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Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Бутони

LIGHT Изберете, за да включите устройството. 
Изберете, за да включите или изключите подсветката. 
Задръжте, за да видите менюто за управление.
Изберете, за да стартирате и спрете таймера. 
Изберете, за да изберете опция или за потвърждение.

BACK Изберете, за да се върнете към предишния екран. 
Изберете, за да запишете обиколка.

Задръжте, за да отворите контролите за музика.

DOWN Изберете,  за  да  преминете  през  уиджети,  екрани  с 
данни, опции и настройки.

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

Икони за състояние и статус на GPS
Пръстените за състоянието на GPS и иконите временно 
припокриват всеки екран с данни. За дейности на открито, 
пръстените стават зелени, когато GPS е готов. Мигаща икона 
означава, че устройството търси сигнал. Солидната икона 
означава, че сигналът е намерен или сензорът е свързан.
GPS GPS статус

Състояние на батерията

Състояние на връзката на смартфон

Wi‑Fi  статус

Статус на пулсомера

Статус на крачкомера

Running Dynamics Pod статус

Статус на скоростта и каданса

Статус на фара

Статус на радара

tempe™ статус

VIRB

Въведение 1

Свързване на вашия смартфон с устройството
За да използвате свързаните функции на устройството, то трябва 
да бъде сдвоено директно чрез приложението Garmin Connect ™, 
вместо от Bluetooth    на вашия смартфон.
1 От магазина за приложения на вашия смартфон инсталирайте

и отворете приложението Garmin Connect.
2 Носете смартфона на разстояние до 10 метра от вашето устр. 
3  Изберете LIGHT за да включите устройството.

Първият път, когато включите устр., то е в режим на сдвояване.
Можете да зад. LIGHT и да изберет   и ръчно да 
въведете режим на сдвояване.

4 Изберете  опция  за  добавяне  на  устройството  към 
профила си в Garmin Connect:
• Ако за първи път свързвате устройство с приложението 

Garmin Connect, следвайте инструкциите на екрана.
• Ако вече сте свързали друго устройство с приложението 

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

Съвети за съществуващи потребители на Garmin Connect
1 От прилож. Garmin Connect изберет    или    . 
2 Изберете Garmin Devices > Add Device.

Активиране на Bluetooth известия
Преди да активирате известията, трябва да свържете 
устройството Forerunner със съвместимо мобилно 
устройство.
1 От часовника задръжте UP.
2 Изберете Settings > Phone > Smart Notifications > Status > 

On.
3 Изберете During Activity.
4 Изберете предпочитание за уведомяване.
5 Изберете предпочитан звук.
6 Изберете Not During Activity.
7 Изберете предпочитание за уведомяване.
8 Изберете предпочитан звук.
9 Изберете Timeout.
10Изберете колко време ще седи предупреждението

за ново известие на екрана.
11Изберете Signature.
12Изберете, за да включите подпис в отговорите на съобщения.
Преглед на известията
1 От часовника изберете UP или DOWN за да видите

уиджета за известия.
2 Изберете START.
3 Изберете известие.
4 Изберете DOWN за повече опции.
5 Изберете BACK , за да се върнете към предишния екран.
Управление на известия
Можете да използвате съвместимия си смартфон, за да 
управлявате известията, които се появяват на вашето устройство.

Изберете опция:
• Ако използвате   iPhone  устр.,  отидете  в  настр.  за  известия, 

за да изберете елементите, които да се показват на устр.
• Ако  използвате  Android™  от  приложението  Garmin 

Connect, изберете Settings > Smart Notifications.
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Дейности и приложения
Вашето устройство може да се използва за дейности на 
закрито и открито, както и спортни и фитнес дейности. 
Когато стартирате дейност, устройството показва и записва 
данни от сензори. 
Можете също да добавите дейности и приложения от 
Connect  IQ ™ към устройството си чрез уеб сайта 
Connect IQ.
За повече информация относно проследяването на 
дейностите и точността, посетете garmin.com/ataccuracy.

Стартиране на дейност
Когато стартирате дейност, GPS-а се включва автоматично 
(ако е необходимо). Ако имате допълнителен безжичен 
сензор, можете да го сдвоите с вашия Forerunner.

1 Натиснете START.
2 Изберете дейност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Дейностите, зададени като 
предпочитани, се появяват първи в списъка.

3 Изберете опция:
• Изберете дейност от предпочитаните си.
• Избор , и изберете дейност от разширения списък

с дейности.
4 Ако  активността  изисква  GPS  сигнал,  излезте  навън  в 

област с ясен изглед към небето.
5 Изчакайте, докато се появи GPS.

Устройството е готово, след като установи вашия пулс, 
придобие GPS сигнали (ако е необходимо) и се свърже 
с безжичните ви сензори (ако е необходимо).

6 Натиснете START, за да стартирате таймера за активности.
Устройството записва данни за дейността само докато 
работи таймерът за активност.
ЗАБЕЛЕЖКА: На Forerunner 245 Music можете да 
задържите DOWN докато сте в дейност, за да отворите 
контролите за музика.

Тренировки
Тренировки
Можете да създавате персонализирани тренировки, които 
включват цели за всяка стъпка на тренировка и за различни 
разстояния, времена и калории. Можете да създадете 
тренировки чрез Garmin Connect или да изберете план за 
обучение, който има вградени тренировки от Garmin Connect.
Можете да планирате тренировки чрез Garmin Connect. Можете да 
планирате тренировки предварително и да ги съхраните  устр.

Следване тренировка от интернет
Преди да можете да изтеглите тренировка от Garmin 
Connect, трябва да имате акаунт в Garmin Connect.

1 Свържете устройството към компютъра.
2 Отидете на www.garminconnect.com.
3 Създайте и запазете нова тренировка.
4 Изберете Send to Device и следвайте

инструкциите на екрана.
5  Изключете устройството.

Създаване на персонална тренировка на Garmin Connect
Преди да можете да създадете тренировка в 
приложението Garmin Connect, трябва да имате профил в 
Garmin Connect.

1 От прило. Garmin Connect изберете    или .
2 Изберете Training > Workouts > Create a Workout.
3  Изберете дейност.
4 Създайте своя персонализирана тренировка.
5 Изберете Save.
6 Въведете име за вашата тренировка и изберете Save.

Новата тренировка се появява в списъка ви на тренировки.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Можете  да  изпратите  тази  тренировка  на 
устройството си.

Проследяване на активността
Функцията за проследяване на активността отчита дневния 
ви брой крачки, изминатото разстояние, минути на 
интензивност, изгорените калории и статистиката за съня 
за всеки записан ден. 
Броят на крачки, се показва в уиджета за крачки. Броят на 
крачки се актуализира периодично.
За повече информация относно проследяването на 
дейностите и точността посетете garmin.com/ataccuracy.

Автоматична цел
Устройството  ви  автоматично  създава  цел  за  крачки  въз 
основа на предишните нива на активност. Докато се движите 
устр. показва напредъка ви към дневната цел .

Ако решите да не използвате функцията за автоматична цел, 
можете да зададете персонализирана цел в Garmin Connect.

Сигнал за движение
Седенето за продължителни периоди от време може да 
предизвика нежелани метаболитни промени. Сигналът за 
движение ви напомня да продължите да се движите. След 
един час бездействие, Устройството също издава звуков 
сигнал или вибрира, ако са включени звуковите тонове.

Отидете на кратка разходка (поне няколко минути), за да 
нулирате сигнала за движение.

Включване на предупреждението за движение
1 От изгледа на часовника задръжтеUP.
2 Изберете Settings > Activity Tracking > Move Alert > On.

Следене на съня
Докато спите, устр. автоматично разпознава съня ви и следи 
движението ви по време на нормалните часове на сън. 
Можете да зададете вашите часове на сън в настройки 
• Обучението в определени зони за пулс може да ви помогне

да подобрите сърдечносъдовия капацитет и сила.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате 
таблица, за да определите най-добрата зона на пулс за 
вашите фитнес цели.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте един от 
наличните в интернет калкулатори. Някои фитнес зали и 
здравни центрове могат да направят тест за измерване на 
максималния пулс. Максималният сърдечен ритъм по 
подразбиране е 220 минус вашата възраст.

http://garmin.com/ataccuracy
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Body Battery

Connect IQ функции
Можете да добавите  Connect IQ функции към вашия 
часовник от Garmin и други доставчици, използвайки 
уебсайта Connect IQ. Можете да персонализирате 
устройството си с изгледи на часа, полета за данни и др.
Watch  Faces:  Позволява  ви  да  персонализирате 

външния вид на часовника.
Data Fields: Позволява ви да изтегляте нови полета с 

данни, които предоставят данни за сензори, дейност и 
история по нови начини. 

Widgets:  Предоставете  информация  с  един  поглед, 
включително данни от сензори и уведомления.

Apps: Добавете смарт функции към часовника си, като 
например нови видове дейности на открито.

Изтегляне на Connect IQ функции с помощта на 
компютър
1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.
2 Отидете на apps.garmin.com.
3 Изберете Connect IQ функция и я изтеглете.
4  Следвайте инструкциите на екрана.

Функции за пулса
Устройството Forerunner има вграден пулсомер  
и е съвместим с   ANT +  пулсомери за гърдите. Можете да 
прегледате данните за пулса на уиджета за пулса. Когато са 
налице вграден и допълниетелен ANT + пулсомери, вашето 
устройство използва данните от ANT + пулсомера.

Вграден пулсомер
Носене на устройството
• Носете устройството над костта на китката.

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор се намира на гърба 
на устройството.

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

Съвети за неравномерни данни за пулса
Ако данните за сърдечната честота са непостоянни или 
не се появяват, можете да опитате тези съвети.
• Почистете и подсушете ръката си, преди да поставите устр.
• Избягвайте  носенето  на  слънцезащитни  продукти, 

лосиони и репеленти за насекоми под устройството.
• Избягвайте надраскване на сензора за пулс на гърба 

на устройството.
• Носете  устройството  над  костта  на  китката. 

Устройството трябва да е плътно, но удобно.
• Изчакайте,     иконата да стане стабилна, преди дейност.

• Загрейте  за  5  до  10  минути  и  получете  четене  на 
сърдечната  честота,  преди  да  започнете  дейността си.

ЗАБЕЛЕЖКА: В студена среда загрейте на закрито.
• Изплакнете устр. с прясна вода след всяка тренировка.

Вашето устройство анализира променливостта на пулса, 
нивото на стрес, качеството на съня и данните за дейността, 
за да определи общото Body Battery ниво. То показва 
количеството налична резервна енергия. Body Battery нивото 
на тялото е от 0 до 100, където 0 до 25 е ниска енергия, 26 до 
50 е средна енергия, 51 до 75 е висока енергия, а 76 до 100 е 
много висока енергия.

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

Преглед на Body Battery уиджета
Body Battery уиджета показва текущото Body Battery ниво 
на тялото и графика на Body Battery нивото ви през 
последните няколко часа.
1 Избер. UP или DOWN за да видите Body Battery уиджета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да добавите уиджета 
към списъка си.

2 Изберете  STARTза  да  видите  комбинирана 
графика на вашето тяло и нивото на стрес.
Сините ленти показват периоди на почивка. Оранжевите 
ленти показват периоди на стрес. Сивите ленти показват 
времената, в които сте били твърде активни, за да се 
определи нивото на стрес.

3 Изберете DOWN , за да видите Body Battery данните си от
 полунощ.

Съвети за подобреяване на Body Battery данните
• Нивото  на  батерията  се  актуализира,  когато 

синхронизирате устройството си с Garmin Connect.
• За по-точни резултати носете устр. по време на сън. 
•   Почивката и доброто наспиване зареждат Body Battery.
•   Напрегната активност, силен стрес и лош сън

могат да причинят изтощаване на Body Battery.
• Приемът  на  храна,  както  и  стимуланти  като 

кофеин, не оказват влияние върху Body Battery.
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Безжични сензори
Вашето устройство може да се използва с безжични ANT + 
или Bluetooth сензори. За повече информация относно 
съвместимостта и закупуването отидете на garmin.bg.

Свързване на безжични сензори
Когато за първи път свързвате безжичен сензор към 
устройството, като използвате технологията ANT + или 
Bluetooth, трябва да свържете устройството и сензора. След 
като са сдвоени, устройството се свързва автоматично със 
сензора, когато стартирате дейност и сензорът е активен.
1 Ако свързвате пулсомер, поставете пулсомера.

Пулсомерът не изпраща или не получава данни, 
докато не го поставите.

2 Дръжте устройството на 3 м (10 фута) от сензора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Останете на разстояние 10 метра (33 
фута) от други безжични сензори, докато се свързвате.

3 Задръжте UP.
4 Изберете Settings > Sensors & Accessories > Add New.
5  Изберете опция:

• Изберете Search All.
• Изберете типа на вашия сензор.
След като сензорът се свърже с устройството, състоянието
на сензора се променя от Searching в Connected. Данните
 за сензорите се появяват в уиджета.

Музика
ЗАБЕЛЕЖКА: Този раздел е за три различни опции за 
възпроизвеждане на музика.
•    Музика от трети страни
• Лично аудио съдържание
• Музика, съхранена на телефона ви
На Forerunner 245 Music можете да изтеглите аудио
на вашето устройство от вашия компютър или от друг 
доставчик, така че да можете да слушате, когато вашият 
смартфон не е наблизо. За да слушате аудио съдържание, 
трябва да свържете слушалки с Bluetooth технология.
Можете също така да контролирате възпроизвеждането на 
музика на вашия сдвоен смартфон, като използвате устр.

Свързване с доставчик от трети страни
Преди да можете да изтеглите музика или други аудио 
файл в съвместимия ви часовник от поддържан доставчик, 
трябва да се свържете, като използвате Garmin Connect.
1 От   Garmin   Connect   изберете          или .
2 Изберете Garmin Devices, и изберете вашето устройство.
3 Изберете Music.
4 Изберете опция:

• За да се свържете с инсталиран доставчик, изберете 
доставчик и следвайте инструкциите на екрана.
• За да се свържете с нов доставчик, изберете Get 

Music Apps, и следвайте инструкциите на екрана.

Преди да можете да изтеглите аудио съдържание от 
доставчик от трета страна, трябва да се свържете с Wi-Fi 
мрежа.

Изтегляне на аудио съдържание от 
доставчик от трета страна

1 Задр. DOWN от всеки екран, за да отвор. контр. за музика. 
2  Задръжте UP.
3 Изберете Music Providers.
4 Изберете свързан доставчик.

5 Изберете плейлист или друг елемент за изтегляне в устройств.
6 Ако е необходимо, изберете BACK, докато не бъдете подканени

да синхронизирате с услугата, и изберете Yes.
ЗАБЕЛЕЖКА: Изтеглянето на аудио съдържание може да изтощи 
батерията. Може да се наложи да свържете устройството към 
външен източник на захранване, ако батерията е изтощена.

Прекъсване на връзката с друг доставчик
1 От прил. Garmin Connect Mobile изберете      или   .
2 Изберете Garmin Devices и изберете вашето устройство.
3  Изберете Music.
4 Изберете инсталиран доставчик на трети страни и следвайте

екранни инструкции за прекъсване на връзката с 
доставчика на трета страна от вашето устройство.

Spotify е услуга за дигитална музика, която ви дава 
достъп до милиони песни.
Интеграцията на Spotify изисква приложението Spotify да 
бъде инсталирано на мобилния ви телефон. Изисква се 
съвместимо мобилно цифрово устройство и премиум 
абонамент, ако има такива. Отидете на www.garmin.com/.
Този продукт включва софтуер Spotify, който е предмет на лицензи 
на трети лица, намиращи се тук: https://developer.spotify.com
/legal/third-party-licenses. Саундтрак за всяко пътуване с Spotify. 
Пускайте песни и изпълнители, които обичате, или оставете Spotify 
да ви забавлява.

Изтегляне на аудио съдържание от Spotify
Преди да можете да изтеглите аудио съдържание от 
Spotify, трябва да се свържете с Wi-Fi мрежа.

1 Задр. DOWN от всеки екран, за да отворите контр. за музика. 
2  Задръжте UP.
3 Изберете Music Providers > Spotify.
4 Изберете Add music & podcasts.
5 Изберете плейлист или друг елемент за изтегляне в устр.

Изтеглянето на аудио съдържание може да изтощи батерията. 
Може да се наложи да свържете устр. към външен източник на 
захр., ако оставащият живот на батерията е недостатъчен.
Избраните плейлисти и други елементи се изтеглят в 
устройството.

Изтегляне на лично аудио съдържание
Преди да можете да изпратите личната си музика на устройството 
си, трябва да инсталирате приложението Garmin Express на вашия 
компютър (www.garmin.com/express).
Можете да заредите личните си аудиофайлове, като .mp3 и .aac 
файлове, на Forerunner 245 Music от компютъра.
1 Свържете  устройството  към  компютъра  с  помощта  на 

включения USB кабел.
2 Отворете  приложението  Garmin  Express  на  вашия 

компютър, изберете устройството и изберете Music.
За     Windows компютри, можете да изб.      и разглеждате
в папката с вашите файлове.   За Apple  компютри 
Garmin Express използва вашата   iTunes  библиотека.

3 В  списъка  My  Music  или  iTunes  Library  изберете 
категория аудиофайлове, като песни или плейлисти.

4 Поставете отметки в квадратчетата за аудио файловете 
и изберете Send to Device.

5 Ако е необходимо, в Forerunner 245 Music списъка  
изберете категория, поставете отметките и изберете 
Remove From Device, за да премахнете аудио файлове.

http://www.garmin.com
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses
https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses
http://www.garmin.com/express


• ANT+ wireless communications 
protocol

• Bluetooth 4.2 technology
2.4 GHz
• @ 2 dBm nominal ANT+ wireless 

communications protocol
• @ 10 dBm nominal Bluetooth 4.2 

technology
• @ 13.6 dBm nominal Wi‑Fi wireless 

technology

Слушане на музика
1 Задръжте DOWN от всеки екран, за да отворите контролите.
2  Свържете слушалките си с Bluetooth технология.

3 Задръжте UP.
4 Изберете Music Providers и изберете опция:

• За да слушате музика, изтеглена от часовника от 
компютъра, изберете My Music.

• За да слушате музика от вашия смартфон, изберете 
Control Phone.

• За да слушате музика от трети доставчик, изберете 
името на доставчика.

5 Избор  , за да отворите контролите за възпр. на музика.

Информация за устройството
Преглед на информация за устройството
Можете да видите информация за устройството, като 
например ID на устройството, версията на софтуера и др.
1 От изгледа на часовника задръжте UP.
2 Изберете Settings > System > About.

Преглед на информация за нормативната и 
съответствието с изискванията на E-label
Етикетът за това устройство се предоставя по електронен 
път. Електронният етикет може да предостави регулаторна 
информация, като идентификационни номера, 
предоставени от FCC или регионалните маркировки и др.
1 От изгледа на часовника задръжте UP.
2 Изберете Settings > System > About.

Зареждане на устройството
ВНИМАНИЕ

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

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите корозия, старателно почистете и 
изсушете контактите и околността преди зареждане или 
свързване към компютър.

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

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

3 Заредете напълно устройството.

Съвети за зареждане на устройството
1 Свържете здраво зарядното устройство към устр, за да 

 го заредите с USB кабела.
Можете да зареждате устройството, като включите USB 
кабела в одобрен от Garmin AC адаптер със стандартен 
контакт или USB порт на компютъра. Зареждането на 
напълно изтощена батерия отнема до два часа.

2 Извадете  зарядното  устройство  от  устройството,  след 
като нивото на зареждане на батерията достигне 100%.

Спецификации
Вид  батерия Презареждаема,  вградена 

литиево-йонна батерия
Forerunner 245 живот на 
батерията, режим 
часовник
Forerunner 245 живот на 
батерията, режим на активн.
Forerunner 245 Music живот 
на батерия, режим часовник

До 7 дни с проследяване на 
дейността, смарт известия и вграден 
пулсомер

Forerunner 245 Music живот 
на батерията, режим 
часовник с музика

До 7 дни с проследяване на 
дейността, смарт известия и 
вграден пулсомер
До 8 часа с проследяване на 
дейността, смарт известия и 
вграден пулсомер и музика

До 24 часа. с GPS и вграден 
пулсомер

Forerunner 245 Music живот 
на батерия, режим на активн.
Forerunner 245 Music , 
режим на активн. и музика

До 24 часа с GPS и вграден 
пулсомер
До 6 часа с GPS и вграден 
пулсомер и музика

Воден рейтинг Swim, 5 ATM*
Forerunner  245  Съхранение 
на музика

3,5 GB (около 500 песни)

честота / протокол

Диапазон на работната темп.  От -20º до 60ºC 
Темпер. диапазон на зарежд.  От 0º до 45ºC 
Forerunner 245 радио 2.4 GHz @ 2 dBm nominal

Forerunner  245  Music  
радиочестота / протокол
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