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Въведение
ВНИМАНИЕ

Включване и настройване на устройството 

Вижте Important Safety и Product Information насоки в 
кутията на продукта за предупреждения и друга важна 
информация. 

Преди да можете да използвате устройството, трябва да 
го включите в захранването и да го включите. 

Винаги предвиждайте физ. си състояние преди да 
старитрате или променяте тренировъчната си програма.

За да ползвате свързаните функции на vívomove 3/3S, 
устройството трябва да бъде сдвоено с Garmin Connect™, 
вместо    през    Bluetooth  настр. на вашия телефон.
1 От  магазина  за  приложения  на  вашия  смартфон, 

инсталирайте Garmin Connect приложението.
2 Свържете малкия край на USB кабела в зареждащия порт 

на вашето устройство.

3 Сържете  USB  кабела  в  източник  на  захранване,  за  да 
включите устройстовто.
Hello! се появява на екрана, когото устр. се включи.

4 Изберете  опция  да  добавите  устройство  към  вашия 
Garmin Connect акаунт:
• Ако  това  е  първото  устройство,  което  сдвоявате  с 

Garmin Connect, следвайте инструкциите.

След успешно сдвояване, се показва съобщение и вашето 
устройство се синхронизира автоматично с вашия смартфон.

• Ако вече сте сдвоили друго устройство с Garmin 
Connect, от менюто       или     изберете Garmin 
Devices> Add Device и следвайте инструкциите.

Въведение 1

Режими на устройството
Преглед Стрелките  на  часовника  показват  текущото  време  и 

устройството е заключено.
Интеракт. Стрелките  на  часовника  се  отдалечават  от 

сензорния екран и устройството се отключва.
Само час. Когато батерията е изтощена, стрелките на часовника 

показват текущото време, а сензорният екран е 
изключен, докато не заредите устройството.

Използване на устройството

Дв. докосв.: Докосн. два пъти екрана,    за да събудите устр.
ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът се изключва, когато не се използва. Когато 
екранът е изключен, устр. все още е активно и записва данни.

Жест на китката: Завъртете и повдигнете китката си към 
тялото, за да включите екрана. Завъртете китката си от 
тялото, за да изключите екрана.

Плъзгане:  Когато екранът е включен, прoкарайте пръст по 
сензорния екран, за да отключите устройството.
Плъзнете сензорния екран, за да преминете през 
уиджети и опции на менюто.

Задръжте: Когато устройството е отключено, задръжте 
сензорния екран, за да отворите менюто.

Докоснете: Докоснете сензорния екран, за да направите избор.
Док.   за да се върнете към предишния екран.

Опции на менюто
Можете да задържите сензорния екран, за да видите менюто.
СЪВЕТ: Плъзнете, за да преминете през опциите на менюто.

Показва опциите за времеви дейности.
Показва характеристиките на сърдечната честота.
Показва опциите за таймер, хронометър и аларма.
Показва опциите за вашия Bluetooth сдвоен смартфон.
Показва настройките на устройството.

Носене на устройството
• Носете устройството над костта на китката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е плътно, но 
удобно. За по-точни показания на сърдечната честота 
устройството не трябва да се движи по време на бягане 
или упражнения. За показанията на пулсоксиметъра 
трябва да останете неподвижни.



ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор е разположен на 
гърба на устройството.

• За повече информация относно точността, отидете 
на garmin.com/ataccuracy.

Уиджети
Устройството ви се предлага предварително снабдено с 
уиджети, които предоставят инф. на момента. Можете да 
прекарате пръст по сензорния екран, за да минете през 
джаджите. Някои уиджети изискват сдвоен смартфон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате приложението Garmin 
Connect, за да изберете изглед и да доб. или прем. уиджети.
Състоян. 
и време

Текущото време, дата и състоянието на батерията. 
Часът и датата се задават автоматично, когато устр. се 
синхронизира с вашия акаунт в Garmin Connect.
Общият брой на крачките и целта ви за деня. 
Устройството се учи и предлага нова цел за вас всеки 
ден.
Общият брой на изкачените етажи и целта ви за 
деня.
Вашите интензивни минути общо и цел за седмицата.
Вашето текущо Body Battery ™ енергийно ниво. 
Устройството изчислява текущите ви енергийни резерви 
въз основа на данни за сън, стрес и активност. 
По-голямо число показва по-голям запас от енергия.
Вашето текущо ниво на стрес. Устр. измерва 
променл. на сърдечния ритъм, докато не сте активни 
за оценка на нивото на стрес.
Общото количество консумирана вода и целта ви за 
деня.
Разстоянието, изминато в километри или мили за деня.
Количеството  общо  изгорени  калории  за  деня, 
включващо както активни, така и по време на почивка.
Вашата текуща сърдечна честота в удари в минута (bpm) 
и седемдневна средна сърдечна честота в покой.
Вашата текуща честота на дишане при вдишвания в 
минута и средно за седем дни. Устройството измерва 
честотата на дишане, докато сте неактивни, за да 
открие необичайна дихателна дейност.
Контроли за музикалния плейър на вашия смартфон.
Текущата  температура  и  прогнозата  за  времето  от 
сдвоен смартфон.
Състояние на текущия ви месечен менструален цикъл. 
Можете да преглеждате и рег. ежедн. си симптоми.
Предстоящи срещи от календара на вашия смартфон.
Известия от вашия смартфон, включително обаждания, 
съобщения, актуализации в социалната мрежа и други, 
въз основа на настройките за известяване.

Автоматична цел
Вашето  устройство  създава  ежедневна  цел  за  крачки,  въз 
основа на предишните нива на активност. Докато се движите
устр. показва напредъка ви към дневната ви цел   .

Ако решите да не използвате функцията за авт. цел, можете да 
зададете персонализирана цел на вашия акаунт в Garmin Connect.

Лента за активност
Седенето за продължителни периоди от време може да предизвика 
нежелани метаболитни промени. Лента за движение ви напомня да 
продъл. да се движите. След 1 час бездейств.     се появява. 
Допълн. сегменти       се появяват след всеки 15 мин. бездействие.

Можете да нулирате лентата, като вървите на кратко разстояние.

Изключване на лентата за активност
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  >  >  > Move Alert.
Иконата за предупреждение се появява с наклонена черта през нея.

Интензивни минути
За да подобрите здравето си, организации като Световната 
здравна организация препоръчват поне 150 минути седмично 
активност с умерена интензивност, като бързо ходене, или 75 
минути седмично с интензивна активност, като бягане.
Устройството следи интензивността на вашата активност и 
проследява времето ви, прекарано в участие в дейности с умерена 
до енергична интензивност (необходими са данни за пулса, за да се 
оцени енергичният интензитет). Можете да работите за постигане 
на целта на седмичните си интензивни минути, като участвате в 
поне 10 последователни минути умерени до енергични активности. 
Устройството добавя количеството минути за умерена активност с 
количеството минути на енергична активност. Вашите общи 
енергични минути се удвояват, когато се добавят.

Натрупани интензивни минути
Вашето устройство изчислява минути на интензивност, като 
сравнява данните за сърдечната честота със средния пулс в покой. 
Ако сърдечната честота е изключена, устр. изчислява минути с 
умерена интензивност, като анализира вашите стъпки в минута.
• Стартирайте  времева  активност  за  най-точно 

изчисляване на интензивността на минутите.
• Упражнявайте  се  поне  10  последователни  минути  при 

умерено или енергично ниво на интензивност.
• Носете  устройството  си  през  целия  ден  и  нощ  за 

най-точен пулс в покой.

Батерия за тялото
Вашето устройство анализира променливостта на сърдечната 
честота, нивото на стрес, качеството на съня и данните за 
активността, за да определи общото ниво на батерията на тялото. 
Подобно на резервор на автомобил, той показва вашето количество 
налична резервна енергия. Диапазонът на нивото на батерията на 
тялото е от 0 до 100, където 0 до 25 е ниско ниво, 26

2 Уиджети
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до 50 е средно ниво, 51 до 75 е висока резервна енергия, а 
76 до 100 е много висока резервна енергия.
Можете да синхронизирате устройството си с вашия акаунт 
Garmin Connect, за да видите най-актуалното Body Battery, 
дългосрочни тенденции и допълнителни 
подробности.

Преглед на Body Battery уиджета
Body Battery уиджета показва текущото ви ниво на 
батерията на тялото.
1 Плъзнете, за да видите Body Battery уиджета.
2 Докоснете екран, за да видите Body Battery графика.

Графиката показва скорошната ви Body Battery 
активност и високи и ниски нива за последния час.

Тренировки
Записване на времева тренировка
Можете да запишете времева дейност, която може да бъде 
запазена и изпратена до вашия акаунт в Garmin Connect.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор .
3 Плъзнете, за да преминете през списъка и изберете опция:

• Избор  за ходене.
• Избор  за бягане.
• Избор  за кардио дейност.
• Избор  за силова тренировка.
• Избор  за йога дейност.
• Избор  за други видове дейности.
• Избор  за елиптична тренировъчна дейност.
• Избор  за плуване в басейн.
• Избор  за степер дейност.
• Избор  за предизвикателство Toe-to-Toe ™.
Можете да използвате Garmin Connect, за да добавите или 
премахнете дейности.

4 Докоснете двукратно екрана, за да стар. таймера за активност.
5 Започнете своята дейност.
6 Плъзнете, за да видите екраните за допълнителни данни.
7  След като приключите с дейността си, докоснете двукратно 

сензорния екран, за да спрете таймера за активност.
8 Изберете опция:

• Избор  за да запазите дейността.
• Избор  за да изтриете дейността.
• Избор  за възобновяване на дейността.

Запис на дейност със свързан GPS
Можете да свържете устройството към вашия смартфон, за 
да записвате GPS данни за вашата разходка или активност.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор .
3 Избор или .
4 Избор  за да свържете устройството с вашия Garmin Connect

акаунт.
 се показва на устройството, когато сте свързани.

Ако не можете да свържете устр. към вашия смартфон, 
докоснете екрана и изберете,    за да продължите 
дейността. GPS данни няма да се записват.

Тренировки 3

5 Докоснете двукратно екрана, за да стар. таймера за активност.
6  Започнете своята дейност.
Телефонът ви трябва да е в обхват по време на дейност.
7 След като приключите с дейността си, докоснете 

двукратно сензорния екран, за да спрете таймера.
8  Изберете опция:

• Избор  за да запазите дейността.
• Избор  за да изтриете дейността.
• Избор за възобновяване на дейността.

Характеристики на пулса
vívomove 3 / 3S има меню за сърдечна честота, което ви 
позволява да преглеждате данни за пулса.

Следи за насищането на кислорода в кръвта. Познаването  на 
насищането с кислород може да ви помогне да определите как 
тялото ви се адаптира към упражнения и стрес.
ЗАБЕЛЕЖКА: pulse oximeter сензорът е разположен на 
гърба на устройството.
Показва текущия ви VO2 max, което е индикация за атлетични 
показатели и трябва да се повишава с повишаване на нивото ви.
Излъчва текущата ви сърдечна честота на сдвоен Garmin.

Устройството има вграден пулсов оксиметър за измерване на 
насищането на кислород в кръвта ви. Познаването на нас. с 
кислород може да ви помогне да определите как тялото ви се 
адаптира към упражнения и стрес. Устройството ви измерва 
нивото на кислород в кръвта, като проверява колко светлина 
се абсорбира. Това се нарича   SpO
На устройството показанията на пулсоксиметъра ви се 
показват като процент на SpO. В акаунта си на Garmin 
Connect можете да видите допълнителни подробности за 
показанията на пулсоксиметъра, включително тенденции 
за няколко дни. За повече информация относно точността 
на импулсен оксиметър, отидете на garmin.com/ataccuracy.

Получаване на Pulse Oximeter показания
Можете да започнете ръчно отчитане на оксиметъра на вашето 
устройство по всяко време. Точността на тези показания може 
да варира в зависимост от вашия кръвен поток, разпол. на 
устройството на китката и неподвижността ви.
1 Носете устройството над костта на китката.

Устройството трябва да е плътно, но удобно.
2 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
3 Избор  > .
4 Дръжте ръката, носеща устройството на нивото на сърцето, 

докато устройството отчита наситеността ви с кислород.
5 Стой мирно.
Устройството показва наситеността ви с кислород като процент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да включите и прегледате данните
във вашия акаунт в Garmin Connect.
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1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  > .
3 Задайте минутите.
4 Докоснете центъра на сензорния екран, за да изберете 

минутите и да преминете към следващия екран.
5 Задайте секундите.
6 Докоснете центъра на сензорния екран, за да изберете 

секундите и да преминете към следващия екран.
Появява се екран, показващ времето за отброяване.

7 Ако е необходимо-    изберете да редактирате часа.
8 Докоснете двукратно екрана, за да стартирате таймера.
9 Ако е необходимо, докоснете двукратно екрана, за да 

направите пауза и да възобновите таймера.
10Докоснете двукратно екрана, за да спрете таймера.
11Ако е необходимо-     изберете, за да нулирате таймера.

Използване на хронометъра
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  > .
3 Докоснете двукратно екрана, за да стартирате таймера.
4  Докоснете двукратно екрана, за да спрете таймера.
5  Ако е необходимо-    изберете, за да нулирате таймера.

Използване на будилник
1 Задайте време и честота на будилника в акаунта си

 в Garmin Connect.
2 На  устройството  vívomove  3  /  3S  задръжте  сензорния 

екран, за да видите менюто.
3 Избор  > .
4 Плъзнете пръст, за да преминете през алармите.
5  Изберете аларма, за да я включите или изключите.

Функции, свързани с Bluetooth
Устройството vívomove 3 / 3S има няколко Bluetooth 
свързани функции за вашия съвместим смартфон, 
използвайки приложението Garmin Connect.

Актуализации на времето: Показва текущата температура
 и прогнозата за времето от вашия смартфон.

Музикални  контроли:  Позволява  ви  да  контролирате 
музикалния плейър на вашия смартфон.

Намери  моето  устр.:  Намира  вашето  изгубено  устр.,  което  е 
сдвоено с вашия смартфон и в момента е в обхвата.

Намери моя телефон: Намира изгубения си смартфон, който е 
сдвоен с вашето устройство и в момента е в обхвата.

Качване  на  активност:  Автоматично  изпраща дейността  ви  до 
прил. Garmin Connect  след като отворите приложението.

Актуализации  на  софтуера:  Вашето  устройство  безжично 
изтегля и инсталира най-новата актуализация на софтуера.

Управление на известията
Можете да използвате вашия съвместим смартфон за 
управление на известия, които се появяват на  vívomove 3.

Изберете опция:

• Ако използвате iPhone  устройство, отидете на 
настройките за известия за iOS, за да изберете 
елементите, които да се показват на устройството.Стартиране на таймера 

• Ако  използвате  Android™  смартфон,  от  Garmin  Connect 
приложението, изберете Settings > Smart Notifications.

Локализиране на изгубен смартфон
Можете да използвате тази функция, за да локализирате 
изгубения си смартфон, който е сдвоен с Bluetooth и е в обхват.
1 Задръжте сензорния си екран, за да видите менюто.
2  Избор     >   .

vívomove 3/3S започва да търси за сдвоен смартфон. На 
вашия смартфон се чува звуков сигнал, а силата на 
Bluetooth сигнала се появява на екрана на устройството 
vívomove 3 / 3S. Силата на Bluetooth сигнала се 
увеличава, когато се приближите към вашия смартфон.

Използване на Not Disturb режима
Можете да използвате режима, за да изключите известията, 
жестовете и сигналите. Например, можете да използвате 
този режим, докато спите или гледате филм.
ЗАБЕЛЕЖКА: Във вашия акаунт в Garmin Connect можете да 
настроите устр. да влиза автоматично в режима през нормалните 
ви часове на сън. Можете да зададете нормалните си часове за 
сън в настройките на вашия акаунт в Garmin Connect.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2  Избор   >   .

Garmin Connect
Вашият акаунт в Garmin Connect ви позволява да проследявате
ефективността си и да се свързвате с приятелите си. Той ви дава
инструментите да се проследявате, анализирате, споделяте и
насърчавате взаимно. Можете да записвате събитията от вашия
активен начин на живот, включително бягания, разходки и др.
Можете да създадете своя безплатен акаунт на Garmin Connect,
когато сдвоите устр. си с телефона си чрез Garmin Connect. Можете 
също да създадете акаунт с прил. Garmin Express.
Проследявайте напредъка си: Можете да проследявате

ежедневните си крачки, да се присъедините към приятелска
конкуренция с вашите връзки и да постигнете целите си.

Съхранявайте дейностите си: След като завършите и
запазите активност с устройството си, можете да качите
тази активност във вашия акаунт в Garmin Connect.

Известия: Предупреждава ви за известия от вашия 
смартфон, включително обаждания, съобщения, 
актуализации в социалните мрежи, календарни срещи и 
други, въз основа на настройките за известяване.

Анализирайте данните си: Можете да прегледате по-подробна 
информация за вашата дейност, включително време, 
разстояние, сърдечна честота, изгорени калории и 
персонализирани отчети.

Споделете дейностите си: Можете да се свържете с приятели,
за да следите дейностите на други или да публикувате
връзки към дейностите си в любимите си сайтове.

4 Часовник

http://www.garminconnect.com


2.4 GHz @ 0 dBm nominal
• ANT+ wireless communications protocol
• Bluetooth 5.0 technology
13.56 MHz @ -40 dBm nominal, NFC wireless 
technology

Water rating 5 ATM1

Преглед на информация за устройството
Можете да видите ID на устройството, версията на софтуера 
и регулаторната информация.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2  Избор   >   .
3 Прекарайте пръст, за да видите информацията.

Спецификации
Вид батерия Акумулаторна, вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията До 5 дни в смарт режим 

До 1 допълн. седмица в режим на часовник
Работната 
температура
Диапазон на 
зареждане
Wireless 
frequencies/
protocols

От -10º до 50ºC

От 0º до 45ºC

Възстан. на всички настр. по подразбиране
Можете да възстановите всички настройки на устройството 
обратно до фабричните стойности по подразбиране.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2  Избор    > .
3 Изберете опция:

• За да нулирате всички настройки и да запазите цялата 
въведена от потребителя инф. и история на дейностите, 
изберете Възстановяване на настройките по подразбиране.

• За да възстановите всички настройки и да изтриете цялата 
въведена от потребителя инф. и история на дейностите, 
изберете Изтриване на данни и нулиране на настройките.

Появява се информационно съобщение.
4  Докоснете сензорния екран.
5 Следвайте инструкциите на екрана.

Информация за устройството
Зареждане на устройството

ВНИМАНИЕ
Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте 
ръководството за Important Safety and Product Information за 
продукта за предупреждения и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите корозия, почистете и подсушете добре 
контактите и околността преди зареждане или свързване към 
компютър. Вижте инструкциите за почистване в приложението.

1 Включете  малкия  край  на  USB  кабела  в  порта  за 
зареждане на вашето устройство.

Информация за устройството 5

2 Включете големия край на USB кабела в USB порт за 
зареждане.

3 Заредете устройството напълно.

Съвети за зареждане на вашето устройство
• Свържете зарядното устройство безопасно към устройството, за 

да го зареждате с помощта на USB кабел.
Можете да зареждате устройството, като включите USB 
кабела в одобрен от Garmin AC адаптер със стандартен 
стенен контакт или USB порт на вашия компютър.

• Прегледайте останалата графика на батерията на екрана
 с информация за устройството.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте екстремен шок и грубо отношение, защото
това може да влоши живота на продукта.
Не използвайте остри предмети за почистване на устройството.
Никога не използвайте твърд или остър предмет за работа 
със сензорния екран, тъй като може да се получат повреди.
Избягвайте химични препарати, разтворители и инсектициди,
които могат да повредят пластмасовите части и покрития.
Щателно изплакнете устройството с прясна вода след излагане
нахлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол, 
илидруги вредни химикали. Продължителната експозиция на
тезивещества могат да повредят корпуса.
Не поставяйте в среда с висока температура, като 
например сушилня за дрехи.
Не съхранявайте устройството, където може да е в
продължително излагане на екстремни температури,
защото това може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда

ЗАБЕЛЕЖКА
Дори малки количества от пот или влага могат да причинят корозия
на електрическите контакти, когато е свързан към зарядното.
Корозията може да попречи на зареждането и преноса на данни.

1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек
почистващ препарат.

2 Изсушете.
След почистване, го оставете да изсъхне напълно.
За повече информация отидте на www.garmin.com/fitandcare.

Почистване на кожената каишка
1 Избършете каишката със суха кърпа.
2 Използвайте балсам за кожа за почистване на каишката.

http://www.garmin.com/fitandcare


Garmin Pay
The Garmin Pay feature allows you to use your watch to pay for 
purchases in participating stores using credit or debit cards from 
a participating financial institution.

Setting Up Your Garmin Pay Wallet

1 From the vívomove Style/Luxe device page in the Garmin 
Connect app, select Garmin Pay > Manage Your Wallet.

2 Select an option:
• To suspend a specific card, select the card, and select 

Suspend.

6 Garmin Pay

Функцията Garmin Pay ви позволява да използвате часовника
си, за да плащате за покупки в участващи магазини, използв.
кредитни или дебитни карти от участваща финан. институция.

Настройка на вашия Garmin Pay портфейл
Можете да добавите една или повече участващи карти към
портфейла. Отидете на garmin.com/garminpay/banks, за да
намерите участващи финансови институции.
1 От прил. Garmin Connect изберете      или     .
2 Изберете Garmin Devices и изберете вашето устройство.

устройство.
3 Изберете Garmin Pay> Създайте своя портфейл.
4 Следвайте инструкциите на екрана.

Garmin  Pay (само за luxe/style)

Добавяне на карта към вашия портфейл
Можете да добавите до десет кредитни или дебитни карти
към портфейла си.
1 От  страницата  на  vivomove  в  приложението  Garmin 

Connect изберете Garmin Pay    >       .
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете инф. за

картата и да добавите картата в портфейла си.
След добавяне на картата можете да изберете картата на
часовника си, когато извършите плащане.

Плащане за покупка с помощта на часовника
Преди да можете да използвате часовника си за плащане
за покупки, трябва да настроите поне една платежна карта.
Можете да използвате часовника си, за да плащате за
покупки в участващ магазин.
1 Задръжте  сензорния  екран,  за  да  видите  менюто,  или 

плъзнете надолу, за да отворите менюто за бърз достъп.
2 Избор .
3 Въведете своята четирицифрен парола.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако въведете своята парола неправилно
три пъти, вашият портфейл се заключва и трябва да
нулирате своя парола в приложението Garmin Connect.
Появява се най-скоро използваната ви платежна карта.

4 Ако сте добавили няколко карти в портфейла си,
плъзнете, за да преминете на друга карта.

5 В рамките на 60 секунди дръжте часовника си близо до
четеца за плащания, като часовникът е обърнат към четеца.
Часовникът вибрира и показва отметка, когато
приключи комуникацията с четеца.

6 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на четеца
на карти, за да завършите транзакцията.

СЪВЕТ: След като успешно въведете своята парола,
можете да извършвате плащания без парола за 24 часа,
докато продължите да носите часовника си. Ако премахнете
часовника от китката или деактивирате наблюдението на
сърдечната честота, трябва да въведете паролата отново,
преди да извършите плащане.
Управление на вашия Garmin Pay портфейл
Можете да прегледате подробна информация за всяка от
картите си и можете да спрете, активирате или изтриете карта.
Можете също да спрете или изтриете целия си портфейл.
ЗАБЕЛЕЖКА: В някои страни участващите финансови
институции могат да ограничат функциите на портфейла.

1 От страницата на vivomove в приложението Garmin Connect    
     изберете Garmin Pay> Управление на вашия портфейл.
2 Изберете опция:

• За да спрете определена карта, изберете картата и
изберете Спиране.
Картата трябва да е активна, за да извършвате
покупки, използвайки вашето устройство.

• За  да  спрете  временно  всички  карти  във  вашия 
портфейл, изберете Suspend Wallet.
Не можете да плащате, използвайки вашето устр., докато
не активирате поне една карта от приложението.

• За  да  активирате  спряния  си  портфейл,  изберете 
Активирай портфейла.

• За  да  изтриете  конкретна  карта,  изберете 
картата и изберете Изтрий.
Картата се изтрива напълно от портфейла ви. Ако искате
да добавите тази карта към портфейла си в бъдеще,
трябва отново да въведете информацията за картата.

• За да изтриете всички карти - Изтрий портфейла.
Вашият портфейл и цялата свързана с него инф. за
картата се изтриват. Не можете да плащате с вашето
устр., докато не създадете нов портфейл и доб. карта.

Промяна на Garmin парола за плащане
Трябва да знаете текущия си парола, за да я промените.
Вашата парола не може да бъде възстановен. Ако забравите
парола си, трябва да изтриете портфейла си, да създадете
нов и да въведете отново картата си.
Можете да промените паролата, необходим за достъп до
портфейла си на вашето устройство.
1 От  страницата  на  vivomove  в  приложението  Garmin 

Connect изберете Garmin Pay > Нулиране на парола.
2 Следвайте инструкциите на екрана.
Следващия път, когато плащате, използвайки вашето
устройство fēnix, трябва да въведете новия парола.
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