
INSTINCT® 2 SERIES
Ръководство



© 2022 Garmin Ltd. or its subsidiaries
All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Garmin. Garmin reserves the right to change or 
improve its products and to make changes in the content of this manual without obligation to notify any person or organization of such changes or improvements. Go to 
www.garmin.com for current updates and supplemental information concerning the use of this product.
Garmin®, the Garmin logo, Instinct®, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, QuickFit®, TracBack®, VIRB®, Virtual Partner®, and Xero® are trademarks of Garmin 
Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Body Battery™, Connect IQ™, dēzl™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin AutoShot™, Garmin Explore™, 
Garmin eLog™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Pro™, HRM-Run™, HRM-Tri™, Rally™, tempe™, TrueUp™, and Vector™ are 
trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.
Android™ is a trademark of Google LLC. Apple®, iPhone®, and Mac® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The BLUETOOTH® word mark and logos 
are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. The Cooper Institute®, as well as any related trademarks, are the property of The Cooper 
Institute. iOS® is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. used under license by Apple Inc. Love's® and Love's Travel Stops® are registered trademarks of Love's Travel Stops & 
Country Stores, Inc. Pilot Flying J™ and Pilot Flying J Travel Centers™ are trademarks of Pilot Travel Centers LLC and its affiliate companies. PrePass® is a trademark of the PrePass 
Safety Alliance. STRAVA and Strava™ are trademarks of Strava, Inc. Surfline™, the Surfline word mark, and related logos are trademarks of Surfline\Wavetrak, Inc. registered in the 
United States and other countries. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), and Normalized Power™ (NP) are trademarks of Peaksware, LLC. Windows® is a registered 
trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Zwift™ is a trademark of Zwift, Inc. Other trademarks and trade names are those of their respective 
owners.
This product is ANT+® certified. Visit www.thisisant.com/directory for a list of compatible products and apps.

http://www.garmin.com
http://www.thisisant.com/directory


Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Първи стъпки
Когато използвате часовника си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да 
се запознаете с основните функции. 
1 Натиснете CTRL, 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 си, за да 
получавате известия, да настроите портфейла си Garmin Pay™ и други. 

3 Заредете напълно устройството .
4   Започнете дейност .
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Натиснете, за да включите и изключите подсветката. 
Натиснете, за да включите устройството. 
Задръжте, за да видите менюто за управление. 

Натиснете, за да видите списъка с дейности и да започнете или спрете дейност. 
Натиснете, за да изберете опция в менюто. 
Задръжте, за да видите GPS координатите и да запазите местоположението си. 

Натиснете, за да се върнете към предишния екран. 
Задръжте, за да видите менюто на часовника. 

Натиснете, за да превъртите през менютата. 
Задръжте, за да видите екрана алтиметър, барометър и компас (ABC). 

Натиснете, за да превъртите през менютата. 
Задръжте, за да видите менюто. 
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Използване на часовника 
• Задръжте CTRL, за да видите менюто с контроли

Менюто  с  контроли  осигурява  бърз  достъп  до  често  използвани  функции,  като  например 
включване на режим „Не безпокойте“, запазване на местоположение и изключване на часовника. 

• От циферблата на часовника натиснете UP или DOWN, за да превъртите през менюто .
• От циферблата на часовника натиснете GPS, за да започнете дейност или да отворите приложение.
• Задръжте MENU, за да персонализирате циферблата на часовника, регулирате настройките 

сдвояване на безжични сензори и др.
Изчистване на потребителски данни с функцията Kill Switch 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за моделите Instinct 2 Solar - Tactical Edition. Функцията Kill Switch 
премахва всички запазени потребителски данни и нулира всички настройки до фабричните стойности.

Задръжте SET и CTRL. 
СЪВЕТ: Можете да натиснете произволен бутон, за да отмените функцията Kill Switch по време на 10-сек. оброяв.

След 10 секунди часовникът изтрива всички въведени от потребителя данни. 

Модели от серия Instinct 2 
Часовникът Instinct 2 Series има няколко налични модела, които добавят допълнителни функции .
Модел                       Допълнителна функция

• Солартно зареждане Instinct 2 Solar • Извършване на покупки с функцията Garmin Pay 

• Записване на сърф дейности 
• Преглед на Surfline™ 
• Преглед на информация за приливите 
• Съвместимост с очила за нощно виждане 
• Използване на стелт режим за изключване на безжичните комуникации 
• Използване на функцията за премахване на данни и нулиране на настройките
• Записване на дейности jumpmaster

• Свързване с приложението Garmin dēzl и други dēzl устройства
• Планиране на почивка, за да следите работното си време

• Преглед на информация за картата за лоялност за камиони
• Записване на здравни тренировки



Часовник
Задаване на аларма 
Можете да зададете няколко аларми. Можете да настроите всяка аларма да звучи веднъж или да се повтаря редовно.
 1 От който и да е екран задръжте SET.
2 Изберете Alarms.
3 Въведете времето за аларма.
4 Изберете Repeat и изберете кога да се повтори алармата (по избор).
5 Изберете Sound and Vibe и изберете тип известие (по избор).
6 Изберете Backlight > On, за да включите подсветката с алармата (по избор).
7 Изберете Label и изберете описание за алармата (по избор). Стартиране на таймера за обратно отброяване 
1 От който и да е екран задръжте SET.
2 Изберете Timers.
3 Въведете часа.
4 Ако е необходимо, изберете опция за редактиране на таймера: 

• За да рестартирате автоматично таймера след изтичането му, натиснете UP  и изберете Auto Restart > On. 
• За да изберете тип известие, натиснете UP  и изберете Sound and Vibe.

5 Натиснете GPS, за да стартирате таймера. 

Запазване на бърз таймер 
Можете да настроите до десет отделни бързи таймера. 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Таймери.
3 Изберете опция: 

• За да запазите първия си бърз таймер, въведете часа, натиснете UP и изберете Запиши. 
• За да запазите допълнителни бързи таймери, изберете Добавяне на таймер и въведете времето. 

Изтриване на таймер 
1 От всеки екран задръжте SET. 
2 Изберете Таймери.
3 Изберете таймер.
4 Натиснете UP.
5 Изберете Изтрий. 



Използване на хронометъра 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Хронометър.
3 Натиснете GPS, за да стартирате таймера.
4 Натиснете SET, за да рестартирате таймера за обиколка. 

Общото време на хрон.       продължава да тече. 
5 Натиснете GPS, за да спрете и двата таймера. 
6 Натиснете UP и изберете опция. 
Синхронизиране на времето с GPS 
Всеки път, когато включите устройството и придобиете сателити, устройството автоматично открива 
вашите часови зони и текущото време на деня. Можете също така ръчно да синхронизирате времето с 
GPS, когато променяте часовите зони и да актуализирате за лятно часово време. 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Set Time с GPS.
3 Изчакайте, докато устройството открие сателити. 
Добавяне на алтернативни часови зони 
Можете да покажете текущото време на деня в допълнителни часови зони на изгледа на 
алтернативните часови зони. Можете да добавите до три алтернативни часови зони. 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Алт. Часови зони.
3 Изберете Добавяне на зона.
4 Изберете часова зона.
5 Ако е необходимо, преименувайте часовата зона. 
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Настройка на сигнали 
1 От всеки екран задръжте SET. 
2 Изберете Сигнали.
3 Изберете опция: 

•  За  да  настроите  сигнал  да  звучи  определен  брой  минути  или  часове  преди  действителния  залез, 
изберете До залез > Състояние > Включено, изберете Час и въведете часа. 

•  За  да  настроите  сигнал  да  звучи  определен  брой  минути  или  часове  преди  действителния  изгрев, 
изберете До изгрев > Състояние > Включено, изберете Час и въведете часа. 

•  За да настроите сигнал да звучи при наближаване на буря,  изберете Предупреждение за буря > 
Включено, изберете Скорост и изберете скоростта на промяна на налягането. 

• За да настроите сигнал да звучи на всеки час, изберете Почасово > Включено. 

Камион
Първи стъпки с Вашия Instinct 2 - часовник dēzl Edition 
Когато използвате вашия часовник Instinct 2 - dēzl Edition за първи път, трябва да изпълните тези задачи, 
за да завършите настройката и да се запознаете с основните функции. 
1 Изтеглете приложението dēzl и добавете своя часовник Instinct 2 - dēzl Edition. 
2 Ако е необходимо, в приложението dēzl добавете вашето навигационно устройство dēzl. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте ръководството за вашето dēzl устройство за повече информация. 
3 Използвайте изгледа за планиране на почивките, за да следите работното си време.

4 В настройките на часовника в приложението Garmin dēzl, влезте във вашите акаунти за награди за 
камиони, за да видите информацията за вашите награди на часовника си.

5 Стартирайте дейност Trucker Health и вижте уроците за тренировка в приложението Garmin dēzl.

Приложение dēzl 
ВНИМАНИЕ

Бъдете внимателни, когато използвате устройството, докато управлявате превозно средство. Винаги поддържайте 
осведоменост за заобикалящата ви среда и не се взирайте в дисплея и не се разсейвайте от дисплея. Фокусирането 
върху дисплея може да ви попречи да избегнете препятствия или опасности, което може да доведе до злополука, 
причиняваща имуществени щети, сериозно нараняване или смърт. 
Приложението dēzl предоставя функции, специфични за клиента за професионално шофиране, и ви 
позволява да свържете и интегрирате вашето навигационно устройство dēzl и вашето устройство за 
носене dēzl. Можете да изтеглите приложението dēzl от магазина за приложения на вашия смартфон. 

PrePass
ЗАБЕЛЕЖКА 

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията, предоставена от приложението PrePass. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да използвате тази функция, трябва да имате активен акаунт PrePass. 
Прил. PrePass позволява на шофьорите да проверят безопасността, идент. данни и теглото на търговски превозно 
средство с предстоящи станции за претегляне. Можете да сдвоите вашия Instinct 2 - dēzl Edition с прил. dēzl и прил. 
PrePass, за да получавате предстоящи известия за претегляне на вашето устройство Instinct 2 - dēzl Edition. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само в Съединените щати. 
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Започване на здравна дейност
Можете да следвате предварително заредени тренировки, предназначени да се извършват по време на почивките.
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете Trucker Health.
3 Изберете тип тренировка.
4 Изберете продължителност на тренировка.
5 Ако е необходимо, отворете приложението dēzl, за да видите уроци за упражнения.
6 Натиснете GPS, за да започнете тренировката. След като започнете, устр. показва всяка стъпка от тренировката,
оставащото време за всяка стъпка и текущия ви пулс. 

Планиране на почивка 
ЗАБЕЛЕЖКА 

Това устр. само по себе си НЕ е одобрен заместител на изискванията за записване в бордовия дневник съгласно 
разпоредбите на Федералната администрация за безопасност на автомобилните превозвачи (FMCSA). Шофьорите 
трябва да спазват всички приложими федерални и държавни изисквания за работно време. Когато е интегрирано с 
Garmin eLog™ елек. устр. за рег. (ELD), това устр. позволява на превозвача да отговаря на изискванията за 
регистриране на часове и прекъсвания. За повече информация посетете garmin.com/elog. 
Можете да използвате изгледа за планиране на почивките на вашия часовник Instinct 2 - dēzl Edition, 
за да следите работното си време, което може да ви помогне да спазвате правилата за безопасност. 

Използване на планиране на почивка на часовника 
Можете да стартирате таймера за планиране на почивка по всяко време.
1 От циферблата натиснете UP  или DOWN , за да видите изгледа за планиране на почивка. 
2 Натиснете GPS, за да стартирате шофиране. 

Таймерът за шофиране стартира и времето за следващата ви почивка се показва под таймера. 
3 Натиснете GPS, за да започнете почивка. 

Таймерът за почивка стартира и вашето общо време за почивка се показва под таймера. 

Програми за лоялност 
От вашия часовник можете да получите достъп до програми за лоялност от някои от тур. центрове в 
Съединените щати, включ. Love's Travel Stops       и  Pilot  Flying  J  Travel  Centers™.  Можете  да  използвате 
изгледа, за да проверите баланса на точките за награди и друга информация за програмата за лоялност 

Дейности и приложения 
Вашият часовник може да се използва за вътрешни, външни, атлетически и фитнес дейности. Когато 
започнете дейност, часовникът показва и записва сензорни данни. Можете да създавате 
персонализирани дейности или нови дейности въз основа на дейности по подразбиране. Когато 
завършите дейностите си, можете да ги запазите и споделите с общността на Garmin Connect™. 
Можете също да добавите дейности и приложения Connect IQ™ към вашия часовник с помощта на 
приложението Connect IQ. 
За  повече  информация  относно  проследяването  на  активността  и  точността  на  фитнес  метриките 
посетете garmin.com/ataccuracy. 

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


Стартиране на дейност 
Когато започнете дейност, GPS се включва автоматично (ако е необходимо). 
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете опция: 

• Изберете дейност от любимите си. 
• Избер.      и изберете дейност от разширения списък с дейности. 

3 Ако дейността изисква GPS сигнали, излезте навън в зона с ясен изглед към небето и изчакайте, докато 
часовникът е готов. 
Часовникът е готов, след като установи пулса ви, получи GPS сигнали (ако е необходимо) и се 
свърже с вашите безжични сензори (ако е необходимо). 

4 Натиснете GPS, за да стартирате таймера за активност. 
Часовникът записва данни за активността само докато таймерът за активност работи. 

Съвети за записване на дейности 
• Заредете часовника, преди да започнете дейност. 
• Натиснете SET, за да записвате обиколки, да започнете нова серия или да преминете към следващата стъпка 
• Натиснете UP  или DOWN, за да видите допълнителни екрани с данни. 
• Задръжте MENU и изберете Режим на захранване, за да използвате режим на захранване за удължаване живота.

Спиране на дейност 
1 Натиснете GPS.
2 Изберете опция: 

• За да възобновите дейността си, изберете Възобновяване. 
• За да запазите дейността и се върнете в режим на часовник, изберете Save > Done.
• За да спрете дейността си и да я възобновите по-късно, изберете Възобновяване по-късно. 
• За да маркирате обиколка, изберете Lap.
• За да се придвижите обратно до нач. точка на вашата дейност по пътя, който сте изминали, изберете Назад към 

старта > TracBack. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 
•  За  да  се  придвижите  обратно  до  началната  точка  на  вашата  дейност  по  най-прекия  път, 

изберете Назад към началото > Права линия. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 

• За да измерите разликата между сърдечната честота в края на дейността и сърдечната честота 
две минути по-късно, изберете Recovery HR и изчакайте, докато таймерът отброи обратно. 

• За да отхвърлите дейността и да се върнете на часовника, избер.    Отхвърли > .
ЗАБЕЛЕЖКА: След спиране на дейността устройството я записва автоматично след 30 минути. 



Голф 

Игра на голф 
Преди да играете курс за първи път, трябва да го изтеглите от приложението Garmin Connect. Курсовете, 
изтеглени от приложението Garmin Connect, се актуализират автоматично. 
Преди да играете голф, трябва да заредите часовника. 
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете Голф.
3 Излезте навън и изчакайте, докато часовникът открие сателити.
4 Изберете   игрище от списъка с наличните игрища.
5 Изберете, за да запазите резултата.

Появява се екранът с информация за дупката. 

Разстояние до предната, средната и задната част на грийна

Пар за дупката 

Текущ номер на дупката 

Карта на грийна

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като местоположението на пина се променя, часовникът изчислява разстоянието до предната, 
средната и задната част на грийна, но не и действителното местоположение на пина. 

7 Изберете опция: 
• Натиснете UP  или DOWN , за да видите местоположението и разстоянието до layup или до предната и 
задната част на опасност. 
• Натиснете GPS, за да отворите менюто за голф



®

Голф меню 
По време на рунд можете да натиснете GPS, за да отворите допълнителни функции в менюто за голф. 
Край на рунда: Край на текущия рунд. 
Пауза на рунд: Пауза на текущия рунд. Можете да възобновите кръга по всяко време, като започнете голф дейност. 
Промяна на дупка: Позволява ви ръчно да промените дупката. 
Преместване на флага: Позволява ви да преместите местоположението на пина, за да получите по-точно измерване.
Измерване  на  изстрел:  Показва  разстоянието  на  предишния  ви  изстрел,  записан  с  функцията  Garmin 

AutoShot™. Можете също така ръчно да запишете изстрел. 
Карта с резултати: Отваря картата с резултати за рунда
Одометър: Показва записаното време, разстояние и изминати стъпки. Одометърът автоматично стартира 

и спира, когато започнете или завършите кръг. Можете да нулирате одометъра по време на кръг. 
Статистика на стика: Показва вашата статистика за всеки голф стик, като информация за разстояние и точност. 

Показва се, когато сдвоите с Approach CT10 сензори. 
Настройки: Позволява ви да персонализирате настройките за голф активност.

Преглед на опасности 
Можете да видите разстоянията до опасностите по fairway за пар 4 и 5 дупки. Опасностите, които влияят на избора 
на удари, се показват поотделно или в групи, за да ви помогнат да определите разст. до layup или носене. 
1 От екрана с информация за дупката, натиснете UP или DOWN, за да видите информация за опасност. 

• Видът на опасност   е посочен в долната част на екрана. 
• Опасност.    са обозначени с буква, обозначаваща реда на опасностите на дупката, и са показани под

 грийна на приблизителни места спрямо fairway-а. 
• Грийна е представен като полукръг в         горната част на екрана. 
• Номерът на текущата дупка   е посочен в горния десен ъгъл на екрана. 
• Разстоянията до предната и задната част на най-близката опасност се появяват на екрана. 

2 Натиснете UP  или DOWN , за да видите други опасности за текущата дупка. 



История 
Историята включва време, разст., калории, средно темпо или скорост, данни за обиколката и доп. инфор. от сензора. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато паметта на устройството е пълна, най-старите ви данни се презаписват. 

Използване на история 
Историята съдържа предишни дейности, които сте запазили на часовника си. 
Часовникът има преглед на историята за бърз достъп до данните за вашата активност .
1  От циферблата, задръжте  MENU.

2 Изберете History > Activities.

3 Изберете дейност. 
4 Натиснете START.

5 Изберете опция: 
• За да видите допълнителна информация за дейността, изберете  All Stats.
• За  да  видите  влиянието  на  дейността  върху  вашата  аеробна  и  анаеробна  форма,  изберете  

Training Effect.
• За да видите времето си във всяка зона на пулса, изберете  Heart Rate.

• За да изберете обиколка и да видите допълнителна информация за всяка обиколка, изберете  Laps.

• За да изберете писта за ски или сноуборд и да видите допълн. информация за всяка писта, изберете Runs.

•   За да изберете набор от упражнения и да видите допълнителна информация за всеки набор, изберете  Sets.

• За да видите дейността на карта, изберете  Map.

• За да видите графика на надморската височина за дейността, изберете  Elevation Plot.

• За да изтриете избраната дейност, изберете  Delete.
Мултиспорт история
Вашето устр. съхранява цялостното обобщение на дейността за различни спортове, включително общо разстояние, 
време, калории и допълн. данни за аксесоари. Вашето устройство също разделя данните за активността за всеки 
спортен сегмент и преход, за да можете да сравнявате подобни тренировъчни дейности и да проследявате колко 
бързо преминавате през преходите. Историята на преходите включва разстояние, време, средна скорост и калории. 
Преглед на вашето време във всяка зона на сърдечния ритъм 
Преглеждането на вашето време във всяка зона на пулса може да ви помогне да регулирате интенз. на трен. си .
1  От циферблата, задръжте  MENU.

2 Изберете History > Activities.

3 Изберете дейност. 
4 Изберете Heart Rate.
Лични рекорди 
Когато завършите дейност, устр. показва всички нови лични рекорди, които сте постигнали за дейността. Личните 
рекорди включват най-бързото ви време на няколко типични съст. разст. и най-дългото бягане, каране или плуване. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За колоездене личните рекорди включват също най-много изкачване и най-добра мощност.

Преглед на вашите лични рекорди
1 От циферблата, задръжте  MENU.

2   Изберете History > Records.

3 Изберете спорт. 
4 Изберете рекорд. 
5 Изберете View Record.



Контроли 
Менюто за контрол ви позволява бърз достъп до функции и опции на часовника. Можете да добавяте, 
пренареждате и премахвате опциите в менюто за контрол.
От всеки екран задръжте LIGHT. 

Икона Име                            Описание 

Будилник Изберете, за да добавите или редактирате аларма 

Алтиметър Изберете, за да отворите екрана на алтиметъра. 

Часови зони Изберете, за да видите текущото време на деня в допълнителни часови зони.

Помощ Изберете, за да изпратите заявка за помощ.

Барометър Изберете, за да отворите екрана на барометъра.

Изберете, за да актив. или деакт. функцията за пестене на батерията  Battery Saver

Яркост Изберете, за да регулирате яркостта на екрана.

Излъчване на 
сърдечен ритъм

Изберете, за да включите излъчването на пулса към сдвоено устройство.

Изберете, за да отворите прил. Часовник, за да зададете аларма, таймер, хрон. и др.Часовник

Компас Изберете, за да отворите екрана на компаса. 

Do Not Disturb
                                   Изберете, за да актив . или деакт. режима „Не безпокойте“, за да                
                                   затъмните екрана и да деактивирате сигналите и известията. 
Find My Phone
                                   Изберете за възпроизвеждане на звуков сигнал на вашия сдвоен телефон,      
                                   ако е в обхвата на Bluetooth.



Icon Name Description

Изберете, за да включите екрана, за да използвате часовника си като фенерче.Фенерче 

Изберете, за да заключите бутоните и сензорния екранЗакл. на устройст. 

Музикални контр.   Изберете, за да контролирате възпр. на музика на вашия часовник или телефон. 

Изберете, за да актив. или деакт. Bluetooth технологията.Телефон 

Изключване Изберете, за да изключите часовника.
 
Запазване на местоп. Изберете, за да запазите текущото си местоп., за да се върнете към него по-късно. 

Спящ режим Изберете, за да активирате или деактивирате режим на сън.

Хронометър Изберете, за да стартирате хронометъра .

Синхронизиране Изберете, за да синхронизирате часовника си със сдвоения си телефон. 

Таймери Изберете, за да зададете таймер за обратно отброяване .

Синхрон. на времето Изберете, за да синхр. часовника си с часа на телефона.

Touch Изберете, за да активирате или деактивирате контролите на сензорния екран.

Изберете, за да отворите Garmin Pay портфейла си и да плащате за покупкиПортфейл 

Персонализиране на менюто за управление
Можете да добавяте, премахвате и променяте реда на опциите на менюто в менюто за контрол .
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Controls.

3 Изберете пряк път за персонализиране. 
4   Изберете опция: 

• Изберете Reorder, за да промените местоположението на прекия път в менюто за контроли. 
•   Изберете Remove, за да премахнете прекия път от менюто с контроли. 

5 Ако е необходимо, изберете Add New, за да добавите допълнителен пряк път към менюто с контроли.
 



Вграден пулсомер
Вашият часовник има вграден пулсомер за сърдечен ритъм и можете да преглеждате данните за 
сърдечния си ритъм на уиджета за пулса.
Часовникът е съвместим и с пулсомери за гърдите. Ако и двата варианта са налични както данни за сърдечния 
ритъм на китката, така и за пулсомер за гърдите, вашият часовник използва данните за сърдечния ритъм от гърдите.
 Носене на часовника 

ВНИМАНИЕ 
Някои потреб. могат да получат кожно дразнене след продълж. употреба на часовника, особено ако потребителят 
има чувствителна кожа или алергии. Ако забележите кожно дразнене, свалете часовника и дайте на кожата си време 
да заздравее. За да предотвратите дразнене на кожата, уверете се, че часовникът е чист и сух, и не натягайте 
часовника на китката си. За повече информация посетете garmin.com/fitandcare. 
• Носете часовника над костта на китката. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Часовникът  трябва  да  е  плътно  прилепнал,  но  удобен.  За  по-точни  показания  на 
сърдечната  честота  часовникът  не  трябва  да  се  премества  по  време  на  бягане  или  тренировка.  За 
показания на пулсов оксиметър трябва да останете неподвижни. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Оптичният сензор се намира на гърба на часовника. 
• За повече информация относно точността отидете на  garmin.com/ataccuracy.

• За повече информация относно носенето и грижите за часовници, отидете на www.garmin.com/fitandcare.

Съвети за нередовни данни за сърдечния ритъм 
Ако данните за сърдечната честота са неправилни или не се появяват, можете да опитате тези съвети. 
• Почистете и подсушете ръката си, преди да сложите часовника. 
• Избягвайте да носите слънцезащитен крем, лосион и репелент за насекоми под часовника.
• Избягвайте да надраскате сензора за сърдечен ритъм на гърба на часовника. 
• Носете часовника над костта на китката. Часовникът трябва да е плътен, но удобен. 
• Изчак., докато     иконата е постоянна, преди да започнете дейността си. 
• Загрейте за 5 до 10 минути и измерете сърдечната честота, преди да започнете дейността си. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В студена среда загрейте на закрито. 
• Изплакнете часовника с прясна вода след всяка тренировка. 
•  Докато тренирате, използвайте силиконова каишка. 

http://www.garmin.com/fitandcare
http://garmin.com/ataccuracy
http://www.garmin.com/fitandcare
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Настройки на вградения пулсомер
Задръжте MENU, и изберете Sensors & Accessories > Wrist Heart Rate.
Status:  Активира  или  деактивира  пулсомер  на  китката.  Стойността  по  подразбиране  е  Auto,  която 

автоматично използва пулсомер на китката, освен ако не сдвоите външен монитор за пулс. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Деактивирането на монитора за сърдечен ритъм на китката също деактивира базирания на китката 
сензор за пулсов оксиметър. Можете да извършите ръчно отчитане от изгледа на пулсовия оксиметър. 

While Swimming: Включва или деактивира пулсомер на китката по време на плувни дейности. 
Abnormal Heart Rate Alerts: Позволява ви да настроите часовника да ви предупреждава, когато пулсът

 ви надвиши или падне под целевата стойност .
Broadcast  Heart  Rate:  Позволява  ви  да  започнете  да  излъчвате  данните  за  сърдечния  си  ритъм  към 

сдвоено устройство .
Задаване на предупреждение за необичаен сърдечен ритъм 

ВНИМАНИЕ 
Тази функция ви предупреждава само когато пулсът ви надвиши или падне под определен брой удари в минута, 
избран от потребителя, след период на неактивност. Тази функция не ви уведомява за потенциално сърдечно 
заболяване и не е предназначена за лечение или диагностициране на медицинско състояние или заболяване. Винаги 
се обръщайте към вашия доставчик на здравни услуги за всякакви проблеми, свързани със сърцето. 
Можете да зададете прага на пулса.
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Sensors & Accessories > Wrist Heart Rate > Abnormal Heart Rate Alerts.

3 Изберете High Alert или Low Alert.

4 Задайте прага на пулса. 
Всеки път, когато пулсът ви надвиши или падне под праговата стойност, се появява съобщение и часовн. вибрира. 
Излъчване на данни за сърдечния ритъм 
Можете да излъчвате данните за сърдечния си ритъм от часовника си и да ги преглеждате на сдвоени устройства. 
Излъчването на данни за сърдечния ритъм намалява живота на батерията. 
СЪВЕТ: Можете да персон. настр. за активност, за да излъчвате автом. данните за сърдечния ви ритъм, когато 
започнете дейност. Напр., можете да излъчвате данните за сърдечния си ритъм към устр. Edge, докато карате колело. 

1 Изберете опция: 
• Задръжте MENU, и изберете Sensors & Accessories > Wrist Heart Rate > Broadcast Heart Rate.

•   Задръжте LIGHT за да отворите менюто за контр.  и  изберете . 
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да добавите опции към менюто за управление.

2  Натиснете START.
Часовникът започва да излъчва вашите данни за пулса .

3  Сдвоете часовника си със съвместимото си устройство .
ЗАБЕЛЕЖКА: Инструкциите за сдвояване се различават за всяко съвместимо с Garmin устройство.

4 Натиснете STOP, за да спрете излъчването на вашите данни за сърдечния ритъм. 



Garmin Connect
Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect. Garmin Connect ви дава инструментите за проследяване, 
анализиране, споделяне и насърчаване. Записвайте събитията от активния си начин на живот, включително бягане, 
разходки, каране, плуване, походи, триатлон и др. За да се регистрирате, можете да изтеглите приложението от 
магазина за приложения на телефона си (garmin.com/connectapp) или да отидете на connect.garmin.com. 
Съхранявайте  вашите  дейности:  След  като  завършите  и  запазите  дейност  с  часовника  си,  можете  да 

качите тази дейност в акаунта си в Garmin Connect и да я запазите толкова дълго, колкото искате. 
Анализирайте данните си: Можете да преглеждате по-подробна информация за вашата активност, включително 

време, разстояние, надморска височина, сърдечен ритъм, изгорени калории, ритъм, динамика на бягане, изглед 
на картата, графики за темпото и скоростта и отчети с възможност за персонализиране. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои данни изискват допълнителен аксесоар, като например пулсомер. 

Планирайте тренировката си: Можете да изберете фитнес цел и да заредите един от ежедн. тренировъчни планове.
Проследявайте напредъка си: Можете да проследявате ежедневните си стъпки, да се присъедините към 

приятелско състезание с вашите връзки и да постигнете целите си. 
Споделете вашите дейности: Можете да се свържете с приятели, за да следите дейностите на другия или да 

публикувате връзки към вашите дейности в любимите си сайтове за социални мрежи. 
Управлявайте настройките си: Можете да персон. часовника и потр. си настройки във вашия акаунт в Garmin Connect.
 зползване на приложението Garmin Connect 
След като сдвоите часовника си с телефона си, можете да използвате приложението Garmin Connect, за да 
качите всичките си данни за активността във вашия акаунт в Garmin Connect. 
1 Уверете се, че приложението Garmin Connect работи на вашия телефон. 
2  Носете часовника си на 10 м (30 фута) от телефона си. 

Вашият часовник автоматично синхронизира вашите данни с приложението Garmin Connect и вашия 
акаунт в Garmin Connect. 

http://www.garmin.com/connectapp
https://connect.garmin.com


Информация за устройството 
Зареждане на часовника 

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

ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предотвратите корозия, почистете и подсушете добре контактите и околността преди 
зареждане или свързване към компютър. Вижте инструкциите за почистване.
1 Включете малкия край на USB кабела в порта за зареждане на часовника си. 

2 Включете големия край на USB кабела в USB порт за зареждане. 
3  Заредете часовника напълно. 

Зареждане със слънчева енергия 
Моделите с възможност за слънчево зареждане ви позволяват да зареждате часовника си, докато го използвате. 
Съвети за слънчево зареждане 
За да увеличите максимално живота на батерията на часовника си, следвайте тези съвети. 
• Когато носите часовника, избягвайте да покривате екрана с ръкава. 
• Когато не носите часовника, насочете екрана към слънчевата светлина. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът се предпазва от прегряване и спира зареждането автоматично, ако 
вътрешната температура надвиши прага на температурата на слънчево зареждане.
ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът не се зарежда от слънчева енергия, когато е свързан към външен източник 
на захранване или когато батерията е пълна. 
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Спецификации 
Вид батерия Вградена литиево-йонна батерия 

Воден рейтинг                                                                   10 ATM

Температурен диапазон на работа и съхранени From -20º to 60ºC (from -4º to 140ºF)

Температурен диапазон на USB зареждане                   From 0º to 45ºC (from 32º to 113ºF)

Температурен диапазон на слънчево зареждане           From 0° to 60°C (from 32° to 140°F)

Безжична честота                                                             2.4 GHz @ 4 dBm maximum

Информация за живота на батерията 
Действителният живот на батерията зависи от функциите, активирани на вашия часовник, като 
проследяване на активността, пулсомера, известия от телефона, GPS, вътрешни сензори и свързани 
сензори.
Режим Instinct 2 живот на батерията Instinct 2S живот на батерията

Режим на смарт часовник с 
проследяване на активността и 
24/7 мониторинг на пулса 

До 28 дни/неограничено със солар До 21 дни/51 дни със солар 

GPS режим До 30 часа/48 часа със солар До 22 часа/28 часа със солар 

До 70 часа/370 часа с  Макс. GPS режим на батерия солар
До 54 часа/114 часа със 
солар 

Expedition GPS режим До 32 дни/неограничено със солар До 25 дни/105 дни със солар 

Режим на час. за пестене на батерия До 65 дни/неогран. със солар До 50 дни/неограничено със солар 

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА 

Не използвайте остър предмет за почистване на устройството. 
Избягвайте хим. поч. препарати, разтвор. и репеленти за насекоми, които могат да увредят пластм. комп. и покрития. 
Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, 
алкохол или други силни химикали. Продължителното излагане на тези вещества може да повреди корпуса. 
Избягвайте да натискате клавишите под вода. 
Дръжте кожената каишка чиста и суха. Избягвайте плуване или душ с кожената каишка. Излагането на вода или 
пот може да повреди или обезцвети кожената каишка. Използвайте силиконови каишки като алтернатива. 
Избягвайте екстремни удари и грубо третиране, защото това може да влоши живота на продукта. 
Не  съхранявайте  устройството  на  места,  където  може  да  възникне  продължително  излагане  на 
екстремни температури, тъй като това може да причини трайни повреди. 
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Устройството издържа на налягане, еквивалентно на дълбочина от 100 m. За повече информация посетете www.garmin.com/waterrating. 
Целодневно носене с 3 часа/ден навън при условия от 50 000 lux
При използване в условия на 50 000 lux 

http://www.garmin.com/waterrating


Почистване на часовника 
ВНИМАНИЕ

Някои потребители могат да получат кожно дразнене след продълж. употреба на часовника, особено ако потреб. има 
чувствителна кожа или алергии. Ако забележите кожно дразнене, свалете часовника и дайте на кожата си време да 
заздравее. За да предотвратите дразнене на кожата, уверете се, че часовникът е чист и сух, и не натягайте часовника.

ЗАБЕЛЕЖКА 
Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите контакти, когато са 
свързани към зарядно устройство. Корозията може да попречи на зареждането и трансфера на данни. 
1 Избършете часовника с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор. 
2  Избършете го. 
След почистване оставете часовника да изсъхне напълно. 
СЪВЕТ: За повече информация отидете на  www.garmin.com/fitandcare.

http://www.garmin.com/fitandcare
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