 

informāciju, tostarp informāciju par 

savu atrašanās vietu. 

 

http://www.tomtom.com/services
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Balss vadība 

Pazīmes Cēlonis Risinājums 

Balss komanda netiek 

atpazīta. 

Mēģini izrunāt navigācijas ko-

mandas ar uzstādītu brīvroku 

vadības sistēmu. 

Kad sākas balss vadība, saki "Navi-

gācija". Pēc uzaicinājuma dod navi-

gācijas komandu.   

 

 

 

 

 

Vienlaikus runā vairākas per-

sonas. 

Ja balss komandu došanas laikā runā 

arī citi cilvēki, komandas var netikt 

atpazītas. Mēģini dot balss koman-

das, kamēr neviens cits nerunā. 

Runātāja balss ir pārāk klusa vai 

vides trokšņa līmenis ir pārāk 

augsts. 

Runā kā parasti, nemēģinot nedabiski 

uzsvērt vārdus. Ja ceļa satiksmes 

radītais troksnis ir pārāk liels, runā 

tieši mikrofonā.  

 

 

 

Mājas numurs nav pareizi 

atpazīts. 

Ceļa satiksmes troksnis ir pārāk 

liels vai tu nerunā dabiski. 

Var izrunāt pilnus numurus vai no-

saukt tos pa cipariem. Piemēram, 357 

var izrunāt kā "Trīs, piecdesmit sep-

tiņi" vai "Trīs, pieci, septiņi".  

Balss vadība ir atcelta pēc 

balss vadības sākšanas, 

nospiežot Runāšanas 

pogu. 

Saziņas ar radio iekārtu kļūda. Vēlreiz aktivizē balss vadību, izmanto-

jot mikrofona pogu navigācijas ierīces 

maršruta skatījuma ekrānā. 

Cits 

Pazīmes Cēlonis Risinājums 

Navigācijas ierīce pēkšņi 

tiek restartēta, un parādās 

TomTom logotips. 

Negaidīta ievade vai elektro-

magnētiskie trokšņi. 

Pagaidi, līdz TomTom logotips nozūd 

un ierīce tiek restartēta. Ja re-

startēšana notiek vairākas reizes, 

sazinies ar TomTom klientu atbalsta 

darbiniekiem vietnē 

tomtom.com/support. 

 

 

 

Maršruta skatījuma ekrāns Uz brīdi pazudis GPS signāls. Pagaidi, līdz GPS signāls atjaunosies. 

http://www.tomtom.com/
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kļūst pelēks. Ja kaut kas, piemēram, augstceltne, 

aizkavē GPS signāla uztveršanu, pār-

vietojies uz citu vietu. Noņem visus 

traucējošos priekšmetus no paneļa. 

 

 

GPS signālu nevar uztvert 

pēc automašīnas iedar-

bināšanas un ierīces Maz-

da NB1 ieslēgšanas. 

Pirmajā ieslēgšanas reizē Mazda 

NB1 navigācijas ierīcei var būt 

nepieciešamas dažas minūtes, lai 

noteiktu GPS pozīciju un parādītu 

tavu pašreizējo atrašanās vietu 

kartē.  

Pagaidi, līdz ierīce nosaka tavu atra-

šanās vietu. QuickGPSFix pakalpoju-

ma izmantošana var palīdzēt ierīcei 

ātrāk atrast tās pozīciju. Lai izmantotu 

QuickGPSFix, izveido savienojumu ar 

LIVE pakalpojumiem vai lietotni 

TomTom HOME. 
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Svarīgi drošības paziņojumi un brīdinājumi 

Globālās pozicionēšanas sistēma 

Globālā pozicionēšanas sistēma (GPS) ir ar pavadoņiem veidota sistēma, kas nodrošina atrašanās 

vietas un laika informāciju visā pasaulē. GPS pilnībā darbina un vada Amerikas Savienoto Valstu 

valdība, kas nodrošina tās pieejamību un precizitāti. Jebkādas izmaiņas GPS pieejamībā un 

precizitātē, kā arī apkārtējās vides apstākļi var ietekmēt šīs  ierīces darbību. TomTom neuzņemas 

nekādu atbildību par GPS pieejamību un precizitāti. 

Lieto ar piesardzību 

TomTom izstrādājumu lietošana braukšanas laikā neatbrīvo tevi no nepieciešamības vadīt au-

tomašīnu uzmanīgi un piesardzīgi. 

Lidaparāti un slimnīcas 

Lielākajā daļā lidaparātu, slimnīcu un daudzās citās vietās ir aizliegts lietot ierīces ar antenām. Šo 

ierīci nedrīkst lietot šajā vidē. 
 

Kā TomTom izmanto tavus datus 

Lai TomTom varētu tev piegādāt izstrādājumus un pakalpojumus, nepieciešams izmantot tavu 

personisko informāciju. Izstrādājumi un pakalpojumi ietver lejupielādējamas kartes, LIVE pa-

kalpojumus un tehnisko atbalstu. TomTom ievēro Eiropas Savienības un citus vietējos noteikumus 

par konfidencialitāti. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, TomTom izmantos tavu informāciju tikai 

tam mērķim, kādā informācija tika iegūta, un norādīto laika periodu. TomTom aizsargās tavu in-

formāciju pret ļaunprātīgu izmantošanu. Ja TomTom būs jānoskaidro tava atrašanās vieta, iepriekš 

tiks prasīta tava atļauja, turklāt jebkurā brīdī varēsi atcelt savu atļauju. Tā kā lietotāja dokumentācijā 

sniegtā informācija ir precīza tikai publicēšanas brīdī, aktuālu un detalizētu informāciju vari atrast 

tīmekļa vietnē tomtom.com/privacy. 
 

FCC informācija lietotājam 

 

ŠĪ IEKĀRTA ATBILST FCC NOTEIKUMU 15. DAĻAS PRASĪBĀM. 

Federālās komunikāciju komisijas (Federal Communications Commission, FCC) paziņojums 

Radio un televīzijas traucējumi 

Šī iekārta izstaro radiofrekvenču enerģiju un, nepareizi to lietojot – tas ir, precīzi neievērojot šīs 

rokasgrāmatas norādījumus – tā var radīt radio komunikāciju un televīzijas uztveres traucējumus. 

Pielikumi un autortiesības 

http://www.tomtom.com/privacy
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Šī iekārta ir pārbaudīta, un ir noteikta tās atbilstība B klases digitālās ierīces prasībām saskaņā ar 

FCC noteikumu 15. daļu. Šie noteikumi paredzēti pieņemamai aizsardzībai pret kaitīgiem 

traucējumiem, uzstādot iekārtu mājas apstākļos. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiof-

rekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un netiek lietota saskaņā ar norādījumiem, tā var izraisīt 

kaitīgus traucējumus radio sakariem. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā uz-

stādīšanas konfigurācijā. Gadījumā, ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uz-

tveršanai, ko var konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, iesakām lietotājam novērst traucējumus 

ar vienu vai vairākiem šādiem paņēmieniem. 

Mainiet antenas orientāciju vai novietojumu. 

Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju. 

Pievienojiet iekārtu pie strāvas ligzdas, kas ir citā ķēdē nekā tā, kurai pievienots uztvērējs. 

Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību. 

Jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var 

anulēt lietotāja pilnvaras izmantot iekārtu. 

Svarīgi 

Šī iekārta ir pārbaudīta FCC noteikumu atbilstībai ar nosacījumu, ka starp to un palīgierīcēm ir iz-

mantoti ekranēti kabeļi un savienotāji. Ir būtiski, ka arī jūs lietojat ekranētus kabeļus un 

savienotājus, lai samazinātu radio un televīzijas uztveršanas traucējumu iespējamību. Ekranētus 

kabeļus, kas piemēroti noteiktu izstrādājumu klāstam, var iegādāties no pilnvarota izplatītāja. Ja 

lietotājs jebkādā veidā modificē iekārtu vai tās palīgierīces un TomTom nav atļāvis veikt šīs modi-

fikācijas, FCC var anulēt lietotāja tiesības izmantot iekārtu. Pircējiem ASV var noderēt Federālās 

komunikāciju komisijas sagatavotā brošūra “Kā noteikt un novērst radio un TV traucējumu prob-

lēmas”. Šī brošūra ir pieejama ASV valdības drukas birojā, Vašingtonā, DC 20402. Inventāra Nr. 

004-000-00345-4. 

FCC atbilstības paziņojums 

Pārbaudīts un noteikts kā atbilstošs FCC standartiem lietošanai mājās un birojā. 

Šī iekārta atbilst FCC noteikumu 15. daļas prasībām. Tās lietošana ir pakļauta diviem nosacījumi-

em: 

Šī iekārta nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus. 

Šai iekārtai ir jābūt spējīgai uztvert jebkādus traucējumus, ieskaitot tādus, kas var izraisīt nevēlamu 

darbību. 
 

Brīdinājums lietotājiem Austrālijā un Jaunzēlandē 

Ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. 
 

Atbildīgā puse Ziemeļamerikā 

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742 

Tel.: 866 486-6866 opcija 1 (1-866-4-TomTom) 
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Ekspozīcijas robežvērtības 

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai 

izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, 

normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa. 
 

CE marķējums 

Šī iekārta atbilst CE marķējuma prasībām, lietojot to dzīvojamās telpās, uzņēmējdarbības vietās, 

transportlīdzekļos un vieglā industriālā vidē, un izpilda visas atbilstošo noteikumu normas, kas 

minētas saistošajos tiesību aktos Eiropas Savienībā. 

 
 

R&TTE direktīva 

Ar šo TomTom paziņo, ka TomTom personīgās navigācijas ierīces un papildaprīkojums atbilst ES 

direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem svarīgiem nosacījumiem. Atbilstības 

deklarāciju var izlasīt šeit vietnē www.tomtom.com/legal. 
 

Pieslēgtie tīkli 

Ierīces, kas ir aprīkotas ar GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Īpašā absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) atbilstība 

GPS navigācijas sistēma ir radioviļņu raidīšanas un uztveršanas ierīce. Tā ir izstrādāta un ražota tā, 

lai nepārsniegtu radiofrekvenču radītās iedarbības ierobežojumus, kādus noteikusi ASV Valdības 

Federālās komunikācijas komisija. 

Vadlīniju pamatā ir neatkarīgu zinātnisku organizāciju izstrādāti standarti, kas noteikti periodiskās 

un visaptverošās zinātniskās izpētēs. Standartos ir ietvertas būtiskas drošības robežas, lai 

nodrošinātu visu personu drošību neatkarīgi no vecuma vai veselības stāvokļa. Bezvadu klausules 

iedarbības standartā ir mērījums, kas pazīstams kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR. 

Pārbaudes tiek veiktas pozīcijās un vietās (piemēram, pie ķermeņa), kādas katram modelim nosaka 

FCC prasības. 
 

Elektrokardiostimulatori 

Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) attālumu starp bezvadu 

rokas ierīci un elektrokardiostimulatoru, lai nepieļautu iespējamo interferenci. Šie ieteikumi saskan 

ar neatkarīgiem pētījumiem un ieteikumiem, ko sniedz Wireless Technology Research. 

Norādījumi cilvēkiem, kas nēsā elektrokardiostimulatorus 

Ierīcei VIENMĒR ir jābūt vismaz 15 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. 

Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatiņā. 

http://www.tomtom.com/legal
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Citas medicīnas ierīces 

Lūdzu, vērsieties pie ārsta vai medicīnas ierīces ražotāja, lai noteiktu, vai šā bezvadu izstrādājuma 

ekspluatācija var radīt interferenci ar medicīnas ierīci. 
 

Pieslēgtie tīkli 

Ierīces, kas ir aprīkotas ar GSM moduli, ir paredzētas pieslēgšanai šādiem tīkliem: 

GSM/GPRS 900/1800 
 

Ekspozīcijas robežvērtības 

Šī iekārta atbilst radiācijas ekspozīcijas robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi. Lai 

izvairītos no iespējamās radiofrekvenču radiācijas ekspozīciju robežvērtību pārsniegšanas, 

normālas lietošanas laikā antena nedrīkst atrasties tuvāk par 20 cm (8 collām) no cilvēka ķermeņa. 
 

Šis dokuments 

Šī dokumenta sagatavošanā ir ieguldīts liels darbs. Tā kā pastāvīgi notiek izstrādājuma pilnvei-

došana, daļa informācijas var būt nedaudz novecojusi. Šajā dokumentā sniegtā informācija var 

mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. 

TomTom nav atbildīgs par tehniskām vai redakcijas kļūdām vai izlaidumiem šajā publikācijā un 

netiešu vai izrietošu kaitējumu šī dokumenta snieguma vai lietošanas rezultātā. Šis dokuments 

satur ar autortiesībām aizsargātu informāciju. Nevienu šī dokumenta daļu nekādā veidā nedrīkst 

pārkopēt vai reproducēt bez iepriekšējas rakstiskas TomTom N.V. atļaujas. 
 

Modeļu nosaukumi 

1MI00, 1MI01, 1MI011 



32 

 

 

 

© 2012 TomTom N.V., Nīderlande. TomTom® un “divu rociņu” logotips ir prečzīmes, kas pieder 

TomTom N.V. vai kādam tā meitas uzņēmumam. Garantijas un gala lietotāja licences līgumus, kas 

piemērojami šim izstrādājumam, skatiet vietnē www.tomtom.com/legal; šī informācija reizēm tiek 

mainīta. 

Aptauja par ierīcēm © "Crown" autortiesību licences numurs 100026920. 

Datu avots © 2012 TomTom 

Visas tiesības saglabātas. 

Daži attēli ir iegūti no NASA Zemes observatorijas. 

NASA Zemes observatorijas mērķis ir nodrošināt viegli pieejamu publikāciju internetā, kur sabie-

drība var iegūt jaunus attēlus no Zemes pavadoņa un zinātnisku informāciju par mūsu planētu. 

Galvenā uzmanība pievērsta Zemes klimata un vides izmaiņām: earthobservatory.nasa.gov 

Linotype, Frutiger un Univers preču zīmes pieder Linotype GmbH, ir reģistrētas ASV Patentu un 

preču zīmju birojā un var būt reģistrētas dažās citās jurisdikcijās. 

MHei preču zīme pieder The Monotype Corporation, un tā var būt reģistrēta dažās citās ju-

risdikcijās. 

Autortiesības © 2001-2010 VoiceBox Technologies, Inc; reģistrētas ASV Patentu un preču zīmju 

birojā. Visas tiesības rezervētas. 

Autortiesības © 2002-2011 Nuance Communications, Inc. Visas tiesības rezervētas. Nuance® ir 

Nuance Communications, Inc. reģistrēta preču zīme, un šeit tā izmantota, pamatojoties uz licenci.  

SVOX ir SVOX AG reģistrēta preču zīme, un šeit tā izmantota, pamatojoties uz licenci. 

Autortiesības © 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>. Visas tiesības rezervētas. 

Autortiesības © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd un Clark Cooper 

Autortiesības © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

Autortiesības © 1998-2003 Daniel Veillard.  Visas tiesības rezervētas. 

Autortiesības © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Visas tiesības rezervētas. 

Autortiesības © 1998  Red Hat Software 

Autortiesības © 1991-2, RSA Data Security, Inc., izveidots 1991. gadā. Visas tiesības rezervētas. 

Autortiesības © 2002, Xiph.org Foundation 

Paziņojumi par autortiesībām 

http://www.tomtom.com/legal
http://earthobservatory.nasa.gov/
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Programmatūras licences 

Šajā izstrādājumā iekļauto programmatūru aizsargā autortiesības, kas licencētas saskaņā ar GNU 

General Public License, versija 2 (GPL v2), GNU LESSER General Public License, versija 2.0 (LPGL 

v2) un GNU LESSER General Public License, versija 2.1 (LGPL v2.1). Programmatūras autortiesības 

pieder vairākām personām. 

GPL v2, LGPL v2 vai LPGL v2.1 (atkarībā no tā, kura licence tiek izmantota) noteikumus un 

nosacījumus skatiet tīmekļa vietnē http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.0.html un http://www.gnu.org/licenses/old-

licenses/lgpl-2.1.html.  

GPL/LGPL programmatūra tiek izplatīta ar cerību, ka tā būs noderīga, taču netiek sniegta NEKĀDA 

GARANTIJA, pat iedomāta garantija par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. 

Pēc izstrādājuma piegādes vari saņemt no mums atbilstošā avota koda pilnu versiju uz vismaz trīs 

(3) gadiem. Pēc tava pieprasījuma mēs nosūtīsim CD ar atbilstošo avota kodu. Turklāt šajā iz-

strādājumā iekļautajā programmatūrā ir atvērtā pirmkoda programmatūra (cita, nevis tā program-

matūra, kas licencēta saskaņā ar GPLv2, LPGLv2 un LGPLv2.1), kas licencēta saskaņā ar BSD li-

cenci, MIT licenci, zlib/libpng licenci. 

Šajā izstrādājumā ir OpenSSL Project izstrādāta programmatūra, ko paredzēts lietot OpenSSL 

rīkkopā. (http://www.openssl.org/). Turklāt izstrādājumā ir šādas trešo personu programmatūras: 

Blowfish (The Blowfish Encryption Algorithm), ClipUtils (The Cohen-Sutherland line clipping algo-

rithm), 

CoRDiC (Coordinate Rotation Digital Computer), Coroutine, MD5 (MD5 message-digest algorithm) 

un Ogg-Vorbis (Tremor-variable). 
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