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Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Преглед

Изберете, за да включите часовника.
Изберете, за да включите или изключите подсветката.
Задръжте, за да видите менюто за управление.
Изберете, за да преминете през уиджетите и менютата.
Задръжте, за да видите менюто.

Изберете, за да преминете през уиджетите и менютата. 
Задръжте, за да видите контролите за музика.

Изберете, за да видите дейн. и да старт. или спр. дейност. 
Изберете, за да изберете опция в менюто. 
Задръжте за да видите показателите за ефективността си.

Изберете, за да се върнете към предишния екран.
Изберете, за да запишете обиколка, почивка или 
преход по време на мултиспортна дейност.
Задръжте за да видите изгледа на часовника от всеки екран.

Преглед на менюто за управление
Менюто за управление съдържа опции, като включване на 
режим не ме безпокой, заключване на бутони и 
изключване на устройството. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавяте, пренареждате и 
премахвате опциите в менюто за управление.
1 От всеки екран задръжте LIGHT.

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

Преглед на уиджети
Устройството идва предварително заредено с няколко 
уиджета, а още са налични когато го свържете със смартфон.
• Изберете UP или DOWN.

Устройството преминава през списъка с уиджети.
• Изберете START , за да видите допълнителни опции и 

функции за уиджета.

Въведение 1

Зареждане на устройството
ВНИМАНИЕ

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

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

1 Подравнете зарядното устройство с контактите на 
гърба на устройството и свържете        здраво 
зарядното устройство към устройството.

2 Включете USB кабела в USB порта за зареждане.
3  Заредете напълно устройството.
4 Натис.  за да извадите зарядното устройство.

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

и отворете Garmin Connect.
2 Дръжте своя смартфон на разстояние до 10 м от вашето устр. 
3  Изберете LIGHT за да включите устройството.

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

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

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

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

Актуализации на продукта
На вашия компютър, инстал. Garmin Express ™ (www.garmin.com / 
express). На вашия смартфон инстал. прилож. Garmin Connect.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за 
устройствата на Garmin:
• Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Качване на данни в Garmin Connect
•   Регистрация на продукт

Настройване на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

http://www.garmin.com/express
http://www.garmin.com/express
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2 Отидете на www.garmin.com/express.
3  Следвайте инструкциите на екрана.

Активности и приложения
Вашето устр. може да се използва за вътрешни, външни, 
спортни и фитнес дейности. Когато стартирате дейност, устр. 
показва и записва данни от сензори. Можете да запазвате 
дейности и да ги споделяте с общността на Garmin Connect.

Бягане
1 Изберете START.
2 Изберете дейност.
3 Излезте навън и изчакайте докато устр. открие спътници.
4 Ако е необх., изчакайте докато устр. се свърже с ANT +

сензор.
5 Изберете START , за да стартирате таймера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не записва вашите данни 
за активност, докато не стартирате таймера.

6 Отидете да бягате.
7 След като завър., изберете STOP , за да спрете таймера.
8  Изберете опция:

• За да възобновите бягането, изберете Resume.
• За да запазите бягането, изберете Save.
•  За да спрете бягането и да го възобновите по-късно - 

Resume Later.
• За да маркирате обиколка, изберете Lap.
• За да следвате следата си обратно до началната 

точка на вашия план, изберете Back to Start > TracBack.
• За да откажете бягането и да се върнете в режим 

на часовник, изберете Discard.

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

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

вашия ANT + или Bluetooth сензор.
5 Ако дейността изисква GPS, излезте навън и изчакайте 

докато устройството открие спътници.
6 Изберете START , за да стартирате таймера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не записва вашите данни 
за активност, докато не стартирате таймера.

Съвети за записване на активности 
• Заредете устройството преди стартиране на 

активност.  
• Изберете LAP за да запишете обиколка.
• Избер. UP или DOWN за да видите доп. страници с данни.

Спиране на активности
1 Изберете STOP.
2 Изберете опция:

• За да възобновите активността си, изберете Resume.
• За да запазите дейноста и да се върнете в режим

 на часовник, изберете Save > Done.
• За  да  спрете  активноста  и  да  я  възобностие 

по-късно изберете Resume Later.
• Зад амаркирате обиколка, изберете Lap.

• За да навигирате обратно до началната точка за               
   текущата ви активности, изберете Back to Start > TracBack.

• За да навигирате обратно до началната точка на активноста 
по-най-близкия път, изберете Back to Start > Route.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само за 
активности, които използват GPS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само за 
активности, които използват GPS.

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

ЗАБЕЛЕЖКА: След като спрете дейността, устройството
 я запаметява автоматично след 30 минути.

Добавяне или премахване на любима дейност
Списъкът с любимите ви дейности се появява, когато натиснете 
СТАРТ от изгледа на часовника и той осигурява бърз достъп до 
дейностите, които използвате най-много. Можете да добавяте 
или премахвате любими дейности по всяко време.
1 Задръжт MENU.
2 Изберете Activities & Apps.

Вашите любими дейности се появяват в горната част на списъка. 
3  Изберете опция:

• За  да  добавите  любима  дейност,  изберете 
дейността и изберете Set as Favorite.

• За да премахнете любима дейност, изберете активността и 
изберете Remove from Favorites.

Създаване на персонализирана активност

Можете също да добавите активности и приложения 
към устройството си чрез Connect IQ уебсайта.
За повече информация относно проследяването на 
дейностите и точността на измерване на фитнес посетете 
уебсайта garmin.com/ataccuracy.

1 От изгледа на часа изберете START > Add.
2  Изберете опция:

• Изберете  Copy  Activity  за  да  създадете  персон. 
дейност, започвайки от запазените от вас дейности.

• Изберете Other да създадете нова персон. активност.
3  Ако е необходимо, изберете тип дейност.
4 Изберете име или въведете потребителско име.

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

5 Изберете опция:
• Изберете опция, за да персонализирате конкретни настройки 

на дейността. Например, можете да персонализирате 
екраните с данни или автоматичните функции.

     • Изберете Done , за да запазите и използвате перс. активност.
6     Изберете Yes , за да добавите активността към списъка си.

Дейности на закрито
MARQ може да се използва за тренировки на закрито, като 
например бягане на закрито или използване на стационарно 
колело. GPS е изключен за дейности на закрито.
При бягане или ходене с изключен GPS, скоростта, разстоянието и 
ритъмът се изчисляват с помощта на акселерометъра в 
устройството. Акселерометърът се самокалибрира. Точността на 
данните за скоростта, разстоянието и ритъма се подобрява след 
няколко бягания на открито или разходки с помощта на GPS.
СЪВЕТ: Задържането на перилата на бягащата пътека 
намалява точността. Можете да използвате допълнителен 
крачкомер за записване на темпото, разстоянието и каданса.

2 Дейности и приложения

1 От изгледа на часовника изберете START.
2 Изберете дейност.
3  Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за 

http://www.garmin.com/express
http://garmin.com/ataccuracy


Garmin ConnectДейности на открито
MARQ идва с предварително заредени дейности на открито, 
като бягане и колоездене. GPS е включен за дейности на 
открито. Можете да добавяте нови дейности въз основа на 
дейности по подразбиране, като например ходене или 
гребане. Можете също да добавяте потребителски дейности 
към устройството си.

Мултиспорт
Триатлонистите, дуатлонистите и другите мултиспорт 
състезатели могат да се възползват от мултиспорт дейности, 
като триатлон или Swimrun. По време на мултиспорт дейност 
можете да преминете между дейности и да продължите да 
виждате общото си време и разстояние. Например, можете да 
превключите от колоездене към бягане и да видите общото си 
време и разстояние през цялата мултиспорт дейност.
Можете да персонализирате мултиспорт дейност, или  
да използвате активността по подразбиране за 
триатлон, настроена за стандартен триатлон.

Плуване
ЗАБЕЛЕЖКА

Устройството е предназначено за повърхностно плуване. 
Подводното гмуркане с устройството може да повреди 
продукта и да анулира гаранцията.

Свързани функции
Свързаните функции са налични за вашето MARQ устройство, 
когато свържете устройството към съвместим смартфон, 
използвайки безжичната технология Bluetooth. Някои функции 
изискват да инсталирате приложението Garmin Connect Mobile 
на свързания смартфон. Посетете www.garmin.com/apps за 
повече информация. Някои функции са достъпни и когато 
свържете устройството си към безжична мрежа.

LiveTrack: Позволява на приятелите и семейството ви да 
следват вашите дейности в реално време. Можете да 
поканите последователи, което им позволява да виждат 
данните ви на живо на страницата в Garmin Connect.

GroupTrack:  Позволява  ви  да  следите  връзките  си 
чрез LiveTrack директно на екрана и в реално време.

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

Software Updates: Позволява ви да актуализирате софтуера.

Find my phone: Намира вашия изгубен смартфон, който 
е свързан с вашето MARQ устройство и е в обхвата.

Find my device:  Намира загубеното ви MARQ устройство, 
което е сдвоено с вашия смартфон и е в обхвата.

Телефонни известия:  Показва телефонни известия 
и съобщения на вашето MARQ устройство.

Качване на активности в Garmin Connect: Автоматично 
изпраща вашата дейност към профила ви в Garmin Connect
 веднага щом приключите със записването на дейността.

Времето:  Позволява  ви  да  видите  текущите 
метеорологични условия и прогнози за времето.

Bluetooth  сензори:  Позволява  ви  да  свързвате  Bluetooth
 съвместими сензори, като например  пулсомер.

Дейности и приложения 3

Вашият Garmin Connect акаунт ви позволява да следите 
ефективността си и да се свързвате с приятелите си. Той ви 
дава инструментите за проследяване, анализиране, 
споделяне и взаимно насърчаване. Можете да записвате 
събитията от вашия активен начин на живот.
Можете да създадете своя безплатен акаунт на Garmin 
Connect, когато сдвоите устр. с телефона си, като използвате 
Garmin Connect Mobile. Можете също да създадете акаунт, 
чрез Garmin Express (www.garmin.com/express).
Съхранявайте дейностите си: След като завършите и 

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

Анализирайте данните си: Можете да видите по-подробна 
информация за вашите фитнес и дейности на открито, 
включително време, разстояние, пулс, изгорени калории, 
ритъм, изглед към картата и графики на темпото и 
скоростта. Можете да видите по-подробна информация 
за вашите игри за голф, включително карти за оценка, 
статистика и др.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да видите някои данни, трябва да 
свържете допълнителен безжичен сензор с вашето 
устройство.

Следете напредъка си: Можете да следите ежедневните 
си крачки, да се присъедините към приятелска 
конкуренция с връзките си и да постигнете целите си.

Споделете дейностите си: Може да се свържете с приятели, 
за да следите дейностите им или да публикувате връзки 
към дейностите си в социални мрежи.

Управлявайте  настройките  си:  Можете  да 
персонализирате вашите устройства и потребителски 
настройки в профила си в Garmin Connect.

ВНИМАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

Откриването на инциденти и помощта са допълнителни 
функции и не трябва да се разчита на тях, като основен метод
 за получаване на спешна помощ. Приложението Garmin 
Connect не се свързва с аварийни служби от ваше име.

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

За да използвате тези функции, трябва да сте свързани с 
приложението Garmin Connect, използвайки технологията 
Bluetooth. Можете да въведете спешни контакти в 
профила си в Garmin Connect.

         Функции за безопасност и просл. 
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Помощ:  Позволява  ви  да  изпратите  съобщение  с  вашето 
име и местоп. към вашите спешни контакти.

LiveTrack: Позволява на приятелите и семейството ви да 
следват вашите дейности в реално време. Можете да 
поканите последователи, които използват електронна 
поща или социални мрежи.

GroupTrack:  Позволява  ви  да  следите  връзките  си 
чрез LiveTrack директно на екрана и в реално време.

Добавяне на спешни контакти
Телефонните номера за контакт при спешни случаи се 
използват за функциите за откриване на инциденти и помощ.
1 От прил.  Garmin Connect изберете    или    .
2 Изберете Safety & Tracking > Incident Detection &
 Assistance > Add Emergency Contact.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Включване и изключване на зас. на инцидент

Засичане на инциденти: Позволява на приложението 
Garmin Connect да изпраща съобщение до спешните ви 
контакти, когато устройството MARQ открие инцидент.

1 Задръжте MENU.
2 Изберете Safety & Tracking > Incident Detection.
3 Изберете дейност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Откриването на инциденти е достъпно само за 
разходки на открито, бягане и каране на велосипед.

Когато MARQ устройство открие инцидент, приложението 
Garmin Connect може да изпрати автоматично до вашите 
спешни контакти автоматизирано съобщение и имейл с вашето 
име и GPS местопол. Появява се съобщение, показващо, че 
вашите контакти ще бъдат информ. след изтичане на 30 сек. 
Можете да изберете Cancel преди отброяването да приключи, 
за да отмените съобщението.

Искане на помощ
Преди да можете да поискате помощ, трябва да настроите 
спешни контакти.
1 Задръжте LIGHT бутона.
2 Когато усетите три вибрации, отпуснете бутона, за да 

активирате функцията за помощ.
Появява се екранът за обратно отброяване.
СЪВЕТ: Можете да изберете Cancel преди отброяването
да приключи, за да отмените съобщението.

Стартиране на GroupTrack Session
Преди да стартирате GroupTrack сесия, трябва да имате 
акаунт в Garmin Connect, съвместим смартфон и 
приложението Garmin Connect.
Тези инструкции са за старт. на GroupTrack сесия с MARQ. 
Ако връзките ви имат други съвместими устройства, можете 
да ги видите на картата. Другите устр. може да не са в съст. 
да показват състезателите на GroupTrack на картата.
1 Излезте навън и включете MARQ устройството.
2 Свържете вашия смартфон с MARQ устройството.

3 На MARQ задръжте MENU, и изберете Safety & 
Tracking > GroupTrack > Show on Map за да разрешите
 преглеждането на връзки на екрана с картата.

4 В приложението Garmin Connect от менюто с настройки 
изберете Safety & Tracking > LiveTrack > GroupTrack.
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5 Ако  имате  повече  от  едно  съвместимо  устройство, 
изберете устройство за GroupTrack сесията.

6 Изберете Visible to > All Connections.
7 Изберете Start LiveTrack.
8 На MARQ устройството стартирайте дейност.
9 Преминете до картата, за да видите връзките си.

От картата можете да задържите MENU и изберете Nearby 
Connections за да видите инф. за разстоянието, посоката 
или скоростта за други връзки в GroupTrack сесията.

Съвети за GroupTrack Sessions
Функцията GroupTrack ви позволява да следите други 
връзки във вашата група, като използвате LiveTrack 
директно на екрана. Всички членове на групата трябва да 
са вашите връзки в профила ви в Garmin Connect.
• Започнете дейността си навън с помощта на GPS.
• Свържете  MARQ  устройството  с  вашия 

смартфон с помощта на технологията Bluetooth.
• В приложението Garmin Connect Mobile от менюто с 

настройки изберете Connections, за да актуализирате 
списъка с връзки за вашата GroupTrack сесия.

• Уверете се, че всичките ви връзки са свързани с техните 
смартфони и стартирайте LiveTrack сесия в 
приложението Garmin Connect Mobile.

• Уверете се, че всичките ви връзки са в обхват (40 
км или 25 мили).

• По време на GroupTrack сесията преминете до картата, 
за да видите връзките си.

Настройки на GroupTrack
Задръжте MENU, и изберете Safety & Tracking > GroupTrack.
Покажи на картата: Позволява ви да видите връзките на

 екрана с картата по време на GroupTrack сесия.
Видове дейности: Позволява да изберете кои видове дейности 

да се появяват на екрана на картата по време на GroupTrack.

Музика
Можете да изтеглите аудио съдържание на устройството от 
компютъра си или от друг доставчик, така че да можете да 
слушате, когато смартфонът ви не е наблизо. За да слушате 
аудио съдържание, съхранено на вашето устройство, трябва 
да свържете слушалки с Bluetooth технология.
Можете да използвате контр. за музика, за да 
контролирате възпр. на музика от вашия смартфон.

Изтегляне на лично аудио съдържание
Преди да можете да качите личната си музика на вашето 
устройство, трябва да инсталирате приложението Garmin 
Express на вашия компютър (www.garmin.com/express).
Можете да зареждате вашите лични аудио файлове, като 
.mp3 и .aac файлове, на MARQ устройство от компютъра.
1 Свържете  устройството  към  компютъра  с  помощта  на 

включения USB кабел.
2 Отворете  приложението  Garmin  Express  на  вашия 

компютър, изберете устройството и изберете Music.
комп., можете да избират.      и разглеждатеTIP: За Windows

папката с вашите аудио файл.  За Apple  компютри 
Garmin Express използва вашата   iTunes  библиотека.

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

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

5 Ако е необходимо, в MARQ списъка изберете 
категория, поставете отметките и изберете Remove 
From Device за премахване на аудио файлове.

http://www.garmin.com/express


Функции за пулса
MARQ има вграден пулсомер, и е съвместим с допълнителни 
пулсомери (продават се отделно). Можете да видите данните 
за пулса на уиджета за пулс. Ако са налице данни от 
вградения и допълнителния пулсомер, вашето устройство 
използва данните за пулса от допълнителния пулсомер.

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор се намира на гърба 
на устройството.

Пулсов оксиметър
MARQ има вграден пулсов оксиметър, за да се изчисли 
наситеността на кислорода в кръвта. Занието на 
кислородното насищане може да ви помогне да определите 
как тялото ви се аклиматизира на големи височини за 
планински спортове и експедиции. Когато преглеждате 
уиджета на пулсовия оксиметър, докато не се движите, 
вашето устройство анализира наситеността на кислорода и 
височината. 
На устройството четенето на пулсовия оксиметър се 
появява като процент на насищане с кислород и цвят на 
графиката. В профила си в Garmin Connect можете да 
видите допълнителни подробности за показанията на 
пулсовия оксиметър, включително тенденциите за няколко 
дни.

1 Процентът на насищане с кислород.

2 Графика на средните показатели за насищане с кислород за 
последните 24 часа.
3 Последното ви четене на кислородна сатурация.

4 Скалата на надморската височина.

5 Графика на надм. височината за последните 24 часа.

Навигация
Запазване на местоположението ви
Можете да зап. текущото си местоп., за да се върнете към него.
1  Задръжте LIGHT.
2 Избор .
3 Следвайте инструкциите на екрана

Навигиране до дестинация
Можете да използвате устройството си, за да навигирате до 
дестинация или да следвате курс.
1 От изгледа на часовника изберете START > Navigate.
2 Избери категория.
3 Отговорете на екранните подкани, за да изберете дестинация.
4  Изберете Go To.

Появява се навигационна информация.
5 Изберете START , за да започнете навигация.

Навигиране до интересна точка
Ако картографските данни, инсталирани на устройството ви, 
включват интересни обекти, можете да навигирате до тях.
1 От изгледа на часовника, изберете START.
2 Изберете дейност.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Points of Interest, и изберете

категория.
Появява се списък с интересни места в близост до вас.

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

изберете Search Near, и изберете местоположение.
• За да търсите точка на интерес по име, изберете 

Spell Search, въведете име, изберете Search Near, и 
изберете местоположение.

6 Изберете точка на интерес от резултатите от търсенето.
7  Изберете Go.

Появява се навигационна информация.
8 Изберете START , за да започнете навигация.

Карта
Устройството идва предварително заредено с карти и може да 
показва няколко вида данни от картата на Garmin, включително 
топографски контури и близките интересни места. За да 
закупите допълнителни картографски данни и да видите 
информация за съвместимостта, отидете на garmin.com/maps.

Когато  навигирате  към  дестинация,  вашият  маршрут  е 
маркиран с линия на картата.

Преглед на картата
1 Стартиране на дейност на открито.
2 Изберете UP или DOWN , за да преминете до екрана с картата.
3  Задръжте MENU, и изберете опция:

• За да преместите или мащаб. картата, изберете Pan/Zoom.
СЪВЕТ: Можете да изберете START, за да 
превключвате между плъзгане нагоре и надолу,  
наляво и надясно или мащабиране. Можете да 
задържите START, за да изберете точката.

• За да видите близките обекти и точките, изберете 
Around Me.

Персонализиране на устройството
Настройки за дейности и приложения
Тези настройки ви позволяват да персонализирате всяко 
предварително заредено приложение за дейности въз основа на 
нуждите ви. Можете например да персонализирате страниците с 
данни и да активирате сигнали и функции за обучение.
Задръжте MENU, изберете Activities & Apps, изберете 
дейност и изберете настройките за активност.

https://apps.garmin.com
http://garmin.com/garminpay/banks
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Преглед на информация за устройството
Можете да видите инф. за устр., като например ID номер, 
версията на софтуера, регулаторната инф. и лиценз. спораз.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете System > About.

Преглед на информация за нормативната 
уредба и съответствие
Етикетът за това устр. се предоставя по електр. път. Електр. 
етикет може да предостави регулаторна инф., като идентиф. 
номера, предоставени от FCC или регион. маркировки за 
съответствие, както и приложимата инф. за продукта и лиценз.
1 Задръжте MENU.
2 От системното меню изберете About.

Безжични сензори
Вашето устр. може да се използва с безжични ANT + или 
Bluetooth сензори. За повече инф. относно съвмест. и закуп. на 
допълнителни сензори, отидете на buy.garmin.com.

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

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

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

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

• Изберете Search All.
• Изберете типа на вашия сензор.

След като сензорът е свързан с устройството ви, състоянието на 
сензора се променя от Търсене в Свързан. Данните за сензорите 
се появяват на екрана с данни или в полето за персон. данни.

Информация за устройството
Спецификации
Вид батерия Презар., вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията До 12 дни (режим SmartWatch с 

проследяване на активността и 24/7 
включен пулсомер)

Воден рейтинг 10 ATM*
Темпер. диапазон на 
работа и съхранение
Темпер. диапазон на 
зареждане
Безжични честоти / 
протоколи

От -20º до 45ºC

От 0º до 45ºC

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

Информация за батерията
Действителният живот на батерията зависи от функциите, 
активирани на вашето устройство, като например 
проследяване на активността, пулс, известия от смартфон, 
GPS, вътрешни сензори и свързани сензори.

Действителният живот на батерията зависи от функциите, 
активирани на вашето устройство, като например 
проследяване на активността, пулс, известия от смартфон, 
GPS, вътрешни сензори и свързани сензори.

Живот на бат. Режим
До 12 дни Режим SmartWatch с проследяване на активността

 и 24/7 наблюдение на пулса на китката
До 28 часа GPS режим с включен пулсомер
До 9  часа GPS режим с  вграден  пулсомер  и  стрийминг  на 

музика
До  48  час Режим  UltraTrac  GPS  с  включен  жироскоп  (с 

изключен пулсомер)

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

Изтриване на файлове
ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не знаете целта на даден файл, не го изтривайте. 
Паметта на устройството 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 на клавиатурата.

Операционните системи на Mac предоставят ограничена 
поддръжка за режима на MTP прехвърляне на файлове. 
Трябва да отворите устройството Garmin на операционна 
система Windows. Трябва да използвате приложението Garmin 
Express за премахване на музикални файлове от устр.

Поддръжка на устройството
Грижа за устройството

ЗАБЕЛЕЖКА
Не използвайте остри предмети за почистване на устройството.
Избягвайте химически почистващи препарати и разтворители , 
които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.
Изплакнете старателно устройството с прясна вода след 
излагане на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, 
алкохол или други агресивни химикали. Продължителното 
излагане на тези вещества може да повреди кейса.
Избягвайте да натискате бутони под вода.
Избягвайте екстремни удари и груба обработка, тъй 
като това може да влоши живота на продукта.
Не съхранявайте устройството на места с излагане на 
екстремни температури, тъй като това може да доведе до 
трайно увреждане.

Почистване на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

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

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

2 Подсушете.
След почистване, оставете устройството да изсъхне напълно.



Рестартиране на устройството
1 Задръжте LIGHT докато устройството се изключи.
2 Задръжте LIGHT за да включите устройството.

Нулиране на всички настройки по подразбиране
Можете да върнете всички настройки на устройството 
до фабричните стойности по подразбиране.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете System > Reset.

Получаване на повече информация
Повече информация за този продукт можете да намерите 
на уебсайта на Garmin.
• Отидете  на  support.garmin.com  за  допълнителни 

ръководства, статии и софтуерни актуализации.

• Отидете  на  buy.garmin.com, или се свържете с 
вашия дилър на Garmin за информация относно 
допълнителните аксесоари и резервни части.

• Отидете  на  www.garmin.com/ataccuracy.
Това не е медицинско устройство.

http://garmin.com/maps
http://garmin.com/maps
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