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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.

Общ преглед на устройството

LIGHT Изберете, за да включите устройството. 
Изберете, за да включите или изключите подсветката. 
Задръжте, за да видите менюто за управление.
Изберете, за да стар. и спрете таймера за активности. 
Изберете, за да изберете опция или да потв. съобщен.

BACK Изберете, за да се върнете към предишния екран. 
Избер., за да запишете обиколка по време на дейност.

DOWN Изберете,  за  да  преминете  през  уиджети,  екрани  с 
данни, опции и настройки.
Задръжте, за да отворите контролите за 
музика.

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

Икони за състояние
Пръстенът за състоянието на GPS и иконите временно 
припокриват всеки екран с данни. За дейности на открито, 
пръстена става зелен, 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

Battery status

Смартфон статус

Статус на пулсомера

Статус на крачкомера

Статус на сензора на скорост и каданс

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

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

Първият път, когато вкл. устр., той е в режим на сдвояване.
Можете да зад. LIGHT и да избер.        и ръчно да 
въведете режим на сдвояване.
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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 прил. Garmin 

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

Преглед на менюто за управление
Менюто за управление съдържа опции, като включване на режим 
"не ме смущавай", заключване на бутони и изкл. на устройството.
1 От всеки екран задръжте LIGHT.

2 Изберете UP или DOWN, за да преминете през опциите.

Тренировки
Бягане
Първата дейност, която записвате на вашето устройство, може да 
бъде бягане, каране на колело или всякакви дейности на открито. 
Може да се наложи да заред. устр., преди да започнете дейността.
1 От изгледа на часовника изберете START.
2 Изберете дейност.
3 Излезте навън и изчакайте докато устройството открие спътници. 
4 Изберете START, за да стартирате таймера за активност.
5 Отидете да бягате.

6 След като приключите, изберете STOP, за да спрете таймера.
7 Изберете опция:

• Изберете Resume, за да рестартирате таймера.
• Изберете Save , за да запаметите бягането и възст. таймера. 

Можете  да  видите  резюме  или  да  изберете  DOWN,  за  да 
видите повече данни.

• Изберете Discard> Yes, за да изтриете бягането.
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Body Battery
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.

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.

Функции за пулса
Устройството има вграден пулсомер и е съвместим с ANT + 
пулсомери за гърдите. Можете да прегледате данните за 
пулса уиджета. Когато са налице както вграден, така и 
допълнителен пулсомер, вашето устройство използва 
данните за пулса от допълнителния пулсомер.

Вграден пулсомер
Носене на устройстовто
• 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 бягане или упражнения.

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.
• Загрейте  за  5  до  10  минути  и  получете  отчитане 

на сърдечната честота, преди да започнете дейността си.
ЗАБЕЛЕЖКА: В студена среда загрейте на закрито.

•   Изплакнете устройството с прясна вода след всяка тренировка.

Сдвояване на вашите ANT + сензори
Първият път, когато свържете безжичен сензор към 
устройството, използвайки технологията ANT +, трябва да 
сдвоите устройството и сензора. След като са сдвоени, 
устройството се свързва автоматично със сензора, когато 
стартирате дейност и сензорът е активен и е в обхват.

1 Инсталирайте сензора или поставете пулсомера. Пулсомерът не  
      изпраща или не получава данни, докато не го поставите.
2 Дръжте устройството на 3 м от сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Останете  на  разстояние  10  метра  от 
другите ANT + сензори, докато се сдвояват.

3 От изгледа на часовника задръжте UP.
4 Избор  > Sensors & Accessories > Add New.
5 Изберете опция:

• Изберете Search All.
• Изберете типа на вашия сензор.
След като сензорът се свърже с устройството, състоянието на 
на сензора се променя от Searching в Connected. Данните за 
сензорите се появяват в екрана с данни.
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2 Изберете  START за  да  видите  комбинирана 
графика на вашето тяло и нивото на стрес.

http://garmin.com/ataccuracy
http://garmin.com/ataccuracy


Информация за устройството
Преглед на информация за устройството
Можете да видите информация за устройството, като ID, 
версията на софтуера, регулаторната информация и др.
1 Задръжте UP.
2 Избор  > 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 зарядното устройство здраво към устройството, 
     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  от  устройството,  след  като  нивото 
на зареждане на батерията достигне 100%.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте екстремни удари и груба обработка, тъй 
като това може да влоши живота на продукта.
Избягвайте да натискате бутоните под водата. 
Не използвайте остър предмет за почистване на устр. 
Избягвайте химически почистващи препарати, разтворители 
и др., тъй като това поврежда пластмасовите компоненти.
Изплакнете старателно устройството с прясна вода след 
излагане на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика,
 алкохол или други агресивни химикали. Продължителното 
излагане на тези вещества може да повреди корпуса.
Не съхранявайте устройството при продължително 
излагане на екстремни температури, тъй като това може 
да доведе до трайно увреждане.

3

Почистване на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

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

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

2 Подсушете.
След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно. 
За повече информация отидете на www.garmin.com/fitandcare.

Спецификации
Тип на батероята Презареждаема, вгр. литиево-йонна батерия
Живот на батерията До 7 дни в режим на часовник със смарт 

известия, проследяване на активността и 
вграден пулсомер
До 13 часа. в режим GPS

Работната 
температура

От -20º до 60ºC

Температура на 
зареждане

От 0º до 45ºC

Безжична честота 2.4 GHz @ +6 dBm nominal
Воден рейтинг           Swim, 5 ATM*

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

Получаване на повече информация
• Отидете  на  support.garmin.com  за  допълнителни 

ръководства, статии и софтуерни актуализации.
• Отидете на garmin.bg за информация относно 

допълнителните аксесоари и резервни части.

Проследяване на активността
За повече информация относно точността на 
проследяване на активността отидете на 
garmin.com/ataccuracy.
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