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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте  Important Safety and Product Information 
ръководство в кутията на продукта за предупреждения и 
друга важна информация.
Винаги консултирайте се с сашия лекар, преди да 
започнете или промените някоя програма за упражнения.

Включване и настройка на устройството
Преди да можете да използвате устройството си, трябва да 
го включите в източник на захранване, за да го включите.
За да използвате устр., трябва да го настроите с помощта 
на смартфон или компютър. Когато използвате смартфон, 
устр. трябва да бъде сдвоено директно чрез Garmin Connect
 ™ Mobile, вместо от Bluetooth  - а на вашия телефон.
1 От  магазина  за  приложения  на  смартфона  си, 

инсталирайте приложението Garmin Connect.
2 Стиснете страните  на клипа

À  за  да  отворите  
клипа.

3 Подравнете клипа с контакт. ,  и  освободете  ръцете  на 
клипа.

4 Включете  USB  кабела  в  източник  на  захранване,  за  да 
включите устройството.
Hello! се появява, когато устройството се включи.

5 Изберете опция за добавяне на вашето устройство към 
вашия Garmin Connect акаунт:
• Ако  това  е  първото  устройство,  което  свързвате  с 

приложението, следвайте инструкциите на екрана.
• Ако вече сте сдвоили друго устройство с приложен. 

Garmin Connect , от                  или  меню, изберете 
Garmin Devices > Add Device, и следвайте 
инструкциите на екрана.

След като сдвоиете успешно, се появява съобщение и 
устр. ви автом. се синхронизира със смартфона ви.

Носене на устройството
• Носете устройството над костта на китката си.

Въведение 1

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е плътно, но 
удобно. За по-точни четения на сърдечния ритъм, 
устройството не трябва да се движи по време на бягане 
или упражнения. За по-точни показания на пулсовия 
оксиметър устройството трябва да останете неподвижни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор се намира на гърба
 на устройството.

Използване на устройството

Double-tap Double-tap екрана да събудите устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Екранът  се  изключва,  когато  не  се 
използва.  Устр. все  още  е  активно  и  записва данни.
По време на активност double-tap върху сензорния 
екран, за да стартирате и изключите таймера.
Завъртете и вдигнете китката си към тялото си, за да 
включите екрана. Завъртете китката си от тялото си, 
за да изключите екрана.

Жест на 
китката

Á

 за да отворите и затворите менюто от 
главния изглед на часовника.
Натис.  за да се върнете на предишния екран.

Натиснете Натис.  

Плъзнете Плъзнете през сензорния екран нагоре или надолу, 
за да превъртите през уиджети и опциите на менюто

Докоснете Докоснете сензорния екран, за да направите избор.

Опции на менюто
Може да натис.,   за да видите менюто.
СЪВЕТ: Плъзнете, за да преминете през опциите на менюто.

Показва опциите за времеви дейност.

Показва функциите на сърдечния ритъм.

Показва опциите за таймер, хронометър и аларма.

Показва опции за вашия сдвоен телефон с Bluetooth.

Показва настройките на устройството.

Преглед на захранването на батерията
Можете да видите оставащото количество батерия на 

устройството си. 
Задръжте екрана за време и дата за няколко 
секунди. 
Оставащата мощност на батерията се показва като 
изображение.

http://garmin.com/ataccuracy
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Уиджети
Устройството ви е предварително заредено с уиджети, 
които предоставят бърза информация. Можете да 
плъзнете през сензорния екран, за да преминете през 
уиджетите. Някои уиджети изискват сдвоен смартфон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате приложението 
Garmin Connect Mobile, за да изберете изглед часовника и 
да добавяте или премахвате уиджети, като например 
контролиране на музиката на вашия смартфон.

Час и 
дата

Текущото време и дата. Устройството актуализира 
часа и датата, когато синхронизирате устройството си 
със смартфон или компютър.
Общият брой крачки и целта ви за деня. Устройството 
се учи и предлага нова цел за крачки за вас всеки 
ден.
Общият брой изкачени етажи и целта ви за деня.

Вашите интензивни минути общо и цел за седмицата.

Количеството  на  общите  изгорени  калории  за  деня, 
включително и активните и почивните калории.
Разстоянието, изминато в километри за деня.

VIRB          Контрол за сдвоени VIRB екшън  камери 
(продават се отделно).
Управлява музикалния плейър на вашия смартфон.

Текущата  температура  и  прогноза  за  времето  от 
сдвоен смартфон.
Известия от смартфона ви, включително обаждания, 
съобщения, социални мрежи и др., Въз основа на 
настройките за известяване на вашия смартфон.
Персонализирано съобщение, което създавате в 
приложението Garmin Connect за мобилни устройства.
Вашият текущ сърдечен ритъм в удари на минута (bpm) 
и седемдневен среден сърдечен ритъм на почивка.
Вашето настоящо ниво на стрес. Устройството измерва 
вашата вариабилност на сърдечния ритъм, докато сте 
неактивни, за да изчислите нивото на стрес.
Текущото ви Body Battery™ на тялото. Устройството 
изчислява текущите ви енергийни запаси въз основа 
на данни за сън, стрес и активност. По-високият брой 
показва по-висок резерв на енергия.

Body Battery
Устр. ви анализира променл. на сърдечната честота, нивото на 
стрес, качеството на съня и данните за активн., за да опред. 
общото ви Body Battery ниво. Като резервоар на кола, той 
показва количеството на енергия

À

. Body Battery нивото на 
тялото е от 0 до 100, където от 0 до 25 е ниска резервна 
енергия, от 26 до 50 е средна енергия, от 51 до 75 е висока 
енергия и от 76 до 100 е много висока енергия.

Устройството  ви  показва  и  стрелка  за  тенденция, 
показваща  дали  енергийният  ви  резерв  се  увеличава, 
намалява или се поддържа стабилен

2 Уиджети

Можете да синхронизирате устройството си с профила си в 
Garmin Connect, за да видите най-актуалното Body Battery 
ниво на тялото, дългосрочните тенденции и 
допълнителните подробности.

Тренировки
Записване на времева активност
Можете да записвате активност, която може да бъде 
запазена и изпратена в Garmin Connect.
1 Избор  за да видите менюто.
2 Избор .
3 Плъзнете, за да премин. през списъка и изберете опция:

• Избор  за ходене.
• Избор  за бягане.
• Избор  за силови тренировки.
• Избор  за кардио дейност.
• Избор  за елиптична дейност.
• Избор  за Toe-to-Toe™ предизвикателство.
• Избор  за плуване в басейна.
• Избор  за йога дейност.
• Избор  за изкачване на стълби дейност.
• Избор  за други видове дейности.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате приложението 
Garmin Connect за мобилни устройства, за да 
добавяте или премахвате дейности.

4 Double-tap сензорния екран, за да стартирате таймера.
5  Стартирайте активността.

Съвет: Можете да докоснете два пъти тъчскрийна, за да 
спрете и да възстановите таймера.

6 Докоснете, за да видите допълнителни екрани с данни, 
които се показват в горната част на сензорния екран.

7 След като завършите дейността си, докоснете двукратно
 сензорния екран, за да спрете таймера.

8 Изберете опция:
• Избор  за да запазите активността.
• Избор  за да изтриете активността.
• Избор да възобновите дейността.

http://garmin.com/ataccuracy
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Pulse Oximeter

2

Функции за сърдечната честота
vívosmart има меню за сърдечен ритъм, което ви позволява 
да преглеждате данните за сърдечната честота.

Следи насищането на кислорода в кръвта ви. Знаейки за 
насищането с кислород може да ви помогне да определите 
как тялото ви се адаптира към упражнения и стреса.
ЗАБЕЛЕЖКА: Датчикът на пулсовия оксиметър се намира 
на гърба на устройството.
Показва текущия в и VO2 max, което е показател за атлетичното 
представяне и се увеличава с подобряване на нивото ви.
Излъчва текущ. ви сърд. ритъм на сдвоено Garmin  устройство.

Устройството vívosmart има вграден пулсов оксиметър, който 
измерва насищането на кислород в кръвта ви. Знанието на 
насищане с кислород може да ви помогне да определите как 
тялото ви се адаптира към упражнения и стрес. Устр. прави 
измерването, като излъчва светлина в кожата и проверява 
колко светлина се абсорбира. Това се нарича SpO2..
Показанията на оксиметъра се показват като SpO2 процент. 
В профила ви в Garmin Connect можете да видите 
допълнителни подробности за отчитанията на оксиметъра, 
включително тенденциите в продължение на няколко дни. За 
повече информация относно точността на пулсовия 
оксиметър, отидете на garmin.com/ataccuracy.
Получаване на показания от оксиметъра
Можете видите данните от оксиметър на вашето 
устройство по всяко време. Точността на тези показания 
може да варира в зависимост от кръвообращението ви и 
разположението на устройството на китката.
1 Носете устройството над костта на китката си.

Устройството трябва да е плътно, но удобно.

2 Избор  за да видите менюто.
3 Избор  > .
4 Дръжте  ръката  си,  носейки  устройството  на  нивото  на 

сърцето, докато устр. чете насищането с кислород в кръвта.
5 Не се движете и стойте спокойно.
Устройството ви показва кислородното насищане като процент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да персонализирате настройките на 
оксиметъра във вашия Garmin Connect акаунт.
Активиране на проследяването на съня на оксиметъра
Можете да настроите устр си да измерва непрекъсн. нивото на 
кислорода или SpO , докато спите.

1 От менюто с настройки в приложението Garmin Connect 
за мобилни устройства изберете Garmin Devices.

2 Изберете вашето устройство.
3 Изберете Activity Tracking > Pulse Ox.
4 Изберете Pulse Ox Sleep Tracking.

Спецификации
Вид батерия Вградена литиево-полимерна батерия
Живот на батерията      До 7 дни
Работна температура От -20º до 50ºC

Температура на 
зареждане

От 0º до 45ºC

Безжични честоти / 
протоколи

2.4 GHz @ 0 dBm nominal
• ANT+ 
• Bluetooth 

Воден рейтинг Swim*

*Устройството издържа налягане, еквивалентно на дълбочина от 
50 м. За повече информация отидете www.garmin.com/waterrating.

Преглед на информацията за устройството
Можете да видите ID-то на устройството, версията на 
софтуера и регулаторната информация.
1 Избор  за да видите менюто.
2 Избор  > .
3 Плъзнете, за да видите информацията.

Зареждане на устройството
ВНИМАНИЕ

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

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите корозия, внимателно почистете и 
изсушете контактите и околното пространство, преди да ги 
зареждате или свързвате с компютър.

1 Натиснете страните на скобата 
À

 за  да  отворите 
ръцете на клипа.

2 Подравнете клипа с контакт.
Á

,  и  освободете  ръцете  на 
клипа.

3 Включете USB кабела в източник на захранване.
4 Заредете устройството напълно.

Съвети за зареждане на устройството
• Свържете зарядното устройство сигурно към устройството, 

за да го заредите, като използвате USB кабела
Можете да заредите устройството, като включите USB 
кабела в адаптер за захранване, одобрен от Garmin, със 
стандартен контакт или USB порт на компютъра.

• Прегледайте  графиката  на  оставащата  батерия  на 
екрана с информация за устройството.

Информация за устройството

Информация за устройството 3

ЗАБЕЛЕЖКА: Необичайните позиции на сън могат да 
причинят ненормално ниски стойности на SpO2 за сън.

http://garmin.com/ataccuracy


ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте екстремни шокове и тежко третиране, 
защото това може да влоши живота на продукта.
Не използвайте остър предмет за почистване на устройството.
Никога не използвайте твърд или остър предмет за работа 
със сензорния екран.
Избягвайте химически почистващи средства и разтворители, 
които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.
Изплакнете добре устройството с прясна вода след излагане 
на хлор, солена вода, слънцезащитни продукти, козметика, 
алкохол или други тежки химикали. Продължителното 
излагане на тези вещества може да повреди кейса.
Не поставяйте в условия на висока температура, като 
сушилня за дрехи.
Не съхранявайте устройството, където може да се получи 
продължително излагане на екстремни температури, тъй 
като това може да причини трайни повреди.

Почистване на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия 
на електрическите контакти, когато са свързани към зарядно. 
Корозията може да предотврати зарежд. и прехв. на данни.

1 Избършете  уреда  с  кърпа,  навлажнена  с  лек 
разтвор за почистване.

2 Изсушете.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.
Съвет: За повече информация отидете на 
www.garmin.com/fitandcare.

Грижа за устройството

Грижа за устройството 4
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