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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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Instinct 2 - Surf 
Edition

Instinct 2 Solar - 
Tactical Edition

Instinct 2 - dēzl™
Edition

®

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
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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. 
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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. 

6 Камион 

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. 



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. 

8 Дейности и приложения 



Бягане 
Виртуално бягане 
Можете да сдвоите вашето устройство Instinct 2 със съвместимо приложение на трета страна, за да 
предавате данни за темпото, сърдечната честота или ритъма. 
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете Virtual Run.
3 На вашия таблет, лаптоп или смартфон отворете приложението Zwift™ или друго прил.за виртуално обучение. 
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете бягане и сдвоете устройствата.
5 Натиснете GPS, за да стартирате таймера за активност.
6 След като завършите бягането, натиснете GPS, за да спрете таймера за активност. 
Калибриране на разстоянието на бягащата пътека 
За да записвате по-точни разстояния за бягащата си пътека, можете да калибрирате разстоянието на бягащата 
пътека, след като избягате поне 1,5 км (1 миля) на бягаща пътека. Ако използвате различни бягащи пътеки, можете 
ръчно да калибрирате разстоянието на бягащата пътека на всяка бягаща пътека или след всяко бягане. 
1 Започнете дейност на бягащата пътека.
2 Бягайте на бягащата пътека, докато вашето устройство Instinct 2 отчете поне 1,5 км (1 миля). 
3 След като завършите бягането, натиснете GPS.
4 Изберете опция: 

• За да калибрирате разстоянието на бягащата пътека за първи път, изберете Save. 
Устройството ви подканва да завършите калибрирането на бягащата пътека. 

• За да кал. ръчно разст. на бягащата пътека след първото кал., изберете Calibrate & Save >                        . 
5 Проверете дисплея на бягащата пътека за изминатото разстояние и въведете разстоянието на вашето устройство. 

Плуване
ЗАБЕЛЕЖКА 

Уредът е предназначен за повърхностно плуване. Гмуркането с уреда може да повреди продукта и да 
анулира гаранцията. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът има пулс, базиран на китката, активиран за дейности по плуване. 

Терминология по плуване 
Дължина: Една дължина по басейна. 
Интервал: Една или повече последователни дължини. След почивка започва нов интервал. 
Загребване: Загребване се брои всеки път, когато ръката ви, носеща устройството, завърши пълен цикъл. 
Swolf: Вашият резултат е сборът от времето за една дължина на басейна и броя на загр. за тази дължина. 

 Например, 30 секунди плюс 15 удара се равняват на резултат от 45. За плуване в открити води, swolf 
се изчислява на 25 метра. Swolf е мярка за ефективност на плуване и, подобно на голфа, по-нисък 
резултат е по-добър. 
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Видове загребване
Идентификацията на типа на загребване е достъпна само за плуване в басейн. Вашият тип се 
идентифицира в края на дължина. Типовете се появяват във вашата история на плуване и във вашия 
акаунт в Garmin Connect. Можете също да изберете типа, като поле за персонализирани данни. 
Free Свободен стил 

Back Гръб 

Breast Брус 

Fly Butterfly

Mixed Повече от един тип в интервал 

Drill Използва се drill logging
Съвети за плувни дейности 
•  Преди да започнете дейност по плуване в басейн,  следвайте инструкциите на екрана,  за да изберете 

размера на басейна или да въведете персонализиран размер. 
Следващия път, когато започнете плуване в басейн, устр. използва този размер на басейна. Можете да зад. 
MENU, да изберете настройките за активност и да изберете Размер на басейна, за да промените размера. 

• Натиснете SET, за да запишете почивка по време на плуване в басейн. 
Устройството автоматично записва интервалите и дължините на плуване за плуване в басейн. 

• Натиснете SET, за да запишете интервал по време на плуване в открити води. 

Почивка по време на плуване в басейн 
Екранът за почивка по подразбиране показва два таймера за почивка. Той също така показва 
времето и разстоянието за последния завършен интервал. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Данните за плуване не се записват по време на почивка.
1 По време на вашата дейност по плуване, натиснете SET, за да започнете почивка. 

Появява се екранът за почивка.
2 По време на почивка натиснете UP  или DOWN , за да видите други екрани с данни (по избор). 
3 Натиснете SET и продължете да плувате.
4 Повторете за допълнителни интервали за почивка. 
Auto Rest
Функцията за автом. почивка е достъпна само за плуване в басейн. Вашето устройство автоматично разпознава кога 
си почивате и се появява екранът за почивка. Ако почивате повече от 15 секунди, устройството автоматично създава
 интервал за почивка. Когато възобновите плуването, устройството автоматично започва нов интервал за плуване. 
Можете да включите функцията за автоматична почивка в опциите за активност
СЪВЕТ: За най-добри резултати, като използвате функцията за автоматична почивка, сведете до минимум движенията
 на ръцете си, докато си почивате. 
Ако не искате да използвате функцията за автоматична почивка, можете да изберете SET, за да 
маркирате ръчно началото и края на всеки интервал за почивка. 
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Обучение с Drill Log 
Функцията е достъпна само за плуване в басейн. Можете да използвате функцията, за да записвате ръчно брой 
загребвания, плуване с една ръка или всякакъв вид плуване, който не е един от четирите основни. 
1 По време на вашата дейност по плуване в басейн, натиснете UP  или DOWN , за да видите екрана. 
2 Натиснете SET, за да стартирате таймера за тренировка.
3 След като завършите интервал на тренировка, натиснете SET. 

Таймерът за тренировка спира, но таймерът за активност продължава да записва цялата сесия на плуване. 
4 Изберете разстояние за завършената тренировка. 

Увеличенията на разстоянието се основават на размера на басейна, избран за профила на дейност. 
5 Изберете опция: 

• За да започнете друг интервал на тренировка, натиснете SET. 
• За да стартирате интервал за плуване, натиснете UP  или DOWN , за да се върнете към екраните за плуване. 

Мултиспорт
Триатлонистите, дуатлонистите и други състезатели по много спортове могат да се възползват от мултиспортните 
дейности, като триатлон или плуване. По време на мултиспортна дейност можете да превключвате между дейности 
и да продължите да преглеждате общото си време. Например, можете да превключите от колоездене към бягане и 
да видите общото си време за колоездене и бягане по време на мултиспортната дейност. 
Можете да персонализирате мултиспортна дейност или можете да използвате триатлонната 
дейност по подразбиране, настроена за стандартен триатлон. 

Тренировка по триатлон 
Когато участвате в триатлон, можете да използвате дейността по триатлон за бърз преход към всеки 
спортен сегмент, за време на всеки сегмент и за запазване на дейностт
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете Триатлон.
3 Натиснете GPS, за да стартирате таймера за активност.
4 Натиснете SET в началото и края на всеки преход. 

Функцията за преход може да бъде включена или изключена за настройките за триатлон. 
5 След като завършите дейността си, натиснете GPS и изберете Save. 

Създаване на мултиспорт дейност 
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете Добавяне > Мултиспорт.
3 Изберете тип мултиспортна активност или въведете персонализирано име. 

Дублиращите се имена на дейности включват число. Например Триатлон(2). 
4 Изберете две или повече дейности. 
5 Изберете опция: 

• Изберете опция, за да персонализирате конкретни настройки за активност. 
Например, можете да изберете дали да включите преходи. 

• Изберете Готово, за да запазите и използвате мултиспортната активност. 
6 Избер.       за да добавите дейността към списъка си с любими. 
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Дейности на закрито
Часовникът Instinct може да се използва за тренировки на закрито, като бягане на закрита писта или 
използване на стационарно колело или тренажор на закрито. GPS е изключен за дейности на закрито.
Когато бягате или вървите с изключен GPS, скоростта, разстоянието и кадансът се изчисляват с помощта на 
акселерометъра в часовника. Акселерометърът се самокалибрира. Точността на данните за скоростта, 
разстоянието и каданса се подобрява след няколко бягания на открито или разходки с GPS. 
СЪВЕТ: Държането на перилата на бягащата пътека намалява точността. 
Когато карате с изключен GPS, данните за скоростта и разстоянието не са налични, освен ако нямате допълнителен 
сензор, който изпраща данни за скорост и разстояние до часовника, като например сензор за скорост или каданс. 

Записване на дейност за силова тренировка 
Можете да записвате серии по време на силова тренировка. Серия е множество повторения на един ход. 
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете Сила. 

Първият път, когато записвате активност за силова тренировка, трябва да изберете на коя китка е часовникът ви. 
3 Натиснете GPS, за да стартирате зададения таймер.
4 Стартирайте първата си серия. 

Устройството брои вашите повторения. Вашият брой повторения се появява, когато изпълните поне четири повт. 
СЪВЕТ: Устройството може да брои само повторения на едно движение за всяка серия. Когато 
искате да промените ходовете, трябва да завършите серията и да започнете нова. 

5 Натиснете SET, за да завършите серията. 
Часовникът показва общия брой повторения за серията. След няколко секунди се появява таймерът за почивка. 

6 Ако е необходимо, натиснете DOWN и редактирайте броя на повторенията. 
СЪВЕТ: Можете също да добавите теглото, използвано за серията. 

7 Когато приключите с почивката, натиснете SET, за да започнете следващата серия.
8 Повторете за всяка серия за силова тренировка, докато дейността ви приключи. 
9 След последната настройка, натиснете GPS, за да спрете зададения таймер.
10 Изберете Save. 
Записване на HIIT дейност 
Можете да използвате специализирани таймери за запис на високоинтензивна интервална тренировка (HIIT). 
1 Натиснете GPS.
2 Изберете HIIT.
3 Изберете опция: 

• Изберете Сободна, за да запишете отворена, неструктурирана HIIT дейност. 
• Изберете HIIT Таймери > AMRAP, за да запишете възможно най-много рундове по време на зададен период. 
• Изберете HIIT Таймери > EMOM, за да записвате определен брой ходове всяка минута в минута. 
• Изберете HIIT Таймери > Табата, за да редувате 20-секундни интервали с максимално усилие с 10 секунди почивка.
• Изберете HIIT Таймери > Персон., за да зададете вашето време за движение, време за почивка и др. 
• Изберете Тренировки, за да следвате запазена тренировка. 

4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана. 
5 Натиснете GPS, за да започнете първия си кръг. 

Часовникът показва таймер за обратно броене и текущата ви сърдечна честота. 
6 Ако е необходимо, натиснете SET, за да преминете ръчно към следващия кръг или почивка. 
7 След като завършите дейността, натиснете GPS, за да спрете таймера за активност.
8 Изберете Save. 
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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. 
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Навигация до началната точка на запазена дейност 
Можете да се придвижите обратно до началната точка на запазена дейност по права линия или по 
пътя, който сте изминали. Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 
1 От циферблата на часовника натиснете  START.
2 Изберете дейност. 
3 Задръжте MENU.

4 Изберете Navigation > Activities.

5 Изберете активност.
6 Изберете Back to Start, и изберете опция: 

• За да се придв. обратно до началната точка на вашата дейност по пътя, който сте изминали, изберете TracBack. 
•  Ако  нямате  поддържана  карта  или  използвате  директен  маршрут,  изберете  Route,  за  да  се 

придвижите обратно до началната точка на вашата дейност по права линия. 
•  Ако не използвате директен маршрут,  изберете Route ,  за да се придвижите обратно до началната 

точка на вашата дейност, като използвате упътвания завой по завой. 
7 Натиснете DOWN , за да видите компаса (по избор). 

Стрелката сочи към вашата начална точка. 

Навигация до вашата начална точка по време на дейност 
Можете да се придвижите обратно до началната точка на текущата си дейност по права линия или 
по пътя, който сте изминали. Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 
1 По време на дейност натиснете STOP. 
2 Изберете Back to Start и изберете опция: 

• За да се придв. обратно до началната точка на вашата дейност по пътя, който сте изминали, изберете TracBack. 

Вашето текущо мест. ,следа която да следв. , и разстоянието         се появяват на картата. 
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Системни настройки 
Задръжте MENU и изберете System.
Language: Задава езика, показван на часовника.
Time: Регулира настройките за час.
Backlight: Регулира настройките на екрана.
Sound and Vibe: Задава звуци на часовника, като тонове на бутони, сигнали и вибрации. 
Не безпокойте: Позволява ви да активирате режима Не безпокойте. Можете да редактирате вашите предпочитания за екрана, 

сигнали и жестове на китките.
Hot Keys: Позволява ви да зададете преки пътища към бутоните.
Auto Lock: Позволява ви автоматично да заключвате бутоните, за да предотвратите случайно натискане на бутони 

Използвайте опцията По време на активност, за да заключите бутоните и сензорния екран по време на 
активност с време. Използвайте опцията Обща употреба, за да заключите бутоните и сензорния екран, 
когато не записвате дейност с време. 

Формат: Задава общи предпочитания за формат, като мерните единици, темпото и скоростта, показани по 
време на дейности, началото на седмицата и опциите за формат на географска позиция и данни. 

Physio TrueUp: Позволява синхронизиране на дейности и измервания на производителността от другите 
ви устройства Garmin. 

Perf. Condition: Активира функцията за условие за изпълнение по време на дейност. 
Запис на данни: Задава как часовникът записва данни за дейността. Опцията за смарт запис (по подразбиране) 

позволява по-дълги записи на активност. Опцията за запис на всяка секунда предоставя по-подробни записи на 
дейностите, но може да не записва цели дейности, които продължават за по-дълги периоди от време. 

USB режим: Настройва часовника да използва режим за масово съхранение, когато е свързан към компютър. 
Нулиране: Позволява ви да нулирате потребителски данни и настройки. 
Актуализация на софтуера: Позволява ви да инст. актуализации на софтуера, изтеглени с помощта на Garmin Express. 
Относно: Показва информация за устройството, софтуера, лиценза и нормативната уредба. 

Настройки на времето 
Задръжте MENU, и изберете System > Time.

Time Format: Настройва часовника да показва времето в 12-часов, 24-часов или военен формат.
Date Format: Задава реда на показване за деня, месеца и годината за датите. 
Set Time: Задава часовата зона за часовника. Опцията Auto задава часовата зона автоматично въз основа навашата GPS позиция. 
Time: Позволява ви да регулирате времето, ако опцията Set Time е зададена на Manual. 
Alerts: Позволява ви да задавате почасови сигнали, както и сигнали за изгрев и залез, които звучат определен брой минути или часове преди действителния изгрев или залез 
Time Sync: Позволява ви ръчно да синхронизирате времето, когато променяте часовите зони, и да 

актуализирате за лятно часово време.
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Промяна на настройките на подсветката
1 Задръжте MENU.2 
Изберете System > Backlight.
3 Изберете Night Vision, за да намалите интензитета на подсветката за съвместимост с очила за нощно виждане (опция). 
4 Изберете опция: 

• Изберете During Activity.

•   Изберете General Use.

• Изберете  During Sleep.
5 Изберете опция:

• Изберете Keys за да включите подсветката за натискане на бутони.
• Изберете Alerts за да включите подсветката за сигнали.
• Изберете Gesture за да включите подсветката, като повдигнете и завъртите ръката си, за да погледнете китката си. 
•   Изберете Timeout за да зададете времето преди изключване на подсветката. 
• Изберете Brightness за да зададете нивото на яркост на подсветката. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако активирате режим на нощно виждане, не можете да регулирате нивото на яркост. 

Персонализиране на Hot Keys
Можете да персонализирате функцията за задържане на отделни бутони и комбинации от бутони .
1  Задръжте MENU.

2 Изберете System > Hot Keys.

3 Изберете бутон или комбинация от бутони, които да персонализирате. 
4 Изберете функция. 
Промяна на мерните единици 
Можете да персон. мерни единици за разст., темпо и скорост, надм. височина, тегло, височина и температура. 
1  Задръжте MENU.

2 Изберете System > Format > Units. 
3 Изберете тип измерване. 
4 Изберете мерна единица.
Синхронизиране на активности и измервания на производителността 
Можете да синхронизирате дейности и измервания на производителността от други устройства Garmin с вашия 
часовник fēnix, като използвате акаунта си в Garmin Connect. Това позволява на часовника ви да отразява по-точно 
вашето тренировъчно състояние и фитнес. Например, можете да записвате каране с устройство Edge и да 
преглеждате подробностите за вашата активност и цялостното тренировъчно натоварване на вашия часовник fēnix. 
1 Задръжте MENU.

2 Изберете System > Physio TrueUp.

Когато синхронизирате часовника си с телефона си, последните дейности и измервания на производителността
от другите ви устройства Garmin се показват на вашия часовник fēnix. 

Преглед на информация за устройството 
Можете да видите информация за устройството, като unit ID, версия на софтуера, регулаторна 
информация и лицензионно споразумение. 
1 Задръжте MENU.

2 Изберете System > About.
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Преглед на информация за регулациите и съответствието с електронния етикет 
Етикетът за това устройство се предоставя в електронен вид. Електронният етикет може да предоставя 
регулаторна информация, като идентификационни номера, предоставени от FCC, или регионални 
маркировки за съответствие, както и информация за приложими продукти и лицензи. 
1 Задръжте MENU.

2 От системното меню изберете  About.

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)

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

Макс. GPS режим на батерия 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. 

1 
2 
3 

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

Безжична честота                                                             2.4 GHz @ 1.6 dBm maximum, 13.56 MHz @ -40 dBm maximum

До 28 дни/70 дни със солар

GPS режим До 25 часа/31 часа със солар 

До 111 часа/553 часа с  

Expedition GPS режим До 40 дни/227 със солар 

Режим на час. за пестене на батерия До 71 дни/неогран. със солар

Режим Живот на батерията

http://www.garmin.com/waterrating
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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


support.garmin.com

GUID-31D23DBB-57C2-4DF7-A0C9-8D1A00AB4BE7 v1February 2022


	Introduction
	Getting Started
	Buttons
	Using the Watch
	Clearing User Data with the Kill Switch Feature


	Instinct 2 Series Models

	Clocks
	Setting an Alarm
	Starting the Countdown Timer
	Saving a Quick Timer
	Deleting a Timer

	Using the Stopwatch
	Syncing the Time with GPS
	Adding Alternate Time Zones
	Setting Alerts

	Trucking
	Getting Started with Your Instinct 2 - dēzl Edition Watch
	dēzl App
	PrePass®

	System Settings
	Time Settings
	Changing the Backlight Settings
	Customizing the Hot Keys
	Changing the Units of Measure
	Syncing Activities and Performance Measurements
	Viewing Device Information
	Viewing E-label Regulatory and Compliance Information


	Device Information
	Charging the Watch
	Solar Charging
	Tips for Solar Charging


	Specifications
	Battery Life Information

	Device Care
	Cleaning the Watch



