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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information насоки в 
кутията, за предупрежения и друга важна информация. 

Бутони

Винаги се консултирайте с вашия лекар, преди да 
променяте вашата тренировъчна програма.

              Задръжте, за да включите устройството. 
Задръжте, за да видите контролното меню.
Изберете за да включите и изключите подсветката.
Изберете, за да спрете и пуснете таймера.
Изберете, за да изберете опция за съобщенията.

              Изберете, за да запишете обиколка, почивка и още.
Изберете, за да се върнете към предишната страница.

Ã

DOWN Изберете за да преминете през уиджетите, полетата с 
данни, опциите и настройките.
Задръжте за промяна на спорта по време на активност. 

Ä

UP Изберете, за да преминете през уиджетите, екраните с 
данни, опции и настройки.
Задръжте, за да видите менюто.

GPS статус и Статус Икони
Ринга с GPS статуса и иконите временно се наслагва на всеки 
екран с данни. За дейности на открито, пръстена за състоян. 
светва в зелено, когато GPS-а е готов. Мигаща икона 
означава, че устройството е в търсене на сигнал. Постоянна 
икона означава, е намерен сигнала или сензора е свързан.
GPS GPS статус

Състояние на батерията

Статус на смартфон свързаността

Wi‑Fi  технология

Статус на пулса

Статус на крачкомера

Running Dynamics Pod статус

Статус на сензора за скорост и каданс

Статус на на измерватела на сила

tempe™ статус

VIRB  камера статус

Отидете да бягате
Първата активност записана в устройството ви, може да 
бъде бягане, колоездене или всяка дейност на открито. 
Може да се наложи да се заредите устройството.
1 Изберете START, и изберете активност
2 Излезте навън, и изчакайте, докато се  локализ. сателити. 
3  Изберете START за да стартирате таймера.

Въведение 1

4 Отидете да бягате.

5 След като завършите тренировката си, изберете STOP.
6 Изберете опция:

• Изберете Resume да се рестартира таймера.
• Изберете Save да запаметите бягането и да нулирате 

таймера. Можете да изберете бягането и ще видите резюме.

• Изберете Lap да маркирате обиколка.
• Изберете Discard > Yes за да изтриете бягането.

• Изберете  Resume  Later да спрете бягането и да 
продължи запис по-късно.

Активности
Вашето устройство може да се използва за дейности за на закрито, 
открито, спортни и фитнес занимания. Когато започнете дейност, 
устройството показва и записва сензорни данни. Можете да 
запишете дейности и да ги споделите с Garmin Connect ™.
Можете да добавите и Connect IQ ™ приложения с дейности 
с вашето устройство посредством профила ви в Garmin 
Connect.
За повече информация относно проследяването на дейността и 
точността на фитнес данните, отидете на garmin.com/ataccuracy.

Стартиране на активност
Когато стартирате дейност, GPS се включва автоматично (ако е 
необходимо). Когато спрете дейността, устройството се връща в 
режим на часовник.
1 От циферблата, изберете START.
2 Изберете дейност.
3 Ако  е  необходимо,  следвайте  инструкциите  на  екрана,  за 

да въведете допълнителна информация.
4 Ако е необходимо, изчакайте, докато устройството се свърже с

 вашите ANT + сензори.
5 Ако  дейността  изисква  GPS,  излизте  навън  и  изчакайте, 

докато устройството локализира сателити.
6 Изберете START за да стартирате таймера.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Устройството  не  записва  данните  за 
активността ви, докато не стартирате таймера.

Съвети за записване на дейности
• Заредете устройството, преди да стартирате 

 дейност.
• Избор  за записване на обиколка.
• Изберете UP или DOWN за да видите допълнителна               
     страници с данни.

http://garmin.com/ataccuracy


Спиране на активност
1 Изберете STOP.
2 Изберете опция:

• За да се възобновите дейността си, изберете Resume.
• За запазване на дейността и връщане в режим на

 часовник, изберете Save.
• За да се прекрати дейността и да я възобновите 

по-късно, изберете Resume Later.
• За да маркирате обиколка, изберете Lap.
• За  да  се  върнете  към  началната  точка  на  вашата 

дейност, изберете Back to Start > TracBack.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за 
дейности, които използват GPS.

• За да се върнете към началната точка на вашата 
дейност, изберете Back to Start > Straight Line.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за 
дейности, които използват GPS.

• За да отхвърлите дейността и да се върне в режим 
на часовник, изберете Discard.

ЗАБЕЛЕЖКА: След спиране на дейността, устройството 
я запаметява автоматично след 25 минути.

Създаване на персонализирана активност
1 От циферблата, изберете START > Add.
2  Изберете опция:

• Изберете  Copy  Activity  за да създадете потребителска
 стартирайки от една от запазените ви дейности.
• Изберете Other да създадете нова дейност.

3  Ако е необходимо, изберете тип дейност.
4 Изберете име или въведете персонализирано.

Дублиращи се имена на дейности включват цифри, 
например: Bike (2).

5 Изберете опция:
• Изберете опция за персонализиране на специфични 

настройки на активност. Например, можете да 
изберете цвят или да персон. екраните с данни.

• Изберете Done за запам. и използване на потр. дейност.
6  Изберете Yes за доб. на активност в списъка с любими.

Дейности на закрито
Forerunner 935 може да се използва за тренировки на 
закрито, като бягане на закрит или с помощта на 
велоергометър. GPS е изключен за закри тренировки.
Когато бягате или ходите с изкл. GPS, скорост, разст. и 
каданс се изчисляват с помощта на акселерометъра. 
Акселерометърът е самостоятелно калибриран. Точността 
на данните за скорост, разстоянието и каданс се 
подобряват след няколко бягания с включен GPS.
СЪВЕТ: Задържането на перилата на пътеката за бягане, 
намалява точността. Можете да използвате допълнителен 
крачкомер за записване на темпо, разстояние и каданс.
Когато карате велосипед с изключен GPS, скорост и 
разстояние не са налични, освен ако имате допълнителен 
сензор, който изпраща данни за скорост и разстояние до 
устройството (като сензора за скорост и каданс).

Дейности на открито
Forerunner 935 идва с предварително инсталирани 
приложения за дейности на открито, като бягане и плуване 
в открити води. GPS е включен за дейности на открито. 
Можете да добавяте приложения използвайки дейностите 
по подразбиране, като ходене или гребане. Можете също 
така да добавяте собствени спортни приложения на 
устройството си.

Мултиспорт
Триатлонисто и други мултиспорт състезатели могат да се 
възползват от мултиспорт дейности, като триатлон или Swimrun. По 
време на мултиспорт дейност, можете да преминавате между 
активности и да продължавате да виждате общото си време и 
разстояние. Например, можете да превключите от колоездене на 
бягане и да видите общите си време и разстояние за колоездене и 
бягане по време на мултиспорт дейността.
Можете да персонализирате мултиспорт активност или да 
използвате триатлон дейността по подразбиране.
Триатлон тренировки
Когато участвате в триатлон, можете да използвате 
дейността триатлон за бързо преминаване към всеки спорт, 
за всеки времеви сегмент и да запаметите дейността.
1 Изберете START > Triathlon.
2 Изберете START за да стартирате таймера.
3 Избор  в началото и в края на всеки преход.

Функцията за преход може да се включва или изключва 
за настройките на триатлон дейността.

4 След като завършите вашата дейност, изберете STOP > Save.

Създаване на мултиспорт активност
1 От циферблата, изберете START > Add > Multisport.
2 Изберете тип мултиспорт дейност, или въведете име.

Дублиращи се имена  включват числа. 
Например, Триатлон (2).

3 Изберете две или повече дейности.
4  Изберете опция:

• Изберете опция за персон. на спец. настройки на активност. 
Например, можете да изберете дали да се включват преходи.

• Изберете Done за запам. и използване на дейността.
5  Изберете Yes за добавяне на дейността в списъка с любими.

Съвети за триатлон тренировки или мултиспорт дейности
•  Изберете START да стартирате първата си дейност.
• Select  за преминаване към следващата активност.

Ако  преходи  са  включени,  времето  на  прехода  се 
отчитат отделно от времето на дейността.

•   Ако е необходиmo-     , за да стартирате следващата дейност.
• Изберете UP или DOWN за да видите допълнителни данни.

Плуване
ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството е предназначено за повърхностно плуване. Гмуркане
 с устройството може да се повреди или да анулира гаранцията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не може да записва данни 
за пулса при плуване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо с HRM-Tri ™ и 
HRM-Swim ™ пулсомери.

Плувна терминология
Length: Една дължина на басейна.
Interval:  Една  или  повече  последователни  дължини.  Нов 

интервал започва след почивка.
Stroke:  Загребване  се  отчита  всеки  път  когато  ръката 

носеща устройството завърши един пълен цикъл.
Swolf: Вашият swolf резултат е сумата от времето за една 

дължина на басейна и броя на загребвания за тази 
дължина. Например, 30 секунди плюс 15 загребвания се 
равнява на swolf резултат от 45. За плуване в открити 
води, swolf се изчислява над 25 метра. Swolf е мярка за 
плувна ефективност и подобно на голф, като по-ниската 
стойност е по-добре.

2 Активности
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Настройване на вашите зони на пулса
Устр. използва вашият потреб. профил от първата стъпка, за
да се определи зоните на пулса по подразбиране. Устр.
разполага с отделни зони за пулс за бягане и колоездене. За
най-точните данни за калории по време на вашата дейност,
задайте макс. пулс. Можете също така да настр. всяка зона на
пулса и сърдечната ви честота ръчно. Можете ръчно да
регулирате вашите зони на устр. в Garmin Connect акаунта ви.

1 Задр .
2 Изберете Settings > User Profile > Heart Rate.
3 Изберете Max. HR и въведете макс. си пулс.

Можете да използвате Auto Detection разпознаване
за автоматично записване на максималния ви пулс
по време на дейност.

4 Изберете LTHR > Enter Manually и въведете
вашия праг на лактата.
Можете да направите тест за оценка на вашия праг 
на лактата.

5 Изберете Resting HR и въведете вашия пулс.
Можете да използвате средната сърдечна честота в
покой въз основа на вашия потребителски профил или
можете да зададете ръчно сърдечната честота.

6 Изберете Zones > Based On.
7  Изберете опция:

• Изберете BPM за преглед и редактиране на
зоните в удара в минута.

• Изберете %Max. HR за преглед и редактиране
на зоните, като процент от максималния пулс.

• Изберете %HRR за преглед и редактиране на зоните
като процент от резервите с пулс (максималния пулс
минус почивка за сърдечната честота).

• Изберете  %LTHR  за преглед и редактиране на зоните
като процент от вашия праг на сърдечната честота.

8 Изберете зона, и въведете стойност за всяка зона.
9 Изберете Add Sport Heart Rate, и изберете спорт профил

за да добавите отделни зони на пулса (по желание).
10Повторете стъпки 3 до 8, за да добавите зоните на

пулса.
Настройване на зоните на пулса от устройството
Настройките по подразбиране позволяват на устройството 
да открие максималния пулс и определи зоните, като
процент от максималния пулс.
• Уверете се, че вашите настройки на профа са

точни.
• Бягайте често с пулсомер.
• Опитайте няколко планове за обучение на сърдечната

честота, достъпни от вашия акаунт Garmin Connect.
• Вижте вашите тенденции на сърдечната честота и време

в зоните, използвайки вашия акаунт в Garmin Connect.
Изчисляване на зоните на сърдечната честота
Зона % от

максимал
ния пулс

Възприемани усилие Ползи

1 50–60% Спокойно, лесно
темпо, ритмично
дишане

Аеробна тренировка
за начинаещи,
намалява стреса

2 60–70% Удобно темпо, леко
по-дълбоко дишане,
разговор възможен

Основни
сърдечно-съдови
обучения, темпо за
възстановяване добро

Зона % от
максимал
ния пулс

Възприемани усилие    Ползи

3 70–80% Умерено темпо,
по-трудно да се
разговаря

Подобрена аеробен
капацитет, оптимално
сърд.-съдови обучения

4 80–90% Бързо темпо и малко
неудобно, дишане
трудно

Подобрен
анаеробен
капацитет и праг,
подобрена скорост

5 90–100% Спритово темпо,
неустойчиво за прод.
период от време,
затруднено дишане

Анаеробни и
мускулна
издръжливост,
повишена мощност

За дългогодишни атлети
Дългогодишни атлети, са тези който тренират интензивно
в продължение на много години (с изключение на леки
наранявания) и има пулс от 60 удара в минута (BPM) или по-малко.

ойване на зоните на мощност
Стойностите за зоните са приети стойности и не могат да
съответстват на вашите лични способности. Ако знаете
стойностите на функционалния праг на мощността (FTP),
можете да ги въведете и софтуера ще изчисли зоните
автоматично. Можете ръчно да регулирате вашите зони на
устройството или с помощта на вашия Garmin Connect акаунт.
1 Задр .
2 Изберете Settings > User Profile > Power Zones > Based On.
3  Изберете опция:

• Изберете Watts за преглед и редакт. на зоните във ватове.
• Select %FTP за преглед и редактиране на зоните

като процент от функционалния праг на мощност.
4 Изберете FTP и въведете вашата FTP стойност.
5 Изберете зона, и въведете стойност за всяка зона.
6 Ако е необходимо, изберете Minimum, и въведете минимална

мощност.

Функцията за проследяване на дейността записва дневния ви
брой стъпка, дневната ви цел, изминато разстояние, и изгорени
калории за всеки ден. Вашите изгорени калории включват
базовият ви метаболизъм плюс активните калории.
Проследяването на дейностите може да бъде активиран по време
на първоначалната настройка на устройството, или по всяко време.

Автоматична цел
Устройството ви създава дневна цел автоматично, въз основа на 
предишните ви нива на активност. Като се движите през деня, 
устройството ви показва докъде сте с дневната си цел

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

Използване на сигналите за движение
Седенето за продължителни периоди от време може да
предизвика нежелани метаболитни промени. Сигнала за 
движение ви напомня да продължи да се движи. След един
час на неактивност, Move! и се показва с червена лента.
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Create New.

Допълнителни сегменти се добавят след всеки 15 минути
бездействие.
Отидете на кратка разходка (поне за няколко минути), за
да изчистите лентата за неактивност.

Garmin Connect
Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect.
Garmin Connect ви дава инструментите за проследяване,
анализиране, споделяне, и взаимно насърчаване. Запишете
събитията от вашия активен начин на живот, включително
бягане, разходки, каране, плуване, походи, триатлони, и др.
За да се регистрате, отидете на www.garminconnect.com/start.
Съхранявайте дейности: След като завършите и запишете

дейност, можете да качите тази дейност в Garmin
Connect и я държи толкова дълго, колкото искате.

Анализирайте данни: Можете да видите по-подробна
информация за вашата дейност, включително време,
разстояние, надморска височина, сърдечната честота,
изгорени калории, ритъм, VO2 макс., текуща динамика,
поглед отгоре на картата, темпо и скорост и др.
Забележка: Някои данни изисква допълнителен аксесоар, 
като пулсомер.

Проследяване на напредъка: Можете да следите вашите
ежедневни стъпки, да се присъедините към съревнования 
с вашите връзки, и постигнете целите си.

Споделете вашите дейности: Можете да се свържете с 
приятели, за да следвате едни на други дейности или 
публик. линкове към вашите дейности в соц. мрежи.

Управление на настройките ви: Можете да персонал. вашето 
устр. и потреб. настр. на проф. си в Garmin Connect.

Достъп до Connect IQ: Можете да изтегляте приложения,
изгледи на часа, полета с данни и уиджети.

Планиране  на  тренировка:  Можете  да  изберете  фитнес 
цел и заредите един от ден по ден тренир. план.

Използване на Garmin Connect на компютър
Ако не сте сдвоили вашия forerunner със смартфон, можете да
качите всички ваши данни в акауна ви в Garmin Connect с
помощта на компютър.
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2  Отидете на www.garminconnect.com/start.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Навигация
Можете да използвате GPS навигационните функции на 
вашето устройство, за да видите пътя си на карта, 
запаметявате места и да намерите пътя към дома.
Courses
Можете да изпратите курсове от профила си в Garmin 
Connect на устройството си. 

Можете да следвате записан курс, просто защото е с 
добър маршрут. Например, можете да запаметите и 
следвате велосипеден курс до работата.
Можете също да следвате записан курс, опитвайки се да 
достигнете предварително поставени цели за ефективност. 
Например, ако първоначалният курс е завършен за 30 минути, 
можете да се състезавате срещу виртуален партньор и да се 
опитате да завършат курса в рамките на 30 минути.

Създаване и следване на курс на вашето устройство
1 От циферблата, изберете START > Navigate > Courses > 

2 Въведете име за курса, и изберете .
3  Изберете Add Location.
4 Изберете опция.
5 Ако е необходимо, повторете стъпки 3 и 4.
6 Select Done > Do Course.
Навигационна информация се показва.
7 Изберете START да започнете навигация.

Записване на локация
Можете да запишете текущото си местоположение.
1  Задръжте LIGHT.
2 Избор .
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Редактирането на запазени местоположения
Можете да изтривате запаметено място или редактирате
име, надм. височнина и информация за местонахождение.
1 От циферблата, изберете START > Navigate > Saved 

Locations.
2 Изберете записана място.
3 Изберете опция за редактиране на местоположението.

Изтриване на всички запазени местоположения
Можете да изтриете всички запазените местопол. наведнъж.

От циферблата, изберете START > Navigate > Saved 
Locations > Delete All.

Навигиране до началната ви точка
Можете да се върнете към началната точка на вашата
дейност по права линия или по протежение на пътя. Тази
функция е достъпна само за дейности, които използват GPS.
1 По време на дейност - STOP > Back to Start.
2  Изберете опция:

• За да се върнете към началната точка на вашата
дейност, изберете TracBack.

• За да се върнете към началната точка на вашата
дейност в права линия, изберете Straight Line.

Вашето текущо местоп.
À

, пътя за следене 
Á

,и  вашата 
дестинация 

Â

 се показват на картата.

Проектиране на точка
Можете да създадете нова локация чрез проектиране на
разст. и посоката от текущото си местопол. на ново място.
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ANT+ сензори

Вашето устройство може да се използва с безжични ANT+ 
сензори. За повече иформация и съвместимос посетете 
http://buy.garmin.bg

Сдвояване на ANT+ сензор
Първият път, когато свързвате сензор с вашето устройство
посредством ANT + безжична технология, трябва да
свържете устройството и сензора. След като се свърже,
устройството се свързва със сензора автоматично при
стартиране на дейност, и сензора е активен и в обхват.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пулсомера е в комплект с вашето
устройство, то той вече е сдвоен с вашето устройство.
1 Поставете пулсомера.
2 Дръжте устройството в рамките на 1 см. от сензора. 

докато устройството се свърже с него.
Когато устройството засече сензора, се появява съобщение.  
Можете да персонализирате поле за данни за сензора.
3 Ако е необходимо изберете Menu > Settings > Sensors 

and Accessories да управлявате ANT сензорите.

Крачкомер
Вашето устройство е съвместимо с крачкомер. Можете да
използвате крачкомера за запис на темпо и разстояние,
вместо да използват GPS когато тренирате в зала или GPS
сигналът е слаб. Крачкомера е в режим на готовност и е
готов за изпращане на данни.
След 30 минути на бездействие крачкомера се изключва,
за да запази батерията. Когато батерията е изтощена, се
появява съобщение на вашето устройство. Около пет часа
живот на батерията остават.

Бягане с крачкомер
Преди да отидете да бягате, трябва да свържете 
крачкомера с вашето устройство.
Можете да бягате на закрито, като използвате крачкомер 
за запи на темпо, разстояние и каданс. Също така можете 
да бягате на открито за запис на каданс.
1 Инсталирайте крачкомера според инструкциите му.
2  Изберете активност за бягане.
3 Отидете да бягате.

Калибриране на крачкомера
Крачкомера е самостоятелно калибриран. Точността на 
данните се подобрява с няколко открити бягания с вкл. GPS.
Подобряване на калибрирането на крачкомера
Преди да можете да калибрирате вашето устройство,
трябва да получите GPS сигнали и да свържете
устройството си с крачкомера.
Крачкомера е самостоятелно калибриран, но можете да се
подобри точността на данните за скорост и разстояние с
няколко открити бягания, използвайки GPS.

1 Излезте навън в прод. на 5 минути с ясен изглед към небето.
2  Започнете бягането.
3 Бягайте без да спирате в продължение на 10 минути.

4 Спрете активността си и я запаметете.
Въз основа на записаните данни, стойностите на крачкомера се
променят, ако е необходимо. Не трябва да калибрирата
крачкомера отново, освен ако не си промените стила на бягане.

Калибриране на крачкомера ръчно
Преди да можете да калибрирате вашето устройство,
трябва да свържете устройството си с крачкомера.
Ръчно калибриране се препоръчва, ако знаете вашия
коефициент на калибриране. Ако сте калибрирали крачкомер с
друг продукт на Garmin, трябва да знаете вашия коефициент.
1 Задр .
2 Изберете Settings > Sensors and Accessories.
3  Изберете крачкомера.
4 Изберете Cal. Factor > Set Value.
5 Регулирайте коефициента на калибриране:

• Увелич. фактор за калибр., ако разстоянието е твърде ниско.
• Намалете фактора на калибр. ако разстоян. е твърде високо.

Настройване на скорост и разстояние на крачкомера
Преди да можете да персонализирате скоростта на
крачкомер и разстоянието, трябва да свържете
устройството си с крачкомер.
Можете да настроите устройството да изчисли темпо и
разстояние от данните на крачкомера, вместо от GPS данните.
1 Задр .
2 Изберете Settings > Sensors and Accessories.
3  Изберете крачкомера.
4 Изберете Speed or Distance.
5 Изберете опция:

• Изберете Indoor когато тренирате с изключен GPS,
обикновено за на закрито.

• Изберете Always да използвате вашите данни от
крачкомер независимо от настройката на GPS-а.

Използване на сензор за скорост и 
каданс
Можете да използвате съвместим сензор за скорост  или 
сензор за каданс за изпращане на данни към устройството си.

• Актуализирайте своята фитнес информация в профила 
на потребителя.

• Сдвоете сензора с вашето устройство.

• Определете размера на колелото.

• Отидете да карате.

Тренировка с измерватели на силата
• Отидете на www.garmin.com/intosports за списък с ANT + сензори,

 които са съвместими с вашето устройство (като Vector ™).
• За  повече  информация,  вижте  ръководството  на 

потребителя за вашия измервател на сила.
• Регулирайте  силовата  си  зони,  за  да  отговарят  на 

вашите цели и способности.
• Използвайте  обсег  сигналите,  за  да  ви  нотифицират, 

когато стигнете до определена зона за мощност.
• Персонализирайте полета с данни.

Използване на Electronic Shifters
Преди да можете да използвате съвместими електр. скорости, като 
Shimano  Di2™  скоростите,  трябва  да  ги  сдвоите  с 
вашето устройство.
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HRM-Swim и HRM-Tri спецификации
Вид батерия Смеяема CR2032 (3 V)
HRM-Swim живот на бат.   До 18 месеца ( 3 часа./седмично)
HRM-Tri живот на бат.      До 10 месеца за триатлон тренир. 

(1 часа./седмично)
Диапазон на работната 
температура

От -10° до 50°C 

Радиочестотен / протокол 2.4 GHz ANT + безжичен комуникационен
 протокол

Воден рейтинг Swim, 5 ATM*

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

ЗАБЕЛЕЖКА
Грижа за устройството

Избягвайте химични препарати, разтворители и инсектициди,
които могат да повредят пластмасовите части и покрития.
Избягвайте натискане на бутоните под вода.
Не използвайте остри предмети за почистване на устройството.
Избягвайте екстремни шок и грубо отношение, защото
това може да влоши живота на продукта.
Щателно изплакнете устройството с прясна вода след излагане на
хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол, или
други вредни химикали. Продължителната експозиция на тези
вещества могат да повредят корпуса.
Не съхранявайте устройството, където може да е в
продължително излагане на екстремни температури,
защото това може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
СЪОБЩЕНИЕ

Дори малки количества 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.

Подмяна на батерията на пулсомера

1 Махнете лентата 
À

 от модула на пулсомера.

2 Използвайте малка Филипс отвертка, за да свалите
четирите винта в задната част на модула.

3 Махнете капака и батерията.
4 Изчакайте 30 секунди.
5 Поставете новата батерия с + нагоре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не повредите или
загубите O-пръстена.

6 Поставете обратно задния панел и четирите винта.

Спазете ориентацията на предния капак. Винтовете
Â

 трябва да съвпадат с дупките.

Забележка: Не пренатягайте.

7 Поставете на ново каишката.
След като смените батерията на пулсомер, може да се наложи
да го сдвоите с устройството отново.

Смяна на каишка
Можете да замените каишката с нова Forerunner 
каишка или съвместима QuickFit ™.
1 Използвайте двете отвертки, за да разхлабите винтовете.

2 Премахване на щифтовете.
3  Изберете опция:

• За  да  инсталирате  Forerunner  каишка,  поставете  в  съотв. 
новата  каишка,  и  поставете  щифтовете  с отвертки.

• За поставяне QuickFit каишка, заменете щифтовете, и
 поствете новата каишка на място.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че каишката е захваната. 
Ключалката трябва да се затвори над щифта.

Информация за устройството 6

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/fitandcare


support.garmin.com

March 2017
190-02166-00 _ 0A


	Table of Contents
	Introduction
	Keys
	GPS Status and Status Icons

	Going for a Run

	Activities
	Starting an Activity
	Tips for Recording Activities

	Stopping an Activity
	Creating a Custom Activity
	Indoor Activities
	Outdoor Activities
	Multisport
	Triathlon Training
	Creating a Multisport Activity
	Tips for Triathlon Training or Using Multisport Activities

	Swimming
	Swim Terminology
	Stroke Types
	Tips for Swimming Activities
	Resting During Pool Swimming
	Training with the Drill Log

	Viewing Your Ski Runs
	Jumpmaster
	Golfing
	Playing Golf
	Hole Information
	Moving the Flag
	Measuring a Shot
	Viewing Layup and Dogleg Distances
	Keeping Score
	Updating a Score
	TruSwing™
	Using the Golf Odometer
	Tracking Statistics



	Training
	Workouts
	Following a Workout From the Web
	Starting a Workout
	About the Training Calendar
	Using Garmin Connect Training Plans

	Interval Workouts
	Creating an Interval Workout
	Starting an Interval Workout
	Stopping an Interval Workout


	Using Virtual Partner®
	Setting a Training Target
	Cancelling a Training Target

	Racing a Previous Activity
	Personal Records
	Viewing Your Personal Records
	Restoring a Personal Record
	Clearing a Personal Record
	Clearing All Personal Records

	Segments
	Strava™ Segments
	Racing a Segment
	Viewing Segment Details

	Using the Metronome
	Setting Up Your User Profile
	Fitness Goals
	About Heart Rate Zones
	Setting Your Heart Rate Zones
	Letting the Device Set Your Heart Rate Zones
	Heart Rate Zone Calculations

	About Lifetime Athletes
	Setting Your Power Zones


	Activity Tracking
	Auto Goal
	Using the Move Alert
	Sleep Tracking
	Using Automated Sleep Tracking
	Using Do Not Disturb Mode

	Intensity Minutes
	Earning Intensity Minutes

	Garmin Move IQ™ Events
	Activity Tracking Settings
	Turning Off Activity Tracking


	Heart Rate Features
	Wrist-based Heart Rate
	Wearing the Device and Heart Rate
	Tips for Erratic Heart Rate Data
	Viewing the Heart Rate Widget
	Broadcasting Heart Rate Data to Garmin® Devices
	Turning Off the Wrist Heart Rate Monitor

	HRM-Swim Accessory
	Heart Rate While Swimming
	Going for a Pool Swim
	Swimming in Open Water

	Sizing the Heart Rate Monitor
	Putting On the Heart Rate Monitor
	Tips for Using the HRM-Swim Accessory
	Caring for the Heart Rate Monitor

	HRM-Tri Accessory
	Pool Swimming
	Putting On the Heart Rate Monitor
	Data Storage
	Caring for the Heart Rate Monitor

	Tips for Erratic Heart Rate Data
	Running Dynamics
	Training with Running Dynamics
	Color Gauges and Running Dynamics Data
	Ground Contact Time Balance Data
	Vertical Oscillation and Vertical Ratio Data

	Tips for Missing Running Dynamics Data

	Performance Measurements
	Turning Off Performance Notifications
	Automatically Detecting Performance Measurements
	Training Status
	Tips for Getting Your Training Status

	About VO2 Max. Estimates
	Recovery Time
	Viewing Your Recovery Time

	Recovery Heart Rate
	Training Load
	Viewing Your Predicted Race Times
	About Training Effect
	Viewing Your Heart Rate Variability Stress Score
	Performance Condition
	Viewing Your Performance Condition

	Lactate Threshold
	Performing a Guided Test to Determine Your Lactate Threshold

	Getting Your FTP Estimate
	Conducting an FTP Test



	Smart Features
	Pairing Your Smartphone with Your Device
	Tips for Existing Garmin Connect Users
	Enabling Bluetooth Notifications
	Viewing Notifications
	Managing Notifications
	Playing Audio Prompts During Your Activity
	Turning Off the Bluetooth Smartphone Connection
	Turning On and Off Smartphone Connection Alerts


	Locating a Lost Mobile Device
	Widgets
	Viewing the Widgets
	Viewing the Controls Menu
	Customizing the Controls Menu
	Viewing the Weather Widget
	Opening the Music Controls

	Bluetooth Connected Features
	Updating the Software Using Garmin Connect Mobile
	Manually Syncing Data with Garmin Connect Mobile

	Starting a GroupTrack Session
	Tips for GroupTrack Sessions

	Connect IQ Features
	Downloading Connect IQ Features
	Downloading Connect IQ Features Using Your Computer

	Wi‑Fi Connected Features

	History
	Using History
	Multisport History
	Viewing Your Time in Each Heart Rate Zone

	Viewing Data Totals
	Using the Odometer
	Deleting History
	Data Management
	Deleting Files
	Disconnecting the USB Cable

	Garmin Connect
	Using Garmin Connect on Your Computer


	Navigation
	Courses
	Creating and Following a Course on Your Device

	Saving Your Location
	Editing Your Saved Locations
	Deleting All Saved Locations

	Navigating to Your Starting Point
	Projecting a Waypoint
	Navigating to a Destination
	Marking and Starting Navigation to a Man Overboard Location
	Navigating with Sight 'N Go
	Stopping Navigation
	Map
	Panning and Zooming the Map
	Map Settings

	Navigation Settings
	Customizing Map Features
	Heading Settings
	Course Pointer

	Setting Up a Heading Bug
	Setting Navigation Alerts


	ANT+ Sensors
	Pairing ANT+ Sensors
	Foot Pod
	Going for a Run Using a Foot Pod
	Foot Pod Calibration
	Improving Foot Pod Calibration

	Calibrating Your Foot Pod Manually
	Setting Foot Pod Speed and Distance

	Using an Optional Bike Speed or Cadence Sensor
	Training with Power Meters
	Using Electronic Shifters
	Situational Awareness
	tempe

	Customizing Your Device
	Customizing Your Activity List
	Customizing the Widget Loop
	Activity Settings
	Customizing the Data Screens
	Adding a Map to an Activity
	Alerts
	Setting an Alert

	Auto Lap
	Marking Laps by Distance
	Customizing the Lap Alert Message


	Enabling Auto Pause®
	Enabling Auto Climb
	3D Speed and Distance
	Using Auto Scroll
	Changing the GPS Setting
	UltraTrac

	Power Save Timeout Settings

	Removing an Activity or App
	GroupTrack Settings
	Watch Face Settings
	Customizing the Watch Face

	System Settings
	Time Settings
	Changing the Backlight Settings
	Customizing the Hot Keys
	Changing the Units of Measure

	Clock
	Setting the Time Manually
	Setting an Alarm
	Deleting an Alarm
	Starting the Countdown Timer
	Using the Stopwatch
	Setting Sunrise and Sunset Alerts
	Syncing the Time with GPS

	VIRB Remote
	Controlling a VIRB Action Camera
	Controlling a VIRB Action Camera During an Activity


	Device Information
	Charging the Device
	Specifications
	Forerunner Specifications
	HRM-Swim Specifications and HRM-Tri Specifications

	Device Care
	Cleaning the Device
	Replacing the HRM-Swim Battery and the HRM-Tri Battery

	Changing the Bands

	Troubleshooting
	Viewing Device Information
	Viewing Regulatory and Compliance Information

	Product Updates
	Setting Up Garmin Express

	Getting More Information
	Activity Tracking
	My daily step count does not appear
	My step count does not seem accurate
	The step counts on my device and my Garmin Connect account don't match
	The floors climbed amount does not seem accurate
	My intensity minutes are flashing

	Acquiring Satellite Signals
	Improving GPS Satellite Reception

	Resetting the Device
	Clearing User Data
	Restoring All Default Settings
	Updating the Software
	My device is in the wrong language
	Is my smartphone compatible with my device?
	My phone will not connect to the device
	Maximizing the Battery Life
	The temperature reading is not accurate
	How can I manually pair ANT+ sensors?
	Can I use my Bluetooth sensor with my watch?

	Appendix
	Data Fields
	VO2 Max. Standard Ratings
	FTP Ratings
	Wheel Size and Circumference
	BSD 3-Clause License
	Symbol Definitions

	Index

