
DESCENT™ MK1
Ръководство



Garmin® ®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, TracBack®, VIRB® ®

American Heart Association® ® ®

® ®

®

‑Fi®

®

®

© 2017 Garmin Ltd. or its subsidiaries

Всички права запазени. Съгласно законите за авторското право, това ръководство не може да бъде копирано изцяло или частично без писменото съгласие на Garmin. Garmin си 
запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на това ръководство без задължението да уведомява всяко лице или организация 
за такива промени или подобрения. Отидете на www.garmin.com за текущи актуализации и допълнителна информация относно използването на този продукт.

,  Garmin логото,  ANT+ ,  и  Virtual  Partner  са  търговски  марки  на  Garmin  Ltd.  или  неговите  дъщерни  дружества, 
регистрирани в САЩ и други страни.  Connect IQ™,  Descent™,  Garmin Connect™, Garmin Express™,  Garmin Move IQ™,  HRM-Run™,  HRM-Tri™, QuickFit™,  tempe™,  TruSwing™,  Varia™, Varia 
Vision™, и Vector™ са търговски марки на Garmin Ltd. или неговите дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

е регистр. търг. марка на American Heart Association, Inc. Android™ е търг. марка of Google Inc. Apple   и Mac  са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
 САЩ и други страни.. Bluetooth марката и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Garmin е под лиценз. Cooper Institute ,  както  и  всички 
свързани търг. марки, са собств. на The Cooper Institute. Di2™ е търг. марка на Shimano, Inc. Shimano  е регистр. търг. марка на Shimano, Inc. STRAVA и Strava™ са търговски марки на 
Strava, Inc. Advanced heartbeat analytics by Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), и Normalized Power™ (NP) са търг. марки на Peaksware, LLC. Wi  е 
регистр. марка на Wi-Fi Alliance Corporation. Windows  е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други страни. Други търговски марки и търговски наименования 
са на съответните им собственици.
Този продукт е ANT+ Сертифициран. Посетете www.thisisant.com/directory за списък със съвместими продукти и приложения.



À

Â

Ã

Ä
UP
MENU

À

Á 

®

Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и 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 някоя програма за упражнения.

Преглед на устройството

              Изберете, за да включите и изключите осветлението.
Задръжте, за да видите менюто за управление.
Задръжте, за да включите устройството.

Á Изберете, за да видите, стар. или спрете дадена дейност.
Изберете за  опция в меню.
Изберете за компаса за гмуркане, хронометър или 
превключване на газ по време на гмуркане.

              Изберете, за да се върнете към предишния екран.
Изберете, за да запишете обиколка, почивка или 
преход по време на мултиспорт дейност. !!! По време на 
гмуркане натискането на бутони е разрешено само в менютата.

             Изберете, за да преминете през уиджета и менютата.
Избор, за да преминете през данните по време на гмуркане.
Задръжте, за да видите изгледа на часа от всеки екран.
Изберете, за да преминете през уиджета и менютата.
Задръжте, за да видите менюто.
По време на гмуркане натиск. на клавиши е деактивирано.

!!! По време на гмуркане задър. на бутони е деактивирано.

Å Докоснете  двойно  устройството,  за  да  преминете  през 
екрана с данни по време на гмуркане.

Преглед на контролното меню
Менюто за управление съдържа опции, като включване на 
режим do not disturb, заключване на бутони и изкл. на устр.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте, преподреждате и 
премахвате опциите в менюто за управление.
1 От който и да е екран, задръжте LIGHT.

2 Изберете UP или DOWN за да преминете през опциите.

Преглед на уиджета
Устройството има няколко предварителни уиджети и още 
са налични, когато го свържете със смартфон.
• Изберете UP или DOWN.

Устройството преминава през уиджетите.

Въведение 1

• Избор  за да видите допълнителни опции и функции 
за уиджета.

• От всеки екран, задръжте DOWN за да се върнете на часовника.
• Ако записвате дейност, изберете BACK за да се върнете 

към страниците с данни за активността.

Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

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

Устройството се захранва от вградена литиево-йонна 
батерия, която можете да зареждате, като използвате 
стандартен стенен контакт или USB порт на компютъра.
1 Включете  USB  края  на  кабела  в  AC  адаптер  или 

USB порт на компютъра.
2 Ако е необходимо, включете AC  адаптер в стандартен контакт.
3  Захванете страните на зар.  гнездо  за  да  отворите 

зарядното.

4  Поставете устройството в гнездото
и освободете страните на зарядното.
Когато свържете устр. към източник на захранване, устройството 
се включва и нивото на батерията се показва на екрана.

5 Заредете устройството напълно.

Сдвояване на вашия смартфон с устройството
За да използвате свързаните функции на устройството, то трябва 
да го сдвоите директно чрез приложението Garmin Connect ™ 
Mobile, вместо от Bluetooth  -а на вашия смартфон.
1 От магазина за приложения на вашия смартфон, инсталирайте и 

отворете Garmin Connect Mobile app.

2  Дръжте своя смартфон на разстояние до 10 метра от устр.
3  Задръжте LIGHT за да включите устройството.

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

4 Изберете опция за добавяне на вашето устройство към 
вашия Garmin Connect акаунт:
• Ако това е първият път, когато сдвоявате 

устройство с приложението Garmin Connect Mobile, 
следвайте инструкциите на екрана.

• Ако вече сте сдвоили друго устройство с 
приложението Garmin Connect Mobile, от менюто с 
настройки, изберете Garmin Devices > Add Device, и 
следвайте инструкциите на екрана.
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Актуализации на продукти
На компютъра си инсталирайте Garmin Express™ 
(www.garmin.com/express). На вашия смартфон, 
инсталирайте приложението Garmin Connect Mobile.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за Garmin
устройства:

• Актуализации на софтуер
• Качване на даннни в Garmin Connect

•   Регистриране на продукт

Настройване на Garmin Express
1 Свържете устр.  към компютъра си посредством USB кабел.
2 Отидете на www.garmin.com/express.

3  Следвайте инструкциите на екрана.

Гмуркане
Предупреждения за гмуркане

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.

 ВНИМАНИЕ
•  Функциите за гмуркане на това устр. са предназначени

• 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 
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.

• Гмуркането с повече от една газова смес представлява много 
по-голям риск от гмуркането с една газова смес. 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 декомпресията
 може да доведе до повишен риск от DCS, което може да 
доведе до нараняване или смърт.

• Нарушаването на необходимото спиране за декомпресия 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.

Apnea:  Позволява ви да се гмуркате с апнея специфични данни. 
Този режим има по-висок процент на опресняване на данните.

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

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 стартирате гмуркането.
 Задръжте MENU, и изберете Dive Setup.

Gases: Задава газовите смеси. Можете да въведете един  
газ и до пет допълнителни газове за декомпресия или 
резервни. Можете да въведете съдържанието на 
кислород и хелий за газа, а устройството изчислява 
оставащия процент, като съдържанието на азот.

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 

продължителността  на  времето  преди  устройството  да 
приключи и запази гмуркането след изплуване.

2 Гмуркане
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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.

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.

Стартиране на гмуркане
1 От часовника, изберете .

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 Избор .

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  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.

Когато се върнете на повърхността, устр. автоматично 
завършва и запазва гмуркането. Трябва да държите ръката 
си извън водата, докато устр. запазва мястото за излизане.

Екрани с данни за гмуркане
По време на гмуркане с един газ или с няколко газове 
можете да видите текущите условия на гмуркане, компаса 
за гмуркане и физиологични данни.

По време на gauge гмуркане, можете да видите текущите 
условия на гмуркане, хронометъра за гмуркане, компаса за 
гмуркане и данните за сърдечния ритъм.

По време на apnea или apnea hunt гмуркане, можете да 
видите текущите условия на гмуркане, времето на 
повърхността, подробности за последното ви гмуркане, 
данните за сърдечния ритъм и картата.

Преглед на Primary Gas Dive гмуркане
1 По време на single-gas или multi-gas dive, превъртете до

първият екран с данни.

Гмуркане 3

À Вашето ниво на азот (N2).
Зелено: 0 до 79%. 
Жълто: 80 до 99%.  
Червено: 100% или повече.

Á Вашата скорост на спускане или изкачване.
Зелено: Добре. Изкачването е по-малко от 7,9 м на минута.  
Жълто: Умерено висока. Изкачването е между 7,9 и 10,1 м

(26 и 33 фута) за минута.
 Червено: Много висока. Изкачв. е по-голямо от 10,1 м за минута.

Вашето частично налягане на кислород (PO2).Â
2 Когато преминете времето за декомпресия (NDL) или

извършите спиране на безопасност, екранът с 
данни показва информация за изкачване.

Тавана за дълбочина за спиране за декомпресия.
Ä Оставащо времето за спиране за декомпресията.

Навигиране с компаса за гмуркане
1 По време на гмуркане single-gas, multi-gas, или gauge преминете

до компаса за гмуркане.

Компасът показва посоката ви
2 Избор  за да зададете посока.

Компасът показва отклонения Á от определ. посока 

3 Избор , 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.

Преглед на допълнителни данни за гмуркане с газ
По време на гмуркане с single-gas, multi-gas, или gauge 
премнете до третия екран с данни.



À Вашата текуща зона на сърдечен ритъм.

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на гмуркане можете да видите само 
данни от авградения пулсомер.

Сив: Зона 1. 
Син: Зона 2. 
Зелен: Зона 3. 
Оранжево: Зона 4. 
Червено: Зона 5.

Á Нивото  на  кислородна  токсичност  в  централната  нервна 
система (CNS) по време на single-gas или multi-gas гмуркане.

Зелен: 0 до 79% кислородна токсичност в CNS. 
Жълто: 80 до 99% кислородна токсичност в CNS. 
Червено: 100% или по-висока кислор. токсичност в CNS .

Използване на хронометъра за гмуркане
1 Стартирайте Gauge гмуркане.

2 Преминете до екрана с хронометъра.

3 Избор  > Reset Avg. Depth за да зададете средната 
дълбочина на текущата си дълбочина.

4 Избор  > Start Stopwatch.

5 Изберете опция:
• За да спрете хронометъра, избор   > Stop Stopwatch.

• За да рест. хронометъра избор   > Reset Stopwatch.

Гмуркане с картата
Можете да прегл. картата по време на  апнея интервали.
1  По време на апнея гмуркане, превъртете до картата.
2 Избор , и изберете опция:

• За да прем. или увеличите картата, изберете Pan/Zoom.

Можете да изберет   за да превкл. между прем. нагоре и 
надолу, плъзг. наляво и надясно или мащаби. Задр.    за 
да изберете точката, посочена от кръстчетата.

• За да маркирате местопол. си, изберете Save Location.

СЪВЕТ: Можете да изберете DOWN за промяна на иконата.

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

2 Избор  за да видите подробности за тъканта и 
кислородни толерантни единици (OTU).

Преглежда на уиджета за гмуркане

Уиджет за интервали на повърхността

Уиджета показва кратко резюме на последното ви гмуркане.
1 От уиджет за интервали на повърхността изберете UP.

2 Избор  за да видите повече информация за гмуркането.
3 Изберете гмуркане.
4 Изберете опция:

• За да видите допълнителна информация за активността, 
изберете Details.

• За  да  видите  допълнителна  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  видите  профила  за  дълбочина  на 
активността, изберете Depth Profile.

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

Планиране на гмуркане
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.

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 Избор  > Plan Dive > Compute NDL.

2 Въведете процент кислород.
3  Изберете опция:

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

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

Извежда се NDL обратно броене, дълбочина и 
максимална работна дълбочина (MOD).

4 Изберете DOWN.

5 Изберете опция:
• За да излезете, изберете Done.

• За да добавите интервали към ваше 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 Избор  > Plan Dive > Deco Plans > Add New.

2 Въведете име за плана за декомпресия.
3 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.

4 Изберетге Save.

Преглед и прилагане на план за декомпресия
Можете да замените текущите настройки за гмуркане с 
настройките от план за декомпресия.
1 Избор  > Plan Dive > Deco Plans.

2 Изберете план за декомпресия.

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

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

Редактиране на план за декомпресия
1 Избор  > Plan Dive > Deco Plans.

2 Изберете план за декомпресия.
3  Изберете опция:

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

плана за декомпресия.
4 Редактирайте информацията.

Изтриване на план за декомпресия
1 Избор  > Plan Dive > Deco Plans.

2 Изберете план за декомпресия.
3  Избор Delete > .

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.

No-Fly часове

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

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

устройството върху дебел костюм.
À на титаниеата каишка за увеличаване

 на дължината на каишката.
• Използвайте разш.

• За точни измервания на сърдечния ритъм, уверете се, 
че костюма и други устройства носени на китката не 
пречат на вградения пулсомер.

Активности
Вашето устройство може да се използва за вътрешни, 
външни, атлетични и фитнес дейности. Когато започнете 
дадена дейност, устройството показва и записва сензорни 
данни. 
Можете също така да добавите Connect IQ ™ приложения за 
активност, като използвате вашия Garmin Connect акаунт.
За повече информация относно точността на проследяване и 
фитнес, отидете на garmin.com/ataccuracy.

Стартиране на дейност
Когато започнете дадена дейност, GPS се включва 
автоматично (ако е необходимо). Когато спрете 
дейността, устройството се връща в режим на часовник.

Активности 5

1 От часовника, изберете .

2 Изберете дейност.
3  Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да 

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

с вашия ANT + сензор.
5 Ако дейността изисква GPS, излезте навън и изчакайте, докато 

устройството намери сателитите.
6 Избор  за да стартирате таймера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не записва данните за 
вашата дейност, докато не стартирате таймера.

Съвети за запис на дейност
• Заредете  устройството,  преди  да  започнете 

активността си.

• Изберете BACK за запис на обиколки.
• Изберете UP или DOWN за да видите допълн. страници с данни.

Спиране на дейност
1 Избор .

2 Изберете опция:
• За да възобновите активността си, изберете Resume.

• За  да  запазите  активността  и  да  се  върнете  в 
режим на часовник, изберете Save.

• За  да  спрете  дейността  си  и  да  я  възобновите 
по-късно, изберете Resume Later.

•    За да маркирате обиколка, изберете Lap.

• За да се придвижите обратно до началната си точка, 
изберете Back to Start > TracBack.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за 
дейности, които използват GPS.

• За да се върнете към началната точка на вашата 
дейност, изберете Back to Start > 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 Discard.

ЗАБЕЛЕЖКА: След спиране на активността 
устройството автоматично го записва след 25 минути.

Създаване на персонализирана дейност
1 От часовника, изберете  > Add.

2 Изберете опция:

• Изберете Other за да създадете нова персон. дейност.

• Изберете  Copy  Activity  за  да  създадете  персонал. 
дейност, като започнете от една от запазените си дейности.

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

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

5 Изберете опция:
• Изберете опция, за да персонализирате определени 

настройки за активност. Можете например да изберете цвят 
на акцентите или да персонализирате екранните данни.

     • Изберете Done да запазите и използвате персон. дейност.
6     Изберете Yes за да добавите активността към списъка си.

Дейности на закрито
Descent устройството може да се използва за тренировки 
на закрито, като например бягане на пътека или 
използване на стационарен велосипед. GPS е изключен 
за дейности на закрито.



Навигиране
Запаметяване на вашата локация
Можете да запам. вашата локация за да навиг. обр към нея.

1  Задръжте LIGHT.

2 Избор .

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Редактиране на вашата запаметена локация
Можете да изтриете запазено местоположение или да 
редактирате името му и информация за позицията.
1 От часовника, изберете  > Navigate > Saved 

Locations.

2 Изберете запазено местоположение.
3 Изберете опция за редактиране.

Изтриване на всички запазени местоположения
Можете да изтриете всичките си запазени местоположения.

От часовника, изберете  > Navigate > Saved 
Locations > Delete All.

Проектиране на точка
Можете да създадете ново местоп., като проектирате 
разстоянието от текущото си местоп. до ново местоп.
1 Ако  е  необходимо-  >  Add  >  Project  Wpt.  за  да 

добавите приложението за проектиране в списъка.
2 Изберете Yes за да добавите приложението в списъка. 
3  От часовника, изберете       > Project Wpt..

4 Изберете UP или DOWN за да зададете заглавие.
5 Избор .

6 Изберете DOWN за да изберете единица мярка.
7 Изберете UP за да въведете разстоянието.
8 Избор  да запазите.
Проектираната точка е запазена с име по подразбиране.

Навигиране до дестинация
Можете да използвате устройството си, за да се 
придвижите до дестинация или да следвате курс.
1 От часовника, изберете  > Navigate.

2 Избери категория.
3 Следвайте указанията на екрана, за да изберете местоназн.
4  Избери Go To.

Ще се появи навигационна информация.
5  Избор   за да започнете навигирането.

навигиране до точка на интерес
Ако картовите данни, инсталирани на вашето устройство, 
съдържат интересни обекти, можете да навигирате до тях.
1 От часовника, изберете .

2 Изберете дейност.
3 Задръжте MENU.

4 Изберете Navigation > Points of Interest, и изберете 
категория.
Появява се списък с точки в близост до текущото ви местопол.

5 Ако е необходимо, изберете опция:

Навигиране 6

• За да търсите в различно местоположение, изберете
 Search Near, и изберете местоположение.

• За да търсите интересна точка по име, изберете 
Spell Search, въведете име, изберете Search Near, и 
изберете местоположение.

6 Изберете интересна точка от резултатите от търсенето.

7  Изберете Go.
Ще се появи навигационна информация.

8  Избор   за да започнете навигирането.

Интересни точки
Интересна точка е мястото, което може да ви бъде полезно или 
интересно. Точките на интерес са организирани по категории и 
могат да включват популярни туристически дестинации, като 
бензиностанции, ресторанти, хотели и места за развлечения.

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

Create New.

2 Въведете име за курса и изберете .

3  Изберете Add Location.

4 Изберете опция.
5 Ако е необходимо, повторете стъпки 3 и 4.
6 Изберете Done > Do Course.

Ще се появи навигационна информация.

7  Избор   за да започнете навигацията.

Създаване на Round-Trip Course
Устройството може да създаде курс за двупосочно пътуване въз 
основа на определено разстояние и посока на навигиране.
1 От часовника, изберете .

2 Изберете Run или Bike.

3 Задръжте MENU.

4 Изберете Navigation > Round-Trip Course.

5  Въведете общото разстояние за курса.
6 Изберете посоката.

Устройството създава до три курса. Можете да 
изберете DOWN, за да видите курсовете.

7 Избор  за да изберете курс.

8  Изберете опция:
• За да започнете навигирнаето, изберете Go.

• За  да  прегледате  курса  на  картата  и  да  преместите 
или мащабирате картата, изберете Map.

• За да видите списък с завоите в курса, изберете Turn By Turn.

• За да видите надморската височина за курса, изберете 
Elevation Plot.

Маркиране и стартиране на навигация 
до локация на Man Overboard
Можете да запазите местоположението на човек зад борда 
(MOB) и автоматично да започнете навигация към него.
Съвет: Можете да персонализирате функцията за 
задържане на бутоните за достъп до функцията MOB.

От часовника, изберете  > Navigate > Last MOB.

Ще се появи навигационна информация.
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Преглед на информацията за устройството
Можете да видите информация за устройството, като 
идентификационния номер на устройството, версията на 
софтуера, регулаторната информация и лицензионното 
споразумение.

1 Задръжте MENU.

2 Изберете Settings > About.

ANT+ Сензори
Устройството е съвместимо с тези допълнителни 
безжични ANT + аксесоари. 
• Пулсомер, като HRM-Run.

• Сензор за скорост и каданс за велосипед.

• Крачкомер.
• Сензори за мощност, като Vector™

• tempe™ безжичен температурен сензор.
За информация относно съвместимостта и закупуване на 
допълнителни сензори отидете на http://garmin.bg

Сдвояване на ANT + сензори
Първият път, когато свържете сензор към устройството си 
посредством безжична технология ANT +, трябва да сдвоите 
устройството и сензора. След като бъдат сдвоени, 
устройството автоматично се свързва със сензора, когато 
започнете дадена дейност и сензорът е активен и в обхват.
Ако пулсомера е в комплект с устройство, то той  вече е 
сдвоен с вашето устройство.
1 Ако сдвоявате пулсомера, поставете пулсомера преди 

да започнете сдвояването.
Пулсомера не изпраща или получава данни, докато не 
го поставите.

2 Дръжте устройството на разстояние до 3 м от сензора.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Останете  на  10  м  от  други  ANT  +, 
сензори докато сдвоявате.

3 Задръжте MENU.

4 Изберете Settings > Sensors & Accessories > Add New.

5  Изберете опция:
• Изберете Search All.

• Изберете вида на сензора.
След като сензорът е сдвоен с вашето устройство, 
състоянието на сензора се променя от Searching към 
Connected. Данните на сензора се показват.

Използване на допълнителен сензор за 
скорост на колело или каданс
Можете да използвате съвместим сензор за скорост или 
каданс, за да изпратите данни на устройството си.
• Свържете сензора с вашето устройство.

• Задайте размера на колелото.

•   Отидете да карате. 

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

сензор които са съвместими с вашето устройство.
• За повече  информация  вижте  ръководството  на  вашият 

измервател за сила.
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• Регулирайте силовите зони, за да отговаряте на вашите 
цели и способности.

• Използвайте  сигнали  за  обхват,  за  да  бъдете 
уведомявани, когато достигнете определена зона.

• Персонализирайте полетата за силови данни.

Използване на електронни скорости
Преди да можете да използвате съвм. електронни скорости, като  
Shimano  Di2™ трябва да ги сдвоите с вашето устройство. 
Можете да персонализирате допълнителни полета за 
данни. Descent Mk1 показва текущите стойности на 
настройка, когато сензорът е в режим на настройка.

Предупреждения за ситуацията
Descent може да се използва с Varia Vision ™,  Varia ™ фар 
и радар, за да подобри осведомеността за ситуацията. За 
повече информация вижте ръководството на вашето 
устройство Varia.
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да актуализирате 
софтуера на Descent преди да сдвоите устройствата 
Varia.

Крачкомер
Устройството ви е съвместимо с крачкомер. Можете да използвате
 крачкомера, за да записвате скорост и разстояние, вместо да 
използвате GPS, когато тренирате на закрито или когато GPS 
сигнала е слаб. Крачкомера е в режим на готовност и е готова да 
изпраща данни (като пулсомера).
След 30 минути бездействие, крачкомера изключва, за да запази 
батерията. Когато батерията е ниска, на устройството ви се 
появява съобщение. Остават около пет часа живот на батерията.

Калибриране на крачкомера
Преди да можете да калибрирате устройството си, 
трябва да придобиете GPS сигнали и да сдвоите 
устройството си с крачкомера.
Крачкомера е самокалибриращ, но можете да подобрите 
точността на данните за скоростта и разстоянието с няколко 
открити бягания с помощта на GPS.
1 Застанете навън за 5 минути с ясен изглед към небето.

2  Стартирайте дейност за бягане.
3 Бягайте на писта без спиране за 10 минути.
4 Спрете дейността си и я запазете.

Въз основа на записаните данни стойността на калибриране се 
променя, ако е необходимо. Не би трябвало да калибрирате 
отново крачкомера, освен ако не се промени стилът ви.

Калибриране на крачкомера ръчно
Преди да можете да калибрирате устройството си, трябва 
да свържете устройството си с крачкомера.
Препоръчва се ръчното калибриране, ако знаете коефициента на 
калибриране. Ако сте калибрирали крачкомера с друг Garmin 
продукт, може да знаете калибрационния фактор.
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Settings > Sensors & Accessories.

3  Изберете вашят крачкомер.
4 Изберете Cal. Factor > Set Value.

5 Коригирайте коефициента на калибриране:
• Увеличете коеф. на калибриране, ако разст. е твърде ниско.
• Намалете коеф. на калибриране, ако разст. е твърде високо.



tempe

®

®, and Mac®

Настр. на скоростта и разстоянието на крачкомера
Преди да можете да персонализирате скоростта и 
разстоянието на крачкомера, трябва да свържете 
устройството си с крачкокмера.
Можете да настроите устр. да изчислява скоростта и 
разстоянието, като използвате данните на крачкомера.
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Settings > Sensors & Accessories.

3  Изберете вашият крачкомер.
4 Изберете Speed или Distance.

5 Изберете опция:
• Изберете  Indoor  когато  тренирате  с  изключен  GPS, 

обикновено в закрити помещения.
• Изберете  Always  да  използвате  вашите  данни  от 

крачкомера, независимо от GPS настройките.

tempe е безжичен температурен сензор. Можете да 
прикрепите сензора към обезопасена лента, където е 
изложен на околния въздух, и следователно осигурява 
постоянен източник на точни данни за температурата. 
Трябва да сдвоите tempe с вашето устройство, за да данни.

Информация за устройството
Descent Mk1 Спецификации
Вид батерия Презарежд., вгр. литиево-йонна батерия
Живот на батерията  До 12 дни
Воден рейтинг             10 ATM* Dive (EN 13319)**

Оперативна                      темпер.    От -20º до 50ºC 

Подводна работна 
температура

От 0º до 40ºC

Температурата на 
зареждане

От 0º до 45ºC

Безжични честоти ANT+ 2.4 GHz @ -1 dBm nominal, Bluetooth 
2.4 GHz @ 0 dBm nominal, Wi‑Fi 2.4 GHz @ 
12 dBm nominal

Безжични протоколи ANT+ wireless technology
Bluetooth Smart device
Wi‑Fi технология (приложими модели)

*Устройството издържа налягане, еквивалентно на дълбочина 
от 100 м. За повече инф. www.garmin.com/waterrating.

**Проектиран да отговаря на изискванията CSN EN 13319.

Информация за батерията
Действителният живот на батерията зависи от функциите, 
които са активирани на устройството ви, като проследяване 
на активността, сърдечен ритъм, смарт известия, GPS, 
вградени сензори и свързани сензори.
Живот на бат. Режим
До 12 дни Режим Smartwatch с проследяване на активността 

и следене на пулса 24 часа в денонощието
До 20 часа       GPS режим с вграден пулсомер
До 35 часа       UltraTrac GPS режим 

До 40 часа       Режим на гмуркане

Управление на данни
Устройството не е съвместимо с Windows  95, 98, Me, 
Windows NT  OS 10.3 и по-стари.

Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра като 
преносимо устройство, трябва безопасно да го изключите 
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от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако вашето 
устройство е свързано към вашия компютър с Windows като 
преносимо устройство, не е необходимо безопасно изключване.
1 Направете следното:

• За  компютри  с  Windows  изберете  Safely  Remove 
Hardware в системната област и изберете вашето устройство.

• За компютри Apple изберете устройството и изберете 
File > Eject.

2 Изключете кабела от компютъра.

Изтриване на файлове
ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не знаете целта на даден файл, не го изтривайте. 
Паметта на устройството ви съдържа важни системни 
файлове, които не трябва да се изтриват.

1 Отворете Garmin папката.

2 Ако е необходимо, отворете папка.

3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete бутона на клавиатурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате компютър на Apple, трябва да 
изпразнете папката Trash , за да премахн. напълно файловете.

Поддръжка на устройството
Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте остър предмет за почистване на устройството.
Избягвайте химически почистващи средства, разтворители и 
репеленти против насекоми, които могат да повредят покритията.
Изплакнете добре устройството с прясна вода след излагане на 
хлор, солена вода, слънцезащитни продукти, козметика, алкохол 
или други тежки химикали. Продължителното излагане на тези 
вещества може да повреди кейса.
Не измивайте устройството под високо налягане, защото 
струята вода или въздух може да повреди сензора за 
дълбочина или барометъра.
Избягвайте екстремни шокове и тежко третиране, 
защото това може да влоши живота на продукта.
Не съхранявайте устройството, където то може да седи 
продължително на излагане на екстремни температури, 
тъй като може да причини трайна повреди.
Прекратете употребата, ако устр. е повредено или ако е съхранено 
при темп. извън зададения температурен диапазон на съхранение.

Почистване на устройството

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

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

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

Смяна на QuickFit™ каишка
1 Плъзнете фиксатора на  QuickFit  каишката и  извадете 

каишката от часовника.



2 Подравнете новата каишка с часовника.
3 Натиснете каишката на място.

Уверете  се,  че  каишката  приляга.  Заключването  трябва 
да се затваря над щифта на часовника.

4 Повторете стъпки от 1 до 3, за другата каишка.

Дълга каишка за гмуркане
Устройството ви е снабдено с допълнителна дълга каишка, 
която можете да носите върху дебел костюм за гмуркане.

Регулиране на металната каишка
Ако часовникът ви включва метална каишка, трябва да 
отнесете часовника си на часовикар, за да настроите 
дължината на металната каишка.

Отстраняване на проблеми
Устройството ми е на грешен език
Можете да промените избора на езика на устройството, 
ако случайно сте избрали грешен език.
1 Задръжте MENU.

2 Превъртете надолу до последния елемент и -    .
3 Превъртете надолу до втория в последния елемент и

.

4 Избор .

5 Изберете вашия език.

Моят смартфон е съвместим с 
устройството ми?
Descent Mk1 е съвместимо със смартфони, използващи 
безжична технология Bluetooth Smart.

Отидете на www.garmin.com/ble за инф. за съвместимост.

Телефонът ми не се свързва с устройството
• Активирайте безжичната технология Bluetooth.
• Дръжте телефона си на разстояние до 10 м от устройството.
• На вашия смартфон отворете прилож. Garmin Connect Mobile, 

избор или , и изберете Garmin Devices > Add Device 
за да влезете в режим на сдвояване.

• На устр. си задръжте LIGHT, и избор  за да включите 
технол. Bluetooth и да влезете в режим на сдвояване.

Мога ли да използвам моя Bluetooth 
сензор с моя часовник?
Устройството е съвместимо с някои Bluetooth сензори. 
Първият път, когато свържете сензор към вашето Garmin 
устройство, трябва да сдвоите устройството и сензора. След 
като бъдат сдвоени, устройството автоматично се свързва 
със сензора, когато започнете дадена дейност и сензорът е 
активен и в обхват.

1 Задръжте MENU.

2 Изберете Settings > Sensors & Accessories > Add New.

3 Изберете опция:
• Изберете Search All.

• Изберете вида на сензора.
Можете да персонализирате допълнителни полета за 
данни.

Ресет на устройството
1 Задръжте LIGHT за най-малко 25 секунди.
2 Задръжте LIGHT за една секунда, за да включите устройството.

Възстановяване на всички настройки
ЗАБЕЛЕЖКА: Това изтрива всяка въведени от 
потребителя информация и история на активността.
Можете да възстановите всички настройки на 
устройството до фабричните им стойности.
1 Задръжте MENU.

2 Изберете  Settings  >  System  >  Restore  Defaults  > 
Reset Settings.

Нулиране на тъканното натоварване
Можете да възстановите текущото натоварване на тъканите, 
запазено в устройството. Трябва да нулирате тъканното 
натоварване само ако не планирате отново да използвате 
устройството в бъдеще. 
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Settings > System > Restore Defaults.

3  Изберете опция:
• За да рестнете текущото нат. на тъканта, избор Reset Tissues.

• За да ресетнете всички настройки на устройството и текущото 
натоварване на тъкани, изберете Reset Settings and Tissues.

Придобиване на сателитни сигнали
Устройството може да се нуждае от ясна видимост към 
небето, за да получи сателитни сигнали. Времето и датата 
се задават автоматично в зависимост от GPS позицията.
1 Отидете на открито.

Предната част на устр. трябва да е ориентирана към небето.
2 Изчакайте, докато устройството намери сателитите.

Може да отнеме 30-60 секунди, за да намерите сигнал.

Подобряване на приемането на GPS сателит
• Често синхронизирайте устройството с Garmin Connect:

◦ Свържете  устройството  си  с  компютър,  като  използвате 
USB кабела и приложението Garmin Express.

◦ Синхронизирайте устройството си с приложението Garmin 
Connect с помощта на вашия смартфон.

◦ Свържете устройството си с Garmin Connect с Wi-Fi 
безжична мрежа.

Докато сте свързани с Garmin Connect, устройството 
изтегля няколко дни сателитни данни, което му позволява 
бързо да открие сателитни сигнали.

• Вземете устройството си на открито далеч от високи 
сгради и дървета.

• Останете неподвижни за няколко минути.
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BSD 3-Clause License

Всички права запазени.
Преразпределение и използване в код, с или
без промяна, в случай че са изпълнени следните
условия:
• Повторно разпространение на изходния код трябва да

запази горното съобщение за авторски права, този списък
с условия и долупосочения отказ от отговорност.

• Повторно разпространение в бинарна форма трябва да се
цитира по-горното съобщение за авторски права, този списък 
с условия и долупосочения отказ от отговорност в
документацията и / или други материали, които се разпростр.

• Нито авторът, нито имената на всички сътрудници могат да се
използват за одобрение или популяризиране на продукти,
получени от този софтуер, без конкретно предв. писмено разр.

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ НОСИТЕЛИ НА
АВТОРСКИ ПРАВА "КАКТО Е" И ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ
ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА
ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИКА НА АВТОРСКИ ПРАВА
ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ,
ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, ЗА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ,
ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО
ДОГОВОР, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО),
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР,
ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

10 Appendix



support.garmin.com

December 2017
190-02244-00_0A


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48

