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ВНИМАНИЕ

Въведение

Вижте Important Safety и Product Information ръководство в 
кутията за продукти за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.
Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да 
започнете или модифицирате програма за упражнения.

Първи стъпки
Когато използвате часовника си за първи път, трябва да 
изпълните тези задачи, за да го настроите.
1 Натиснете LIGHT за да включите часовника.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите 

първоначалната настройка.
По време на първоначалната настройка можете да 
сдвоите смартфона си с часовника, за да получавате 
известия, да синхронизирате дейностите си и др

3 Заредете устройството.
4  Започнете дейност.

Бутони

 LIGHT
• Натиснете, за да включите и изключите подсветката.
• Натиснете, за да включите устройството.
• Задръжте, за да видите менюто за управление.
Докато се гмуркате, функциите със задържане са деакт.

 MENU·UP
• Натиснете, за да преминете през уиджети и менюта.
•   Задръжте, за да видите менюто.
Можете да активирате или деактивирате този бутон за 
дейности  при  гмуркане.  

DOWN
• Натиснете, за да преминете през уиджети и менюта.
• Натиснете, за да преминете през екраните с данни.
•   Задръжте, за да видите музикалните контроли от всеки 
     екран.

 START·STOP
• Натиснете, за да видите списъка с дейности.
•   Натиснете, за да изберете опция в меню.
• Натиснете, за да видите менюто по време на гмуркане.

 BACK·LAP
• Натиснете, за да се върнете към предишния екран.
• Натис., за да излезете от меню по време на гмуркане.
• Натиснете, за да запишете обиколка, почивка или 

преход по време на мултиспорт дейност.
• Задръжте, за да видите циферблата от всеки екран.
• Задръжте, за да се върнете към основния екран с данни.

Въведение 1

: Докоснете двукратно устройството, за да преминете 
през екраните с данни по време на гмуркане.

Използване на часовника
• Задръжте LIGHT за да видите менюто за управление.

Менюто за управление осигурява бърз достъп до често 
използвани функции, като включване на режима „do not disturb“, 
запазване на местоположение и изключване на часовника.

• От циферблата на часовника натиснете UP  или DOWN , за да 
преминете през уиджета.
Вашият часовник се предлага с предварително заредени 
уиджети, които предоставят бърза информация. Налични 
са повече, когато сдвоите часовника си със смартфон.

• От  циферблата  на  часовника  натиснете  START,  за  да 
започнете дейност или да отворите приложение.

• Задръжте  MENU,  за  да  персон.  циферблата  на  часовника,  да 
регулирате настройките и да сдвоите безжични сензори.

Преглед на менюто за управление163/5000
Менюто за управление съдържа опции, като включване на режима 
do not disturb, заключване на бутоните и изключване на устр. 
Можете също така да отворите Garmin Pay ™ портфейла.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте, пренареждате и 
премахвате опциите в менюто за управление.
1 От който и да е екран задръжте LIGHT.

2 Натиснете UP или DOWN, за да преминете през опциите.
Активиране на самолетен режим
Можете да активирате самолетен режим, за да 
деактивирате всички безжични комуникации.
Можете да добавите опции към менюто за управление.

1 Задръжте LIGHT.
2  Избор .

Преглед на уиджета
Устройството ви е предварително заредено с няколко уиджета и са 
налични повече, когато сдвоите устройството си със смартфон.
• Избор UP или DOWN.

Устройството преминава през уиджети и показва 
обобщени данни за всеки.

• Натиснете START, за да видите подробности.
Можете да натиснете DOWN , за да видите допълнителни 
екрани за уиджета, или натиснете START, за да видите 
допълнителни опции и функции.

• От който и да е екран задр. BACK , за да се върнете към цифер.
• Ако  записвате  дейност,  натиснете  BACK  ,  за  да  се 

върнете към страниците с данни за активността.



®

®

2 Diving

Персонализиране на часовника
• От циферблата задр. MENU, за да смените циферблата.
• От  екраните  на  уиджета  задръжте  MENU,  за  да 

персонализирате опциите на уиджета.
• От  менюто  за  контроли  задръжте  MENU,  за  да 

добавите, премахнете и пренаредите контролите.
• От който и да е екран задр. MENU, за да промените настр.

Циферблат по подразбиране

Алтернативен указател на часовата зона. Позовава се на 
24-часовите маркировки на часовника на часовника
No-fly оставащо време. Позовава се на 24-часовите 
маркировки на часовника
Време на повърхностния интервал (SI) след гмуркане.

Сдвояване на вашия смартфон
За да използвате свързаните функции на часовника си, трябва 
да го сдвоите директно през прил. Garmin Dive ™, вместо от 
Bluetooth  настройки на вашия смартфон.
1 От  магазина  за  приложения  на  вашия  смартфон 

инсталирайте и отворете приложението Garmin Dive.
2 Изберете опция, за да активирате режима на сдвояване:

• По  време  на  първоначалната  настройка  изберете  Да, 
когато бъдете подканени да се сдвоите със смартфона си.

• Ако преди това сте пропуснали процеса на сдвояване, 
задръжте MENU и изберете Pair Phone.

3 Изберете опция за добавяне на часовника към вашия акаунт:
• Ако за първи път сдвоявате устройство с приложението      
     Garmin Dive, следвайте инструкциите на екрана.
• Ако вече сте сдвоили друго устройство с 

приложението Garmin Dive, изберете Add > Devices и 
следвайте инструкциите на екрана.

Зареждане на устройството
ВНИМАНИЕ

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

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите корозия, старателно почистете и 
изсушете контактите и околността преди зареждане или 
свързване към компютър. Обърнете се към инструкциите за 
почистване.

1 Защипете страните на щипката за зареждане.
2 Подравнете скобата с контактите на гърба на устройството и

го освободете.

3 Включете USB кабела в USB порта за зареждане.

Актуализации на продукти
На вашия компютър инсталирайте Garmin Express ™. На вашия 
смартфон инсталирайте приложението Garmin Dive.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за 
устройства Garmin:
• Софтуерни актуализации 
• Актуализации на карти 
• Актуализации на курсове 
• Качване на данни в Garmin Dive 
• Регистрация на продукти

Настройване на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на www.garmin.com/express.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Гмуркане
Предупреждения за гмуркане

 WARNING
• Функциите за гмуркане на това устр. са предназначени

само за сертифицирани водолази. Това устр. не трябва да
се използва като единствен компютър за гмуркане. Ако в
устр. не се въведе подходяща инф., свързана с гмуркан.,
това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.

• Уверете се, че разбирате напълно използването,
дисплеите и огран. на устр. Ако имате въпроси относно
това ръков. или устр., винаги ги решавайте преди да се
гмуркате с устр. Винаги помнете, че сте отговорни за
собствената си безопасност.

• Винаги съществува риск от декомпресионна болест (DCS)
за всеки профил на гмуркане, дори ако следвате плана за
гмуркане, предоставен от табл. за гмуркане или водолазно
устр. Никаква процедура, оборудване за гмуркане или
таблица няма да премахнат възможността за DCS или
кислородна токсичност. Индивид. физиология може да
варира от ден на ден. Това устр. не може да отчита тези
вариации. Силно се препоръчва да сте в рамките на
огран., предвидени от това устр. за мин. риска от DCS.
Преди да се гмуркате, трябва да се консултирате с лекар.

• Винаги използвайте резервни инструменти, включително
дълбокомер, потопяем манометър и таймер или
часовник. Трябва да имате достъп до таблици за
декомпресия, когато се гмуркате с това устройство.

• Извършете предвар. проверки за безопасност, като напр.
проверка на правилната функция и настройки на устр.,
функцията на дисплея, нивото на батерията и резервоара.

• Това устр. не трябва да се споделя от няколко потреб. с
цел гмуркане. Профилите са специфични за потребителя и
използването на друг профил може да доведе до подвежд.
инф., която може да доведе до наран. или смърт.

• От съображения за безопасност никога не трябва да се
гмуркате сами. Трябва да останете с други хора за
по-дълго време след гмуркане, защото потенциалното
начало на DCS може да бъде забавено.

• Това устр. не е предназначено за комерсиални или
професионални дейности по гмуркане. То е само за
развлекателни цели. Комерсиални или проф. дейности по
гмуркане могат да изложат потребителя на екстремни
дълбочини или условия, които увеличават риска от DCS.

• Не се гмуркайте с газ, ако не сте проверили лично
     съдържанието му и въведете анализираната стойност в 
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устройството. Неспазването на съдържанието на
резервоара и въвеждането на подходящите стойности на
газа в устройството ще доведе до неправилна
информация за планиране на гмуркането и може да
доведе до сериозни наранявания или смърт. Грешките,
свързани с използването на множество газови смеси, 
могат да доведат до сериозни наранявания или смърт.

• Винаги осигурете безопасно изкачване. Бързото изкачване
увеличава риска от DCS.

• Деактивирането на функцията за блокиране на декомпр.
може да доведе до повишен риск от DCS, което може да
доведе до нараняване или смърт.

• Нарушаването на необходимото спиране за декомпр. може
да доведе до сериозно нараняване или смърт. Никога не се
изкачвайте над дълбочина за спиране за декомпресия.

• Винаги извършвайте спиране между 3 и 5 метра (9,8 и
16,4 фута) за 3 минути, дори ако не е необходимо
спиране за декомпресия.

Режими на гмуркане
Descent Mk1 поддържа пет режима на гмуркане. Всеки
режим на гмуркане има четири фази: dive pre-check, surface
display, in-dive, и post-dive.
Single-Gas: Позволява ви да се гмуркате с една газова 

смес.

Multi-Gas: Позволява ви да конфигурирате няколко газови
смеси и да превключвате газове по време на
гмуркането. Този режим поддържа един газ и до пет
допълнителни газове за декомпресия или резерва.

ЗАБЕЛЕЖКА: Резервните газове не се използват при
изчисления на декомпресия (NDL) и от време до повърхност
(TTS), докато не ги активирате по време на гмуркане.

Gauge:  Позволява  ви  да  се  гмуркате  с  основни  дънни 
функции.  След  като  се  гмуркате  в  режим  gauge,  устр. 
може  да  се  използва  само  в  режим  gauge  или  apnea  в 
продължение на 24 часа.

CCR: Този режим за гмуркане със затворен кръг (CCR) ви 
позволява да конфигурирате две зададени точки на partial 
налягане на кислород (PO2), газове за разреждане със 
затворен кръг (CC) и газове за декомпресия и резервни 
газове с отворен кръг (OC).

Apnea:  Този  режим  ви  позволява  да  се  гмуркате  със 
специфични за апнея данни за гмуркане. 

Apnea Hunt: Подобно на режима Apnea, но специално
настроен за рибари с харпуни. Тоновете за начало и край
са деактивирани.

Използване на режима за гмуркане в басейна
Когато устройството е в режим на гмуркане в басейна, 
функции, като декомпресия функционират нормално, но 
гмурканията не се записват в дневника за гмуркане.
1 Задръжте LIGHT за да видите контролното меню.
2 Избор .
Режимът се изключва автоматично в полунощ.

Настройки за гмуркане
Можете да персонализиратве настройките за гмуркане според
вашите нужди. Не всички настройки са приложими за всички
режими. Можете да редакт. настр. преди да стар. гмуркането.
Задръжте MENU, и изберете Dive Setup.
Gases: Задава газовите смеси. Можете да въведете един

газ и до пет допълнителни газове.

Гмуркане 3

Conservatism: Задава нивото на консерватизъм за изчисления на
декомпресията. По-високият консерватизъм осигурява по-кратко
време и по-дълго време за изкачване. Опцията Custom ви
позволява да зададете персонализация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че разбирате градиентните фактори,
преди да въведете потребителско ниво на консерватизъм.

Water Type: Позволява ви да изберете вида вода.
PO2: Задава декомпресионното налягане на прага на кислорода

(PO2), в барове. Можете да настроите предупрежденията за
PO2 и аларми за критичните прагове.

Alerts: Позволява ви да зададете сигнали за дълбочина и време.
Можете да активирате различни сигнали за различни режими.

Apnea Surf. Alert: Позволява ви да зададете сигнали за
апнея интервалите на повърхността.

Safety Stop: Позволява ви да промените продълж. за спиране.
End  Dive  Delay:  Позволява  ви  да  зададете  продълж.  на  времето 

преди устройството да приключи и запази гмуркането.
CCR Setpoints: Позволява ви да задавате високи и ниски 

стойности на PO2 за гмуркания със затворена верига 
(CCR).

Backlight: Позволява ви да регулирате настройките за
фоново осветление за дейностите за гмуркане.

Heart Rate: Позволява ви да активирате или деактивирате
сензора за пулс. Опцията Stored Strap Data позволява да
активирате допълнителен пулсомер, като HRM-Swim ™
или HRM-Tri ™, който съхранява данните за пулса за
гмуркането. Можете да видите данните в Garmin Connect,
след като приключите с гмуркането.

Double Tap to Scroll: Позволява ви да докоснете два пъти
устройството, за да преминете през екранните с данни.

UP Key:  Позволява ви да деактивирате бутона UP  по време на 
гмуркане, за да предотвратите неволно натискане на бутона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е деактивирана по подразбиране.
 Deco Lockout: Позволява ви да деактивирате функцията за
заключване на декомпресията. Тази функция предотвратява
гмурканията с един и повече газове за 24 часа, ако нарушите
декомпресионния таван за повече от три минути.
ЗАБЕЛЕЖКА: Все още можете да деакт. функцията за закл.
при декомпресия, след като нарушите тавана за декомпресия.

Настройка на газовете
Можете да въведете до дванадесет газове за всеки режим на 
гмуркане с газ. Декомпресионните изчисления включват вашите 
декомпресионни газове, но не включват резервните ви газове.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Dive Setup > Gases.
3  Изберете режим на гмуркане.
4 Изберете първия газ в списъка.

За режимите на еднократно или многогазово гмуркане 
това е дънният газ. За режима на гмуркане със затворен 
кръг (CCR) това е разредителният газ.

5 Изберете Oxygen и  въведете процентното съдържание 
на кислорода в газовата смес.

6 Изберете  Helium  и  въведете  процента  на  хелий  от 
газовата смес.
Устройството изчислява оставащия процент като 
съдържание на азот.

7 Натиснете BACK.
8 Изберете опция:

Не всички опции са налични за всички режими на гмуркане.



• Изберете  Add  Backup  и  въведете  процента  на 
кислорода и хелия за резервния си газ.

• Изберете Add New, въведете процента на кислорода и 
хелия и изберете Mode, за да зададете предназн. на 
газа, като декомпресия.
За режима на гмуркане с много газове можете да 
изберете Set as Travel Gas, за да зададете газ за 
декомпресия като предвиден газ за спускане.

Задаване на прагове за PO2
Можете да конфигурирате праговете на налягане на 
кислорода (PO2) в барове за декомпресия, 
предупреждение и критични предупреждения.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Dive Setup > PO2.
3  Изберете опция:

• Изберете Deco PO2, за да зададете прага, който 
можете да достигнете, преди да започнете 
изкачването си и да преминете към декомпресионния 
газ с най-висок процент кислород.
Устройството не превключва газовете 
автоматично за вас. Трябва да изберете газта.

• Изберете PO2 Warning, за да зададете прага за 
най-високото ниво на концентрация на кислород, до 
което се чувствате комфортно.

• Изберете  PO2  Critical,  за  да  зададете  прага  за макс.
 ниво  на  конц.  на  кислород, което трябва да достигнете.

4 Въведете стойност.
Ако  достигнете  прагова  стойност  по  време  на  гмуркане, 
устройството показва предупредително съобщение.

Задаване на CCR точки
Можете да конфигурирате зададените стойности за високо и 
ниско налягане на кислород (PO2) за CCR гмуркания.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Dive Setup > CCR Setpoints.
3  Изберете опция:

• За  да  конфигурирате  горната  точка  на  PO2, 
изберете не, изберете High Setpoint.

• За да конф. долната PO2, изберете Low Setpoint.

4 Изберете Mode.
5 Изберете опция:

• За да промените автоматично зададената точка въз 
основа на текущата ви дълбочина, изберете Auto.
Например, ако се спуснете през високата точка или се 
изкачите през ниската точка, прагът на PO2 
превключва съответно на висока или ниска  точка. 
Автоматичната дълбочина на зададената точка трябва 
да бъде на разстояние най-малко 6,1 м (20 фута).

• За  да  промените  ръчно  зададените  точки  по 
време на гмуркане, изберете Manual.
Ако променяте ръчно зададените стойности в рамките на 
1,8 м от дълб. на авт. превкл., тогава авт. превкл. на 
зададените стойности е деактивирано, докато не сте над 
1,8 м над или под дълбочината на авт. превкл.. Това 
предотвратява неволно превкл. на зададената точка.

6 Изберете PO2, и въведете стойност.

Екрани с данни за гмуркане
Можете да натиснете DOWN или да докоснете двукратно 
устройството, за да преминете през екраните с данни.
В настройките за активност можете да пренареждате 
екраните с данни по подразбиране, да добавяте хронометър 
за гмуркане и да добавяте екрани с персонализирани данни

Можете да персонализирате полетата за данни на някои 
от екраните с данни.

Single-Gas и Multi-Gas екрани за данни

Primary  data  screen:  Показва  основните  данни,  включително 
дихателните газове и скоростта на изкачване или спускане.

Вашето парциално налягане на кислорода (PO2).

Вашето ниво на  азот (N2) и хелий (He) 
 Green: 0 to 79%.
 Yellow: 80 to 99%.
 Red: 100%.

Скоростта на спускане или изкачване.
 Green: Добре. Изкачването е по-малко от 7,9 м в минута.
 Yellow: Умерено висока. Изкачването е между 7,9 и 10,1 m

в минута.
 Red: Твърде високо. Изкачването е по-голямо от 10,1 м

 в минута.

Dive compass: Позволява ви да видите компаса и да 
зададете посока, за да подпомогнете подводната 
навигация.

Customizable data screen: Показва допълнителни данни за 
гмуркане и физиологична информация, включително 
часа, нивото на батерията и сърдечната честота. Можете 
да редактирате измервателните уреди и първите пет 
полета с данни.

Изчисляването на времето за излизане на повърхността (TTS).

CCR Екрани с данни

Primary  data  screen:  Показва  основните  данни  за гмуркане,
 включително дихателните газове и скоростта на изкач. или спуск.

Показва дали гмуркането със затворена верига (CC) или с 
отворена верига (OC) е активно.
Вашето парциално налягане на кислорода (PO2).
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Вашето ниво на азот (N2) и хелий (He).
Green: 0 to 79%.
 Yellow: 80 to 99%.
 Red: 100%.

Скоростта на спускане или изкачване.
 Green: Добре. Изкачването е по-малко от 7,9 м в минута.
 Yellow: Умерено висока. Изкачването е между 7,9 и 10,1 m

в минута.
 Red: Твърде високо. Изкачването е по-голямо от 10,1  м 

 в минута.

Dive compass: Позволява ви да видите компаса и да 
зададете посока, за да подпомогнете подводната 
навигация.

Customizable data screen: Показва допълнителни данни за 
гмуркане и физиологична информация, включително 
часа, нивото на батерията и сърдечната честота. Можете 
да редактирате измервателните уреди и първите пет 
полета с данни.

Изчисл. времето за излизане на повърхността (TTS).

Нивото на токс. на кисл. за центр. нервна система (CNS).  
Green: 0 to 79% CNS.
 Yellow: 80 to 99% CNS.
 Red: 100% or greater CNS.

Вашите текущи единици за токсичност на кислорода (OTU).
 Green: 0 to 249 OTU.
 Yellow: 250 до 299 OTU.
 Red: 300 или по-голяма OTU.

Екрани с данни

Dive compass: Позволява ви да видите компаса и да 
зададете посока, за да подпомогнете подводната 
навигация.

Customizable data screen: Показва допълнителни данни за 
гмуркане и физиологична информация, включително 
времето на деня, нивото на батерията и сърдечната 
честота. Можете да редактирате измервателните уреди 
и първите пет полета с данни.

Apnea и Apnea Hunt екрани с данни

Surface interval screen: Показва текущото време на пов. 
интервал, както и изминалото време, максимална дълбочина 
и температура за последното ви apnea гмуркане.

Time  of  day  screen:  Показва  часа  за  деня  и  вашите 
данни за пулса.

Map: Показва вашето текущо местоположение на картата.

Dive  stopwatch:  Показва  хронометъра  с  времето  на 
дъното;  текуща,  максимална  и  средна  дълбочина;  и 
скорост на изкачване или спускане.

In-dive screen: Показва информацията за текущото гмуркане, 
включително изминалото време, текущата и максималната 
дълбочина, данни за пулса и скорост на изкачване или спускане.

Стартиране на гмуркане
1 От часовника, изберете START.
2 Изберете режим на гмуркане.
3 Ако е необходимо, изберетеDOWN за да редактирате

настройките за гмуркане, като например газа и др.
4 Изчакайте с ръка извън водата, докато устройството

получи GPS сигнали и GPS-а стане в зелено.
Устройството се нуждае от GPS сигнали, за да
запише мястото за гмуркане

5 Натискайте START , докато се появи екранът с данни за гмуркане.
6  Спуснете се, за да започнете гмуркане.

Таймерът за активност стартира автоматично, когато
достигнете дълбочина от 1,2 м (4 фута).
Ако започнете гмуркане без да изберете режим на
гмуркане, устр. използва най-скоро използвания режим.

7 Изберете опция:
• Изберете DOWN за да преминете през екраните с

данни и компаса за гмуркане.
СЪВЕТ: Можете също така да докоснете два пъти
устройството, за да преминете през екраните.
• Натиснете START, за да видите менюто за гмуркане.

Когато се върнете на повърхността, устр. автоматично
завършва и запазва гмуркането. Трябва да държите ръката
си извън водата, докато устр. запазва мястото за излизане.
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Навигиране с компаса за гмуркане
1 По време на гмур. single-gas, multi-gas, или gauge преминете

до компаса за гмуркане.

Компасът показва посоката ви .
2 Натиснете START, за да зададете посока.

Компасът показва отклонения  от определ. посока .
3 Натиснете START, и изберете опция:

• За да рест. посоката, изберете Reset Heading.
• За  да  промените  посоката  с  180  градуса,  изберете 

Set to Recip.
ЗАБЕЛЕЖКА: Компасът показва реципрочната посока с
червен знак.

• За да настроите посоката на 90 градуса наляво или
надясно, изберете Set to 90L или Set to 90R.

• За да изчистите посоката, изберете Clear Heading.

Използване на хронометъра за гмуркане
Можете да добавите опростен екран на хронометъра към 
всеки от режимите на гмуркане с газ.
1 Стартирайте Gauge гмуркане.
2 Преминете до екрана с хронометъра.

3 Натиснете  START,  и  изберете  Reset  Avg.  Depth  за  да 
зададете средната дълбочина на текущата си дълбочина.

4 Натиснете START, и изнберете Start Stopwatch.
5  Изберете опция:

• За  да  спрете  хронометъра,  изберете  Stop 
Stopwatch.

• За  да  рестартирате  хронометъра  изберете  Reset 
Stopwatch.

Превключване на газове по време на гмуркане
1  Стартирайте single-gas, multi-gas, or closed-circuit rebreather 

(CCR) гмуркане.
2 Изберете опция:

• Натиснете  START,  изберете  Gas  и  изберете 
резервен или декомпресионен газ.
Ако е необходимо, можете да изберете Add New и да 
въведете нов газ.

• Гмуркайте се, докато достигнете прага на 
     Deco PO2.

Устройството ви подканва да превключите на газ 
с най-голям процент кислород.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не превключва 
газовете автоматично за вас. Трябва да 
изберете газа.

Превключване между CC и OC гмуркане за 
Bailout Procedure

1 Започнете CCR гмуркане.

По време на гмуркане със затворена верига (CCR) можете да 
превключвате между гмуркане със затворена верига (CC) и 
отворена верига (OC), докато извършвате bailout procedure.

2 Натиснете START.
3 Изберете Switch to OC.

Разделителните линии на екраните с данни стават 
червени и устройството превключва активния 
дишащ газ към вашия OC декомпресионен газ.
Ако не сте настроили OC декомпресионен газ, 
устройството преминава към вашия разредител газ.

4 Ако  е  необходимо,  натиснете  START  и  изберете 
Gas, за да превключите ръчно на резервен газ.

5 Натиснете  START  и  изберете  Switch  to  CC,  за  да  се 
върнете обратно към CC гмуркане.

Извършване на безопасно спиране
Трябва да правите спирания по време на всяко гмуркане, 
за да намалите риска от декомпресионна болест.
1 След  гмуркане  от  поне  11  м  ,  изкачете  се  до  5  м. 

Информацията  за  спиране  за  безопасността  се  появява 
на екраните с данни.

Вашата дълбочина спрямо повърхността.
Докато се изкачвате, позицията ви се движи нагоре към 
дълбочин.      за безопасно спиране.
Дълбочината за безопасно спиране.

Таймерът за безопасно спиране.
Когато сте в рамките на 1 м  от дълбочината, таймерът 
започва да отброява.

2 Останете  в  рамките  на  2  м  от  дълбочината,  докато 
таймерът за безопасно спиране достигне нула.
Ако се изкачите на повече от 3 м над дълбочината, таймерът за 
безопасно спиране прави пауза и устр. ви предупреждава да се 
спуснете под дълбочината. Ако се спуснете под 11 м, таймерът 
за предпазно спиране се нулира.

3 Продължете да се изкачвате към повърхността.

Извършване на декомпресионно спиране
Винаги трябва да извършвате всички необходими 
декомпресионни спирки по време на гмуркане, за да 
намалите риска от декомпресионна болест. 
1 Когато  надвишите  времето  за  липса  на  декомпресия 

(NDL), започнете изкачването си.
Информацията за спиране на декомпресията се 
появява на екраните с данни.
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Вашата дълбочина спрямо повърхността.
Докато  се  изкачвате,  позицията  ви  се  движи  нагоре  към 
необходимата дълбочина     на спиране на декомпресия.
Празните сегменти        представляват изчистени спирки. 
Можете да изчистите спирка, преди да се изкачите до нея.
Дълбочината на декомпресия.

Таймерът за спиране на декомпресия.

2 Останете в рамките на 0,6 м от дълбочината на           
     декомпресия, докато таймерът достигне нула.

Ако се изкачите на повече от 0,6 м над дълбочината на 
декомпресия, таймерът прави пауза и устройството ви 
предупреждава да се спуснете под дълбочината. 
Дълбочината мига в червено, докато не достигнете 
безопасното поле.

3 Продължете да се изкачвате към повърхността.

Гмуркане с картата
Можете да прегл. картата по време на апнея 
интервали.
Можете да видите данни за всички режими на гмуркане в 
уиджета за дневник за гмуркане и в прил. Garmin Dive.
1 По време на апнея гмуркане, превъртете до картата.
2  Изберете START, и изберете опция:

• За да прем. или увеличите картата, изберете Pan/Zoom.
Можете да изберет Start за да превкл. между прем. 
нагоре и надолу, плъзг. наляво и надясно или 
мащаби. Задр. Start за да изберете точката, посочена 
от кръстчетата.

• За да маркирате местопол. си, изберете Save Location.
Можете да изберете DOWN за промяна на иконата.

Уиджет за интервали на повърхността
Уиджета ви показва времето на повърхностния интервал,
натоварването на тъканите и CNS процента на кисл. токсичн.
1 От часовника, изберете UP.

2 Натиснете START за да видите подробности за тъканта и
кислородни толерантни единици (OTU).
OTU, натрупан по време на гмуркане, изтича след 24 
часа.

3 Натиснете DOWN, за да видите подробностите.

Преглежда на уиджета за гмуркане
Уиджета показва кратко резюме на последното ви гмуркане.
1 От часовника натиснете UP или DOWN, за да видите 

дневника за гмуркане.
2 Натиснете START, за да видите последното си гмуркане.
3  Изберете опция:

• Натиснете START, за да видите повече подробности.
• Нат. DOWN > START, за да видите различно гмуркане.

4 Натиснете DOWN.
5 Изберете опция:

• За  да  видите  допълнителна  информация  за 
активността, изберете All Stats.

• За  да  видите  доп.  информация  за  едно  от  няколкото 
гмуркания, изберете Dives, и изберете гмуркане.

• За да видите активността на карта, изберете Map.
Устройството показва местата ви за влизане и излизане,
ако сте чакали GPS сигнал преди и след гмуркането.

• За да запазите място за  влизане или излизане от 
гмуркане, изберете Save Location.
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• За да видите профила за дълбочина на
активността, изберете Depth Profile.

• За да видите температурния профил на
активността, изберете Temperature Profile.

• За да видите използваните газове, изберете Gas Switches.

Можете да планирате бъдещи гмуркания с помощта на вашето
устройство. Устройството може да изчисли часове без декомпресия
(NDL) или да създаде планове за декомпресия. Когато планирате
гмуркане, устройството използва данни от последните гмуркания.

Планиране на гмуркане

Изчисляване на NDL време
Можете да изчислите времето за NDL или максималната дълбочина
за бъдещо гмуркане. Тези изчисления не се запазват или не се
прилагат за следващото ви гмуркане.
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Compute NDL.
3  Изберете опция:

• За да изчислите максималната дълбочина, изберете 
Enter Time, и въведете планираното време за 
гмуркане.

• За  да  изчислите  NDL  въз  основа  на  вашето  текущо 
натоварване, изберете Diving Now.

4 Въведете процент на кислород.
5  Изберете опция:

• За  да  изчислите  NDL  времето,  изберете  Enter  Depth  и 
въведете планираната дълбочина за вашето гмуркане.

• За да изчислите максималната дълбочина, изберете Enter 
Time и въведете планираното време за гмуркане.

Появяват се часовникът за отброяване на NDL, дълбочината и 
максималната работна дълбочина (MOD).

6 Натиснете DOWN.
7 Изберете опция:

• За да излезете, изберете Done.
• За да добавите интервали към вашето гмуркане, изберете 

Add Repeat Dive и следвайте инструкциите на екрана.

Създаване на план за декомпресия
Можете да създадете планове за декомпресия и да ги
запазите за бъдещи гмуркания.
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Deco Plans > Add New.
3  Въведете име за плана за декомпресия.
4 Изберете опция:

• Изберете PO2 да въведете максималното
налягане на кислорода в барове.

Устройството използва PO2 стойността за превключване на газ.
• Изберете Conservatism да въведете вашето ниво

на консерватизъм за изчисления на декомпресията.
•    Изберете Gases да въведете газовите си смеси.
• Изберете Bottom Depth за да въведете максим. дълбочина.
•   Изберетеt Bottom Time за да въведете времето.

5 Изберете Save.

Преглед и прилагане на план за декомпресия
Можете да замените текущите настройки за гмуркане с
настройките от план за декомпресия.
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Deco Plans.
3  Изберете план за декомпресия.



4 Ако е необходимо, изберете View за да видите плана
за декомпресия, след това изберете BACK.

5 Изберете Apply за да замените текущите настройки за
гмуркане с настройките на плана за декомпресия.

Редактиране на план за декомпресия
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Deco Plans.
3  Изберете план за декомпресия.
4 Изберете опция:

• Изберете Edit за да промените детайлите на плана.
• Изберете Rename за да редактирате името на

плана за декомпресия.
5 Редактирайте информацията.

Изтриване на план за декомпресия
1  Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Deco Plans.
3  Изберете план за декомпресия.
4 Изберете Delete > Yes.

No-Fly часове
След гмурк. , се появява на часовника по подразбиране,
заедно с no-fly време в часове. За това време не трябва да
летите в самолет. След gauge гмуркане или гмуркане, което
нарушава плана за декомпресия, no-fly времето е 48 часа.

СЪВЕТ: Можете да добавите no-fly индикатор на
персонализиран изглед на часа.

Гмуркане на височина
На по-голяма надморска височина атмосферното налягане е 
по-ниско и тялото ви съдържа по-голямо количество азот, 
отколкото в началото на гмуркане на морското равнище. Устр. 
авт. отчита промените във височината, използвайки сензора за 
баром. налягане. Стойността на абсол. налягане, използвана от 
модела на декомпресия, не се влияе от надморската височина 
или манометричното налягане, показани на часовника.

Съвети за носене на устройството с
костюм
• Използвайте дългата силиконова каишка, за да носите

устройството върху дебел костюм.
• За точни измервания на сърдечната честота, уверете се, 

че устройството остава в контакт с кожата ви и не се 
блъска в други носени на китката устройства.

• Ако носите устройството върху костюм, изключете 
пулсомера, за да удължите живота на батерията.

8 Гмуркане

Дейности и приложения
Вашето устр. може да се използва за закрити, открити, атлетични и 
фитнес дейности. Когато стартирате дейност, устройството показва 
и записва данни от сензора. Можете да запазвате дейности и да ги 
споделяте с общността в Garmin Connect.
Можете също да добавите дейностите и 
приложенията от Connect IQ ™ към устройството си 
чрез приложението Connect IQ.
За повече информация относно проследяването на активността и 
точността на фитнес дейностите, отидете на garmin.com/ataccuracy.

Стартиране на активност
Когато стартирате дейност, GPS се включва 
автоматично (ако е необходимо).
1 От часовника натиснете .

Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт на
интернет страницата на Garmin.
• Отидете  на  support.garmin.com  за  допълнителни 

ръководства, статии и актуализации на софтуера.
• Отидете на buy.garmin.com или се свържете с вашия 

дилър на Garmin за информация относно 
допълнителни аксесоари и резервни части.

• Отидете на www.garmin.com/ataccuracy.
Това не е медицинско изделие.
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2 Ако това е първият път, когато стартирате дейност, 
поставете отметка в квадратчето до всяка дейност, 
която да добавите към любимите си, и изберете Готово.

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

с активности.
4 Ако дейността изисква GPS сигнал, излезте навън в зона с 

ясен изглед към небето и изчакайте, докато устр. е готово.
Устройството е готово, след като установи пулса, 
придобие GPS сигнал (ако е необходимо) и се 
свърже с вашите безжични сензори (ако се налага).

5 Натис.  за да стартиране на таймера за активност.
Устройството записва данни за активността само докато 
работи таймерът за активност.

Съвети за записване на дейности
• Заредете устройството, преди да започнете 
     дейност.
• Натиснете LAP за запис на обиколки.
• Натиснете UP или DOWN за допълнителни данни.

Промяна на режима на захранване
Можете да промените режима на захранване, за да 
удължите живота на батерията по време на дейност.
1 По време на дейност задръжте MENU.
2  Изберете Power Mode.
3 Изберете опция.

Часовникът показва часовете живот на батерията, 
спечелени с избрания режим на захранване.

Спиране на активност
1 Натис. .
2 Изберете опция:

• За да възобновите дейността си, изберете Продължи.
• За  да  запазите  активността  и  да  се  върнете  в 

режим часовник, изберете Запиши > Готово.
• За  да  спрете  дейността  си  и  да  я  възобновите 

по-късно, изберете Възобновяване по-късно.
• За да маркирате обиколка, изберете Lap.
• За да се върнете към нач. точка на вашата дейност по 

пътя, който сте измнали, изб. 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 по най-дир. път, изберете Back to Start > Route.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за 
дейности, които използват GPS.

• За  да  отхвърлите  активността  и  да  се  върнете  в 
режим на часовник, изберете Отхвърли > Да.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като спре дейността, устройството 
я записва автоматично след 30 минути.

Доб. или премахване на любима активност
Списъкът с любими акт. се появява, когато натиснете      от 
часовника, и той осигурява бърз достъп до активностите, 
които използвате най-често. Първият път, когато натис.   за 
да започнете дейност, устр. ви подканва да изберете 
любимите си дейности. 
1 Задръжте Меню
2 Изберете Дейности и приложения.

Любимите ви дейности се появяват в горната част на 
списъка с бял фон. Други дейности се появяват в 
разширения списък с черен фон.

3 Изберете опция:
• За  да  добавите  любимо  занимание,  изберете 

дейността и изберете Задай като предпочитано.
• За  да  премахнете  любимо  занимание,  изберете 

дейността и изберете Премахни от любими.

Създаване на персонализирана активност
1 От часовника натиснете .
2 Изберете Добавяне.
3 Изберете опция:

• Изберете Copy Activity, за да създадете собствена активност, 
като започнете с една от запазените си дейности.

• Изберете Друго, за да създадете нова перс. дейност.
4  Ако е необходимо, изберете тип дейност.
5 Изберете име или въведете персонализирано име.

Дублиращите имена на дейности включват число, 
например: Bike (2).

6 Изберете опция:
• Изберете опция за персонализиране на специфични настройки 

за активност. Например, можете да персонализирате екраните 
с данни или автоматичните функции.

     • Изберете Готово, за да запазите и използвате персон.дейност.
7 Изберете Да, за да добавите активността към вашия списък.

Дейности на закрито
fēnix може да се използва за тренировки на закрито, като 
например бягане по закрита писта или използване на неподвижен 
велосипед. GPS е изключен за дейности на закрито.
Когато бягате или ходите с изключен GPS, скоростта, разстоянието 
и честотата се изчисляват с помощта на акселерометъра в 
устройството. Акселерометърът се самокалибрира. Точността на 
данните за скоростта, разстоянието и каданса се подобрява след 
няколко бягания или разходки на открито с помощта на GPS.
СЪВЕТ: Задържането на перилата на пътеката намалява 
точността. Можете да използвате допълнителен крачкомер 
за запис на темпо, разстояние и каданс.
При колоездене с изключен GPS скоростта и разстоянието 
не са налице, освен ако нямате допълнителен сензор, 
който изпраща данни за скоростта и разстоянието до 
устройството (например сензор за скорост или каданс).

Калибриране на разстоянието на пътеката
За да записвате по-точни разстояния за бягането си на бягаща 
пътека, можете да калибрирате разстоянието на бягащата пътека, 
след като бягате поне 1,5 км. Ако използвате различни бягащи 
пътеки, можете ръчно да калибрирате разстоянието на бягащата 
пътека на всяка бягаща пътека или след всяко бягане.
1 Започнете активност на бягаща пътека и избягайте поне 

1,5 км по пътеката.
2 След като завършите тбягането - .
3  Изберете опция:

• За да калибрирате първоначално разстоянието на 
бягащата пътека, изберете Запиши.
Устройството ви подканва да извършите 
калибрирането на пътеката.

• За да калибрирате ръчно разстоянието след първ.о 
калибр., изберете Калибриране и запазване > Да.

4 Проверете  дисплея  на  бягащата  пътека  за 
изминатото  разстояние  и  въведете  разстоянието  на 
вашето устройство.
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Свързани функции
Свързаните функции са налични за вашето устройство fēnix, 
когато свържете устройството към съвместим смартфон, 
използвайки Bluetooth технология. Някои функции изискват 
да инсталирате приложението Garmin Connect на свързания 
смартфон. Отидете на www.garmin.com/apps за повече 
информация. Някои функции са налични и когато свържете 
устройството си с безжична мрежа.
Известия  от  телефона:  Показва  известия  и 

съобщения от телефона на вашия fēnix.
LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следят 

вашите дейности в реално време. Можете да поканите 
последователи, като използвате имейл или социални мрежи, 
което им позволява да преглеждат вашите данни на живо.

GroupTrack:  Позволява  ви  да  следите  вашите  връзки, 
използвайки LiveTrack директно на екрана и в реално време.

Качване на активността в Garmin Connect: Изпраща 
автоматично вашата активност към вашия акаунт в 
Garmin Connect, веднага щом приключите.

Connect  IQ:  Позволява  ви  да  разширите  функциите  на 
устройството си с нови изгледи, уиджети, приложения и др.

Актуализации на софтуера: Позволява ви да акт. софтуера.
Време:  Позволява  ви  да  видите  текущите 

метеорологични условия и прогнозите за времето.
Bluetooth  сензори:  Позволява  ви  да  свързвате 

Bluetooth съвместими сензори, като пулсомер.
Намери  моя  телефон:  Намира  изгубения  ви  смартфон, 

който е сдвоен с вашия fēnix и в момента е в обхвата.
Намери  моето  устр.: Намира изгубения ви fēnix, който е 
    сдвоен с вашия смартфон и в момента е в обхвата.

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 устройството си с телефона си чрез приложението 
Garmin Connect. Можете също да създадете акаунт с 
приложението Garmin Express (www.garmin.com/express).
Съхранявайте дейностите си: След като завършите и 

запазите активност с устройството си, можете да качите 
тази активност във вашия акаунт в Garmin Connect.

Анализирайте данните си: Можете да прегледате по-подробна 
информация за вашата фитнес и дейности на открито, 
включително време, разстояние, сърдечен ритъм, изгорени 
калории, честота, изглед на карта и графики за темпо и скорост. 
Можете да видите по-подробна информация за вашите игри на 
голф, включително показатели, статистика и информация. 
Можете също да преглеждате персонализиращи се отчети.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да видите някои данни, трябва да 
свържете допълнителен безжичен сензор с 
устройството си.

Проследявайте напредъка си: Можете да проследявате 
ежедневните си крачки, да се присъедините към приятелска 
конкуренция с вашите връзки и да постигнете целите си.

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.

Управление  на  вашите  настройки:  Можете  да 
персонализирате настройките на вашето устройство.

Функции  за  безоп.  и проследяване
ВНИМАНИЕ

Засичането на инциденти и помощта са допълнителни 
характеристики и не трябва да се разчита като основен метод 
за получаване на спешна помощ. Приложението Garmin 
Connect не се свързва със спешни служби от ваше име.

fēnix има функции за безопасност и проследяване, които 
трябва да бъдат настроени с приложението Garmin Connect.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да използвате тези функции, трябва да сте свързани с прил. 
Garmin Connect с помощта на Bluetooth техн. Можете да 
въведете спешни контакти в своя акаунт в Garmin Connect.

Помощ: Позволява ви да изпращате автоматизирано 
съобщение с вашето име, връзка в LiveTrack и GPS 
местоположение до вашите контакти за спешни случаи.

Засичане на инцидент: Когато устр. открие инцидент по 
време на разходка на открито, бягане или колоездене, 
устройството изпраща автоматизирано съобщение, линк 
на LiveTrack и GPS местоп. до вашите спешни контакти.

LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следят 
вашите дейности в реално време. Можете да поканите 
последователи, като използвате имейл или социални медии, 
което им позволява да преглеждат вашите данни на живо.

Споделяне на събития на живо: Позволява ви да изпращате     
     съобщения до приятели и семейство по време на събитие.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само ако вашето 
устройство е свързано към смартфон с Android.

GroupTrack:  Позволява  ви  да  следите  вашите  връзки, 
използвайки LiveTrack директно на екрана и в реално време.

Connect IQ функции
Можете да добавите Connect IQ функции към часовника си 
от Garmin и други доставчици, като използвате 
приложението Connect IQ. Можете да персонализирате 
устройството си с изгледи, полета за данни и приложения.
Изгледи на часовника: Позволява ви да персонализирате

 външния вид на часовника.
Полете за данни: Позволява ви да изтегляте нови полета с 

данни, които представят данни от сензор, активност и 
история по нови начини. 

Уиджети:  Предоставяне  на  информация  с  един  поглед, 
включително данни от сензора и известия.

Приложения:  Добавете интерактивни функции към часовника 
си, като например нови видове дейности на открито.

http://www.garmin.com/apps
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Изтегляне на Connect IQ функции
Преди да можете да изтеглите функции от приложението 
Connect IQ, трябва да сдвоите устройството си със своя 
смартфон.
1 От  магазина  за  приложения  на  вашия  смартфон 

инсталирайте и отворете приложението Connect IQ.
2 Ако е необходимо, изберете вашето устройство.
3 Изберете Connect IQ функциа.
4 Следвайте инструкциите на екрана.

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

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

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 LIGHT.
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,
изберете НАДОЛУ, 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.

Добавяне  на  карта  към  вашия  портфейл
Можете да добавите до десет кредитни или дебитни карти 
към портфейла си.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете инф. за 
картата и да добавите картата в портфейла си.

1 От  страницата  на  fēnix-а  в  приложението  Garmin  Connect 
избер. Garmin Pay >     .

След добавяне на картата можете да изберете картата на 
часовника си, когато 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  fēnix-а  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 fēnix.

• За  да  спрете  временно  всички  карти  във  вашия 
портфейл, изберете Suspend Wallet.
Не можете да плащате, използвайки вашия fēnix, 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  fēnix-а  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.

Музика
Можете да изтеглите аудио съдържание на вашето устр. от 
вашия компютър или от доставчик от трета страна, така че да 
слушате, когато вашият смартфон не е наблизо. За да слушате 
аудио съдържание, съхранявано на вашето устройство, трябва 
да свържете слушалки с Bluetooth технология.
Можете да използвате музикалните контроли, за да 
контролирате възпроизвеждането на музика на вашия 
смартфон или да възпроизвеждате музика, съхранявана 
на вашето устройство.

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
https://explore.garmin.com
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Свързване с доставчик от трета страна
Преди да можете да изтеглите музика или други аудио 
файлове на вашия съвместим часовник от поддържан 
доставчик, трябва да се свържете с дост. чрез Garmin Connect.
1 От прил. Garmin Connect изберете       или
2  Изберете Garmin Devices и изберете вашето устройство.
3  Изберете Музика.
4 Изберете опция:

• За да се свържете с инсталиран доставчик, изберете 
доставчик и следвайте екранните инструкции.

• За да се свържете с нов доставчик, изберете Изтегляне
 на музикални приложения и намерете доставчика.

Изтегляне на аудио съдържание от 
доставчик от трети страни
Преди да можете да изтеглите аудио съдържание от 
доставчик от трета страна, трябва да се свържете с 
Wi ‑ Fi мрежа.
1 Задр. DOWN от всеки екран, за да отворите контр. за музика.
2  Задръжте MENU.
3 Изберете Музикални доставчици.
4 Изберете свързан доставчик.
5 Изберете плейлиста или друг елемент, който да изтеглите.
6  Ако е необходимо, изберете НАЗАД, докато не бъдете 

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

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

4 Изберете Добавяне на музика и подкасти.
5 Изберете плейлиста или друг елемент, който да изтеглите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтеглянето на аудио съдържание може да 
изтощи батерията. Може да се наложи да свържете устр. 
към външен източник на захранване.
Избраните плейлисти и други елементи се изтеглят на 
устройството.

Смяна на доставчика на музика
1 Задр DOWN от всеки екран, за да отворите контр. за музика.

1 Задр. DOWN от всеки екран, за да отворите контр. за музика.
2  Задръжте MENU.
3 Изберете Музикални доставчици> Spotify.

2 Задръжте MENU.
3 Изберете Музикални доставчици
4 Изберете свързан доставчик.

Прекъсване на връзката с доставчик
1  От    Garmin Connect   изберете             или .
2 Изберете Garmin Devices и изберете вашето устройство.
3  Изберете Музика.
4 Изберете инсталиран доставчик на трета страна и следвайте

инструкцииte за прекъсване на доставчика от трета 
страна от вашето устройство.

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 вашите лични аудио файлове, като .mp3 и 
.aac файлове, на устройство fēnix от вашия компютър.

1 Свържете  устройството  към  компютъра  с  помощта  на 
включения USB кабел.

2 На вашия  компютър  отворете  приложението  Garmin 
Express, изберете устройството си и изберете Music.

 компютри,    изберете            и да прегледате 
 computers, the 

   За Windows
папката с вашите файлове.  За Apple
Garmin Express application uses your iTunes  библютека.

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

4 Поставете отметки в квадратчетата за аудио файловете 
и изберете Изпращане до устройство.

5 Ако е необходимо, в списъка на fēnix изберете категория, 
поставете отметки в квадратчетата и изберете Remove 
From Device, за да премахнете аудио файлове.

Слушане на музика
1 Задр. НАДОЛУ от всеки екран, за да отворите контр. за музика. 
2  Свържете слушалките си с Bluetooth технология.

3  Задръжте MENU.
4 Изберете Музикални доставчици и изберете опция:

• За да слушате музика, изтеглена на часовника от 
вашия компютър, изберете My Music.

• За да контролирате възпроизвеждането на музика 
на вашия смартфон, изберете Control Phone.

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

5 Избер., за да отворите контр. за възпр. на музика.

Контроли за възпроизвеждане на музика
Изберете за управление на съдържание от някои доставчици.
Изберете,  за  да  прегледате  аудио  файловете  и 
плейлистите за избрания източник.
Изберете, за да регулирате силата на звука.
Изберете за възпроизвеждане и пауза на текущия аудио файл.
Изберете, за да преминете към следващия аудио файл в списъка. 
Задръжте за бързо напред през текущия аудио файл.
Изберете, за да рестартирате текущия аудио файл. 
Изберете два пъти, за да преминете към предишния аудио файл. 
Задръжте за връщане през текущия аудио файл.
Изберете,  за  да  промените  режима  на  повторение. 
Изберете, за да промените режима на разбъркване.

Свързване на Bluetooth слушалки
За да слушате музика, заредена на вашето устройство fēnix, 
трябва да свържете слушалки чрез Bluetooth технология.
1 Носете слушалките в рамките на 2 м от вашето устройство.
2  Активирайте режима на сдвояване на слушалките.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Музика> Слушалки> Добавяне на нови.
5 Изберете слушалки, за да завършите процеса на сдвояване.

Промяна на аудио режим
Можете да пром. режима на възпр. на музика от стерео в моно.
1  Задръжте MENU.
2 Изберете Музика> Аудио.
3 Изберете опция.

http://www.garmin.com/express
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Характеристики на пулса
fēnix има вграден пулсомер и е съвместим с допълнителни 
пулсомери (продава се отделно). Можете да прегледате 
данните за сърдечния пулс в уиджета. Ако има налични 
данни вградения и допълнителния пулсомер, вашето 
устройство използва данните от допълнителния.

Вграден пулсомер
Носенето 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.

Съвети за необичайни данни за сърдечната честота
Ако данните за сърдечната честота са нестабилни или не 
се появяват, можете да опитате тези съвети.
• Почистете и подсушете ръката си, преди да поставите устр.
• Избягвайте  да  носите  слънцезащитен  крем,  лосион  и 

средство против насекоми под устройството.
• Избягвайте  да  надраскате  сензора  за  сърдечен 

ритъм на гърба на устройството.
• Носете  устройството  над  костта  на  китката. 

Устройството трябва да е плътно, но удобно.
• Изчак., докато   иконата е постоянна, преди да стартирате.
• Загрейте  за  5  до  10  минути  и  вземете  показания  за 

сърдечната честота, преди да започнете своята дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА: В студена среда загрейте на закрито.

• Изплакнете устр. с прясна вода след всяка тренировка. 
•   Докато се упражнявате, използвайте силиконовата каишка.

Вашето устр. 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 резервоара на автомобил, той показва 
вашето количество налична резервна енергия. Диапазонът на 
нивото е от 0 до 100, където 0 до 25 е ниско, 26 до 50 средно, 
51 до 75 е висока , а 76 до 100 е много високо.
Можете да синхронизирате устройството си с вашия акаунт 
Garmin Connect, за да видите най-актуалното ниво на 
батерията на тялото, дългосрочни тенденции и 
допълнителни подробности.

Преглед на Body Battery уиджета
Body Battery уиджета показва вашето текущо ниво на 
батерията за тяло и графика на нивото на батерията за 
тялото за последните няколко часа.
1 Изберете НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да видите уиджета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да добавите уиджета 
към началния си екран.

2 Избор  за да видите комбинирана графика на вашата 
батерия на тялото и нивото на стрес.
Сините барове означават периоди на почивка. Оранжевите 
показват периоди на стрес. Сивите означават времена, в които 
сте били твърде активни, за да се определи нивото на стрес.

3 Избер. НАДОЛУ, за да видите Body Battery данните от полунощ.

Съвети за подобряване на Body Battery данните
• Body Battery нивото се актуализира, когато синхронизирате 

устройството си с вашия акаунт в Garmin Connect.

до изтичане на батерията на тялото ви.

• За по-точни резултати носете устройството, докато спите.
•   Почивката и добрият сън зареждат батерията за тяло.
• Напрегната активност, силен стрес и лош сън могат да доведат

• Приемът  на  храна,  както  и  стимуланти  като  кофеин,  не 
оказва влияние върху вашата батерия за тяло.

fēnix има вграден пулсов оксиметър за измерване на периферното 
насищане с кислород в кръвта ви. Знаенето на кислородното 
насищане може да ви помогне да определите как тялото ви се 
приспособява към голяма надморска височина.
Можете ръчно да започнете отчитане на оксиметърa, като 
видите уиджета на оксиметър. Можете също така да 
включите целодневен режим. Когато останете неподвижни, 
вашето устройство анализира насищането ви с кислород и 
надморската височина. Профилът на надморската височина 
помага да се покаже как се променят показанията на 
оксиметъра ви спрямо надморската височина.

На устройството показанието на вашия пулсов оксиметър 
се показва като процент на насищане с кислород и цвят на 
графиката. В акаунта ви на Garmin Connect можете да 
видите допълнителни подробности за показанията на 
оксиметъра, включително тенденции за няколко дни.
За повече информация относно точността на оксиметъра, 
отидете на garmin.com/ataccuracy.

Процентната скала за насищане с кислород.

Вашето последно отчитане на кислородно насищане.

Скала с надморска височина.

Графика на показанията на надм. височина за последните 24 ч.

Графика на вашите средни показания за насищане с кислород 
за последните 24 часа.

http://garmin.com/ataccuracy
http://garmin.com/ataccuracy
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Навигиране
Запазване на местоположението ви
Можете да зап. текущото си местоп., за да се върнете към него.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавите опции в менюто за 
контрол.
1 Задръжте LIGHT.
2 Избор .
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Редактиране на вашите запазени местоположения
Можете да изтриете запазено местоположение или да редактирате 
неговото име, височина и информация за местоположението.
1 От часовника натиснете       . 
2 Изберете Навигация> Запазени местоположения.
3  Изберете запазено местоположение.
4 Изберете опция за редактиране на местоположението.

Навигация до дестинация
Можете да използвате устройството си, за да се 
придвижите до дестинация или да следвате курс.

1 От  часовника натиснете      .
2 Изберете дейност.
3 Задръжте МЕНЮ.
4 Изберете Навигация.
5 Избери категория.
6 Отговорете на екранните подкани за дестинация.
7  Изберете Отиди на.

Появява се информация за навигация.
8  Натис.  за да започнете навигацията.

Навигация до интересна точка
Ако данните от картата, инсталирани на вашето устройство, 
включват интересни точки, можете да навигирате до тях.
1 От часовника натиснете        .
2 Изберете дейност.
3 Задръжте МЕНЮ.
4 Изберете Навигация> Интересни точки и изберете a

категория. Появява се списък с интересни места в 
близост до текущото ви местоположение.

5 Ако е необходимо, изберете опция:
• За да търсите близо до друго местоположение, изберете 

Търсене в близост и изберете местоположение.
• За да търсите интересна точка по име, изберете 

Търсене по букви, въведете име, изберете Търсене в
 близост и изберете местоположение.

6 Изберете интересна точка от резултатите от търсенето.
7  Изберете Отиди.

Появява се информация за навигация.
8  Натис.,   за да започнете навигация.

Интересни точки
Обект на интерес е място, което може да ви се стори 
полезно или интересно. Забележителностите са 
организирани по категории и могат да включват популярни 
дестинации за пътуване като бензиностанции, ресторанти, 
хотели и места за забавления.

Навигиране до началната ви точка по 
време на дейност
Можете да се върнете обратно до началната точка на текущата 
си дейност по права линия или по пътя, по който сте минали. 
Тази функция е достъпна само за дейности с GPS.
1 По време на дейн. нат.    .
2 Изберете Назад към старт и изберете опция:

• За да се върнете към началната точка на вашата дейност 
по пътя, който сте изминали, изберете TracBack.

• Ако нямате поддържана карта или използвате директно 
маршрутизиране, изберете Маршрут, за да се върнете 
към началната точка на вашата активност по права линия.

• Ако не използвате директно маршрутизиране, 
изберете Маршрут, за да се върнете към началната 
точка на вашата дейност, като използвате 
упътвания от завой.

Вашето текущо мест. , пътя за следване ,  и вашата 
дестинация  се показват на картата.

Настройки на Power Manager
Задръжте MENU и изберете Power Manager.
Battery Saver: Позволява ви да персонализирате 

системните настройки, за да удължите живота на 
батерията в режим на часовник.

Power Modes: Позволява ви да персонализирате системните 
настройки, настройките на активността и настройките на GPS, 
за да удължите живота на батерията по време на дейност.

Процент на батерията: Показва оставащия живот на 
батерията като процент.

Прогнози за батерията: Показва оставащия живот на 
батерията като прогнозен брой дни или часове.

Персонализиране на Battery Saver функцията
Функцията за пестене на батер. ви позволява бързо да кориг. 
системните настройки, за да удължите живота на батерията.
Можете да включите функцията за пестене на 
батерията от менюто за контрол.
1 Задръжте МЕНЮ.
2 Изберете Power Manager> Battery Saver.
3 Изберете Състояние, за да вкл. функцията за пестене на бат. 
4  Изберете опция:

• Изберете  Watch  Face,  за  да  актив.  изглед  на  часовник  с 
ниска мощност, което се актуализира веднъж на минута.

• Изберете Музика, за да деактивирате слушането 
на музика от вашия часовник.

• Изберете Телефон, за да прекратите свързв. с телефон.
• Изберете Проследяване на активността, за да 

изключите целодневното проследяване на активността,  
включително крачки, изкачване на етажи, минути на 
интензивност, проследяване на съня и Move IQ 
събития.

http://garmin.com/ataccuracy
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• Изберете  Wrist  Heart  Rate,  за  да  изключите 
пулсомера.

• Изберете  Pulse  Oximeter,  за  да  изключите 
целодневния режим на аклиматизация.

• Изберете Backlight, за да изключите подсветката.
Часовникът показва часовете живот на батерията, 
придобити с всяка промяна на настройката.

Персонализиране на режимите на захранване
Устр. ви се предлага предварително заредено с няколко 
режима, което ви позволява бързо да коригирате системните 
настройки, настройките на активността и настройките на GPS, 
за да удължите живота на батерията по време на дейност. 
Можете да перс. съществ. и да създадете нови режими.
1 Задръжте МЕНЮ.
2 Изберете Power Manager> Режими на захранване. 
3  Изберете опция:

• Изберете режим на захранване, за да персон.
• Изберете Добавяне на нов, за да създадете нов.

4 Ако е необходимо, въведете персонализирано име.
5 Изберете опция за персон. на специф. настройки.

Например, можете да промените настройката на GPS 
или да изключите вашия сдвоен телефон.
Часовникът показва часовете живот на батерията, 
придобити с всяка промяна на настройката.

6 Ако  е  необходимо,  изберете  Готово,  за  да  запазите  и 
използвате персонализирания режим на захранване.

Безжични сензори
Вашето устройство може да се използва с безжични ANT + или 
Bluetooth сензори. За повече инф. относно съвместимостта и 
закупуването на сензори, отидете на www.garmin.bg.

Сдвояване на вашите безжични сензори
Първият път, когато свържете безжичен сензор към вашето 
устройство, използвайки ANT + или Bluetooth технология, 
трябва да сдвоите устройството и сензора. След като те са 
сдвоени, устройството се свързва към сензора автоматично, 
когато стартирате дейност и сензорът е активен и в обхват.
1 Ако сдвоявате пулсомер, първо поставете 

пулсомера.
Пулсомера не изпраща и не получава данни, докато 
не го поставите.

2 Дръжте устройството на разстояние до 3 м от сензора.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Стойте  на  10  м  от  други  безжични 
сензори, докато сдвоявате.

3 Задръжте МЕНЮ.
4 Изберете сензори и аксесоари> Добавяне на ново.
5  Изберете опция:

• Изберете Търсене на всички сензори.
• Изберете вашия тип сензор.
След като сензорът се сдвои с вашето устройство,
състоянието на сензора се променя от Търсене в 
Свързан. Данните от сензора се появяват в уиджетите на 
екрана с данни или в персонализирано поле за данни.

Информация за устройството
Спецификации

съхранение
От -20º до 45ºC (от -4º до 113ºF)

Температурата на 
зареждане чрез USB

От 0º до 45ºC (от 32º до 113ºF)

Информация за батерията
Реалният живот на батерията зависи от функциите, 
активирани на вашето устройство, като проследяване на 
активността, вградения пулсомер, известия на смартфон, 
GPS, вътрешни сензори и свързани сензори.

Режим

Режим 
Smartwatch с 
просл. на 
активн. и 24/7 
включен 
пулсомер
GPS
+GLONASS 
режим
GPS  режим  с 
стриминг музика
Макс. GPS 
режим 
Expedition 
GPS режим
Режим 
часовник

Управление на данни

, and Mac
Устройството не е съвместимо с Windows 95, 98, Me, 
Windows NT  ОС  10.3  и  по-стари.

Изтриване на файлове
ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не знаете целта на файла, не го изтривайте. Паметта 
на вашето устройство съдържа важни системни файлове, 
които не трябва да бъдат изтривани.

1 Отворете Garmin устройството или обем.
2 Ако е необходимо, отворете папка.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete на клавиатурата си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Операционните системи на Mac 
осигуряват ограничена поддръжка за режим на 
прехвърляне на MTP файлове. Трябва да отворите 
устройството Garmin в операционна система Windows. 
Трябва да използвате приложението Garmin Express, за 
да премахнете музикални файлове от устройството си.

Воден рейтинг                       10 ATM
Температура на 

Вид батерия Вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията               До 16 дни в режим smartwatch

Безжични честоти 2.4 GHz @ 11.7 dBm nominal

До 16 дни 
плюс

До 48 ч. 

До 15 ч.

До 96 ч.

До 35 дни

До 50 дни



Поддръжане на устройството
Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте остри предмети за почистване на устройството.
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.
Избягвайте натискане на бутоните под вода.
Дръжте кожената каишка суха. Избягвайте плуване или
къпане с кожената каишка. Излагането на вода може да
увреди кожената каишка.

Избягвайте екстремни шок и грубо отношение, защото
това може да влоши живота на продукта.
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.

Възстанов. на всички настр. по подразбиране
Можете да възстановите всички настройки на устройството до
фабричните им стойности по подразбиране.
1 Задръжте МЕНЮ.
2 Изберете Система> Нулиране.
3  Изберете опция:

•   За да нул. всички настр. на устр. до фабр. стойности по 
подр. и да запазите цялата въведена от потр. инф. и 
история на дейн., изберете Възст. на настр. по подр.

• За  да  изтриете  всички  дейности  от  историята, 
изберете Изтрий всички дейности.

• За да нул. всички разст. и време, изберете Reset Totals.
• За да нул. всички настр. до фабр. и да изтриете цялата 

въведена от потр. инф. и история на дейн., изберете 
Изтриване на данни и Нулиране на настройките.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте настроили портфейл на Garmin 
Pay, тази опция изтрива портфейла от вашето 
устройство. Ако имате музика, съхранявана на вашето 
устройство, тази опция изтрива вашата съхранена 
музика.

Придобиване на сателитни сигнали
Устройството се нуждаем от ясен изглед към небето, за да
придобие сателитни сигнали. Часът и датата се задават
автоматично на базата на GPS позицията.
СЪВЕТ: За повече информация относно GPS, отидете на 
www.garmin.com / aboutGPS.
1 Отидете на открито пространство.

Предната част на устро. трябва да бъде ориент. към небето.
2 Изчакайте, докато устройството локализира сателити.

Това може да отнеме 30-60 секунди.

Подобряване на GPS-а
• Синхрон. често устройството с Garmin Connect акаунта си:

◦ Свържете вашето устройство към компютър с помощта на
USB кабел и приложението Garmin Express.

◦ Синхрон. устройството си с приложението Garmin
Connect Mobile използвайки Bluetooth смартфон.

◦ Свържете вашето устройство към профила си в Garmin
Connect, използвайки безжична мрежа Wi-Fi.

Докато сте свързани с профила си в Garmin Connect,
устройството изтегля няколко дни със сателитни данни, което 
му позволява да намерите бързо сателитен сигнал.

• Изкарайте устройството навън, на открито място,
далеч от високи сгради и дървета.

• Останете на едно място в продължение на няколко минути.

Температурата не е точна
Вашата температура на тялото влияе на измерената
температурата от датчика. За да получите най-точната
температура, можете да премахнете часовника от ръката
си и да изчакате 20-30 минути.
Можете да използвате и като опция tempe за външна
температура, за да видите точните температури на
околната среда, докато носите часовника.

Удължаване на живота на батерията
Можете да направите няколко неща за удължаване.
• Намалете подсветката на екрана.

• Намалете яркостта на екрана.

• Включете  функцията  за  пестене  на  батерията  от 
менюто за контрол.

• Намалете времето за изключване на 
подсветката.

• Използвайте  UltraTrac  GPS  режим  за  вашата 
дейност.

• Изключете Bluetooth, когато не използвате
     свързаните функции.
• Когато спрете вашата дейност за по-дълъг период от

време, използвайте опцията за възобновяване.
• Изключете активити тракера.
• Използвайте Connect IQ циферблат, който не се

актуализира на всяка секунда..

Например, използвайте циферблат без втора
стрелка.

• Ограничете смартфон известията, който уредът
показва.

• Спрете прехвърлянето на данните за пулса на сдвоени
устройства Garmin.

• Изключете вградения пулсомер.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вградения пулсомер се използва за
изчисляване на интензив. в минути и изгорените калории.
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