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Въведение
 ВНИмаНИе

Винаги се консултирайте с 
лекаря си преди започване или 
промяна на тренировката. Вижте 
Важна информация за продукта и 
безопасността в кутията.

За батерията
 ВНИмаНИе

Продуктът съдържа lithiumion 
батерия. Прочетете Важна 
информация за продукта и 
безопасността в кутията.

Уредът се захранва от вградена 
lithium-ion батерия, която зареждате 
чрез AC зарядното или чрез USB 
кабела, включени в продуктовата 
кутия (стр. 41). 

Настройка на уреда 
При първо ползване на 
Forerunner®, следвайте 
инструкциите за настройка 
в Forerunner 610 Бързо 
ръководство.

Регистриране на уреда
Помогнете ни да Ви обслужваме по- 
добре, като се регистрирате днес.

• Идете на http://my.garmin.com. 
• Пазете оригиналната касова 

бележка и гаранционната карта. 

Повече информация
• Идете на www.garmin.com/

intosports.
• Идете на www.garmin.com 

/learningcenter.
• Идете на http://buy.garmin.com, 

или се свържете с Вашия дилър 
на Garmin за аксесоари.
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Бутони
Всеки бутон има много функции. 

➊ ➋

➌
➍

➎

➊ POWER/
LIGHT

Задръж за вкл./изкл.
Избери за осветление.
Избери за търсене на
съвместим кантар. 

➋ START/
STOP

Избери за старт и стоп
на таймера.

➌ LAP/ 
RESET

Избери за маркиране на 
нова обиколка.
Задръж за запис на 
тренировка и нулиране 
на таймера. 

➍ Избери за показване и 
скриване на меню.

➎ ◄ Избери за връщане към 
предна страница.

Иконки
GPS е включен и получава 
сигнали.
Пулсомерът е активен.

Крачкомерът е активен.
Байк сензорът е активен.

Часовникът е в режим 
икономия на енергия (page 41).
Фитнес екипировката е 
активна.

Съвети за активния 
екран
Forerunner има активен екран, 
различен от други уреди. Той е 
направен така, че да работите с 
нокът и е оптимизиран за да се пази 
от нежелано натискане при бягане. 
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БЕЛЕЖКА: Натисни или почукай 
силно за избор на елемент или смяна 
на страница. Практикувай работа с 
екрана преди тренировка.

• Натисни по екрана за 
преминаване по страниците ➊.

• Почукай в ляво за излизане от 
режим икономия на енергия.

• Почукай за потвърждение.
• Направи всички селекции или 

почукай на отделна.

Смяна на полетата с данни
На коя да е тренировъчна 
страница, натиснете и задръжте 
по поле, докато го активирате.

Като вдигнете пръста, ще може 
да изберете ново поле (стр. 35).

Локализиране на 
спътници 
Локализирането на спътници отнема 
между 30–60 секунди. 

1. От страница часовник, почукай в 
ляво за банер за локализиране на 
спътници.

2. Иди навън на открито.
3. Изчакай докато Forerunner търси 

спътници. 
Не започвай тренировка преди 
сателитния банер да изчезне. 
Часът и датата се установяват.

    

➊

» » » »»
Таймер Пулс Вирт. партньор® Час
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Преглед на менюто
Активности
Тотали
Опции: темпо или скорост, начало на седмицата, изтриване на 
дейности, нулиране на общите суми, качване на дейност
В готовност ца тичане
Опции: предупреждения, Auto Lap, Auto Pause, auto scroll
Виртуален партньор
Виртуален бегач
Тренировки: интервали, персонализиране на тренировките
Тип спорт: тичане или колоездене
Страници: полета данни
Аларма
Пулсомер: свръзване, зони на пулс
Крачкомер: свръзване, настройки на скорост, калибриране
Сензор за Велосипед: свръзване, калибриране, размери
Потребителски профил: пол, дата на раждане, тегло, височина
Система: език, тонове, екран, запис данни, GPS, осветление, дата, 
дименсии, трансфер данни, нулиране
Каде съм?
Обратно до START
Позиции
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Вашата Тренировка
Този раздел описва функциите и 
настройките на вашето устройство.

• Тичане (стр. 7–8)
• Сигнали (стр. 8)
• Auto Lap® (стр. 10)
• Auto Pause® (стр. 11)
• Auto scroll (стр. 11)
• Virtual Partner® (стр. 12)
• Virtual Racer™ (стр. 12)
• Интервал тренировки (стр. 13)
• Custom workouts (стр. 15)
• Bike training (стр. 17)

На Тренировка
Преди да можете да записвате 
историята, трябва да сте 
локализирани (стр. 5) или да 
свържете Forerunner с крачкомер 
(стр. 21). 

1. Изберете START за да стартирате 
хронометъра ➊. 
Записването на история става 
само при пуснат хронометър. 
Дистанцията ➋  и темпото ➌ ще 
се покажат на полетата.

➊

➌

➋

Полета Данни са активни по 
подразбиране. Можете да 
персонализирате полетата с 
данни (стр. 35). 

2. След приключване на 
тренировката, изберете STOP.
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Запис на Тренировка
Натиснете и задр. RESET 
за запис и нулиране на 
хронометъра.

Опции
Избор на Темпо или Скорост  
1. Изберете  > Setup. 
2. Изберете Training Pages.
3. Изберете страница. 
4. Изберете поле. 
5. Изберете Pace/Speed.
6. Изберете начина за показване на 

данните на екрана.
За пълен списък на наличните 
полета с данни и описания, вижте 
стр. 35.

Сигнали
ВАЖНО: Сигналите не 
функционират по време на интервал 
или персонализирани тренировки.

Можете да използвате сигнали, 
които да реогират на определено 
време, разстояние, калории, 
сърдечна честота, и каданс.

ВАЖНО: За да включите 
предупреждаващите тонове и 
вибрации, вижте стр. 32.

Сигнали за Време, Дистанция и 
Калории
1. Изберете  > Training > 

Options > Alerts.
2. Изберете Time, Distance, или 

Calories.
3. Изберете On.
4. Изберете Alert At, и въведете 

желаната стойност
При достигане на желана стойност, 
ще има звуков сигнал и съобщение.
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Специални Сигнали
Ако имате допълнително пулсомер, 
крачкомер, или GSC ™ 10, можете 
да зададете до специални сигнали за 
сърдечната честота и каданс.

1. Изберете  > Training > 
Options > Alerts.

2. Изберете опция:
• Изберете Heart Rate за да 

зададете високите и ниските 
стойности на пулса в (bpm).
ВАЖНО: За повече 
информация за зоните на пулс 
виж страница 19.

• Изберете Cadence за да 
зададете високите и ниските 
стойности в (spm) или 
разликите в (rpm).

3. Задайте начина на сигнализиране. 

Всеки път когато сте под или над 
зададените стойности, ще чуете 
звъков сигнал и събщение

Разширени Сигнали
Настройките позволяват да 
раздиляте тринировката на 
опридилелени интервали с различна 
дейност, например тичате 5 мин след 
това ходите 10 и т.н. . Настройте 
внимателно Auto Lap, докато 
ползвате Разширените Сигнали.

1. Изберете  > Training > 
Options > Alerts.

2. Изберете Run/Walk > Run/Walk 
Alert > On.

3. Изберете Run Alert.
4. Изберете Walk Alert.
Всеки път когато стигнете избраните 
стойности ще последва звуков 
сигнал и съобщение. Разширените 
Сигнали ще са активни, докато не 
спрете хронометъра.
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Auto Lap
Функцията работи чрез замерване на 
изминаното разстояние By Distance, 
1 километър или 1 миля

ВАЖНО: Auto Lap не функционира 
по време на интервал или 
персонализирани тренировки.

Обиколки 
Използвайте Auto Lap за фиксиране 
на обиколката на определено 
разстояние. След което сравнете 
вашите данни, за всяка една 
обиколка.

1. Изберете  > Training > 
Options > Auto Lap. 

2. Изберете Auto Lap > By 
Distance.

3. Изберете Lap At, и въведете 
разстояние.

маркиране но Позиция
Можете да използвате Auto Lap за 
автоматично маркиране на позиция. 
Това е полезно за да сравнявате 
резултатите от различните обиколки. 

1. Изберете  > Training > 
Options > Auto Lap. 

2. Изберете Auto Lap > By Position 
> Lap At.

3. Изберете Опция:
• Изберете Lap Press Only за 

да задействате хронометъра, 
когато преминавате през 
зададеното място LAP.

• Изберете Start and Lap за 
да стартирате хронометъра в 
началото на обиколката GPS 
изберете START след това 
LAP.
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• Изберете Mark and Lap за 
да стартирате хронометъра 
на място отбелязано преди 
обиколката (използвайте 
Mark Position) изберете LAP. 

автоматична Пауза
ВАЖНО: Auto Pause не 
функционира по време на интервал 
или персонализирани тренировки.

Използвайте Auto Pause за да спрете 
хронометъра, когато не се движите 
или имате по-ниски данни, от 
зададените. Функцията е полезна 
когато тренирате през специфичен 
терен.

ВАЖНО: Данни от времето в Пауза, 
не се записват в паметта на уреда.

1. Изберете  > Training > 
Options > Auto Pause > Auto 
Pause. 

2. Изберете Опзия:
• За спиране на хронометъра, 

когато не се движите, 
изберете When Stopped.

• За спиране на хронометъра, 
когато сте под зададените 
стойности, изберете Custom 
Speed.

Използване на Auto Scroll
Използвайте функцията auto scroll 
за да преглеждате автоматично 
страниците с полета данни.

1. Изберете  > Training > 
Options > Auto Scroll > Auto 
Scroll.

2. Изберете Slow, Medium, или 
Fast.
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Трениране с Virtual Partner
Virtual Partner е Вашия виртуален 
партиьор. 

1. Изберете  > Training > Virtual 
Partner. 

2. Изберете Virtual Partner > On.
3. Изберете Format, задайте Speed 

или Pace.
4. Въведете стойностите на Вашия 

Virtual Partner.
5. Изберете Alert > On.
6. Готово за тренировка.
7. Приглеждайте страниците с 

данни на Virtual Partner за да 
видите кой води.

Трениране с Virtual Racer
 Virtual Racer Ви помага да повишите 
вашите резултати, от тренировките 
В действителност това е виртуален 
опонент, който се състезава срещу 
Вас с определин стойности на 
скорост, пулс и т.н. Можете да се 
състезавате срещу Ваши предишни 
резултати или други прехвърлени 
от компютър (стр. 13). Можете да 
се състезавате срещу Вашите данни 
от предишната тренировка, или от 
предишния ден, . 

Тренировка с Virtual Racer
Преди да можете да започнете 
тренировка, трябва да имате поне 
една записана такава.

1. Изберете  > Training > Virtual 
Racer.

2. Изберете Create New Race, и 
изберете записаната тренировка.

3. Въведете име.
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4. Изберете тренировката.
5. Изберете Do Race.
Опции на Virtual Racer
Изберете  > Training > Virtual 
Racer, и изберете записана 
тренировка.

• View Stats—Показва времето 
и дистанцията на предишната 
тренировка.

• Race Options—Позволява 
промяна на името, изтриване или 
добавяне на сигнали.

Състезаване срещу данни 
свалени от интернет
Трабва да имате Garmin Connect 
регистрация (стр. 28).

Преди да можете да прехвърляте 
безжично данните от компютъра 
на Вашия Forerunner, трябва да 
свържете USB ANT Stick™ (стр. 29).

1. Свържете уреда с компютъра.

2. Посетете www.garminconnect.
com, и потърсете данни за 
тренировки.

3. Изберете Send to Device.
4. На уреда изберете  > Training 

> Virtual Racer.
5. Изберете тренировка.
6. Изберете Do Race.

Тренировки с Интервал
Можете да създадете Тренировки 
с Интервал базирани на дистанция 
или време. Избраните от Вас 
настройки се запаметяват в уреда, 
докато не ги промените с нови. 
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Създаване на Тренировки с 
Интервал
1. Изберете  > Training > 

Workouts > Intervals. 
2. Изберете Edit Workout.
3. Изберете Type, след това Time, 

Distance, или Open.
ВАЖНО: За Интервал с отворен 
край, изберете Open. 

4. Въведете интервала за време или 
дистанция.

5. Изберете Rest Type, след това 
Distance, Time, или Open.

6. Въведете интервала за време или 
дистанция по време на почивка

7. Изберете броя на повторенията.
8. Ако е нужно, изберете Warmup 

> Yes за да въведете данни за 
загряване.

9. Ако е нужно, изберете Cooldown 
> Yes за да въведете данни за 
охлаждане.

Стартиране
1. Изберете  > Training > 

Workouts > Intervals > Do 
Workout.

2. Изберете START.
Ако в тренировката има интервал 
за загряване натиснете LAP за да 
започнете с първия интервал.

3. Следвайте инструкциите на 
икрана.

Когато завършите всички на 
интервалите, ще се яви съобщение.

Спиране
• По всяко време натиснете LAP за 

да спрете интервала.
• По всяко време натиснете STOP 

за да спрете хронометъра.
Ако в тренировката има интервал 
за охлаждане натиснете LAP за 
да завършите интервала.
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Специални Тренировки
Специалните Тренировки могат 
да включват специални настройки 
на данните с дистанция, време 
и калории. Можете да създадете 
Спезиални Тренировки с Garmin 
Training Center® или Garmin 
Connect® (стр. 28) след което, да ги 
прехвърлите на ВашияForerunner, 
също така можете да създавате и 
записвате специални тренировки 
директно от Вашия Forerunner. 

Можете да следите Вашите 
тренировки с  Garmin Connect или 
Garmin Training Center. Вие можете 
да планирате тренировки по-рано 
и да ги съхранявате на вашия 
Forerunner.

Създаване на Сп. Тренировка
1. Изберете  > Training > 

Workouts > Custom > Create 
New.

2. Изберете Run 000 за промяна на 
името. 

3. Изберете Add New Step.
4. Изберете Duration.

Изберете Distance за контрол по 
дистанция. 
Ако изберете Open, можете да 
изберете LAP за да маркирате 
дистанцията по време на 
тренировка.

5. Ако е нужно, изберете Duration 
Value, и въведете стойност.

6. Изберете Target за да покажете 
вашата цел.
Пример, изберете Heart Rate за 
да се следи определена сърдечна 
честота.
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7. Ако е необходимо, изберете зона 
или въведете диапазон.
Пример, можете да въведете 
зана на пулс. Всеки път когато 
излезнете от границите на 
въведената зона, ще следва 
събщение.

8. Ако е необходимо, вуведете Rest 
Step > Yes.
Докато сте в почивка, събирането 
на данни ще продължава.

9. Ако е необходимо, добавете 
допълнителна стъпка.

Повторение
Преди да можете да повторите 
тренировка, трябва да създадете 
тренировка с най-малко една стъпка.

1. Изберете Add New Step > 
Duration.

2. Изберете опция:
• изберете Repeat за 

повторение 1 или повече пъти.

• Изберете Repeat Until за 
повторение по определен 
период от време.

3. Изберете Back to Step, и изберете 
стъпка за повторение.

Стартиране
1. Изберете  > Training > 

Workouts > Custom.
2. Изберете тренировка, и изберете 

Do Workout. 
3. ИзберетеSTART.
4. Следвайте инструкциите на 

екрана.
При завършване на всички стъпки, 
ще видите съобщение.
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Спиране
• По всяко време натиснете LAP за 

спиране на стъпката.
• По всяко време натиснете STOP 

за спиране на хронометъра.

Изтриване
1. Изберете  > Training > 

Workouts > Custom. 
2. Изберете Тренировка.
3. Изберете Delete Workout > Yes.

Изпращане на тренировка от 
компютър
Преди да можете да прехвърляте 
безжично данните от компютъра 
на Вашия Forerunner, трябва да 
свържете USB ANT Stick™ (стр. 29).

1. Свържете USB ANT Stick с 
компютъра.

2. Стартирайте Garmin Training 
Center или Garmin Connect (стр. 
28). 

3. Следвайте инструкциите на 
екрана.

Колоездене
Много от функциите на Forerunner 
могат да се прилагат за колоездене. 
За по добър отчет на данните е 
нужно да посочите типа на спорт.

Смяна на Спорта. 
1. Изберете  > Training > Sport 

> Cycling Options > Show. 
2. Изберете Current Sport > 

Cycling.
След промяна на типа спорт, 
можете да въведете настройки за, 
Auto Lap, Auto Pause, и Auto Scroll 
функциите(стр. 8–11).

Трениране със Сензор
Повече информация за GSC™ 10, 
вижте стр. 23.
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ANT+ Сензори
Forerunner е съвместим със следните  
ANT+ сензори.

• Пулсомер (стр. 19)
• Крачкомер (стр. 21)
• GSC 10 (стр. 23)
• Кантар (стр. 23)
• Други (стр. 24)
За повече информация, посетете   
http://buy.garmin.com.

Свръзване на ANT+ 
Сензор
Погледнете Бързото Ръководство на 
Forerunner 610 Quick Start Manual за 
повече инструкции за аксесоарите.

Ако Вашия Forerunner не приема 
данни от сензора, ще трябва да 
ги свържете . След като свържете 
за първи път ANT+™ сензора към 
Forerunner, те ще се разпознават 
автоматично при следващото 
включване . 

• Бъдете сигурни чи ANT+ сензора 
се поддържа от уреда Garmin.

• Вашия Forerunner и ANT+ 
сензора трябва да са на 3 метра 
един от друг. 
Стойте на 10 m разстояние от 
други ANT+ сензори.

• Ако  е изк, изберете  > Setup 
> Heart Rate Monitor > HR 
Monitor > On > Search for New.

• Ако  е изк, изберете  > 
Setup > Foot Pod > Foot Pod > 
On > Search for New.

• Ако  е изк, изберете  > 
Setup > Bike Sensor > Bike 
Sensor > On > Search for New.
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• Ако все още неможете да 
свържете аксесоарите към уреда, 
проверете батерията им (за 
пулсомер,  
стр. 43). 

Когато свързването е успешно, ще 
видите съобщение на екрана, със 
съответната икона на аксесоара  
(стр.  4) 

Пулсомер
Настройки
Преди да можете да определите 
Вашите зони на пулс, трябва да сте 
свързали Пулсомера с уреда.

Forerunnerизползва Вашия профил, 
за да избере подходящата за Вас зона 
на пулс. За по-точно определяне на 
изразходваните калории, определете 
вашия максимален ритъм, пулса в 
почивка, и зоните на пулс.

1. Изберете  > Setup > Heart 
Rate Monitor > HR Zones > 
Based On.

2. Изберете опция:
• Изберете BPM настройка на 

ударите в минута.
• Изберете % Max. настройка 

на максималния процент.
• Изберете % HRR настройка 

на процента в почивка.
3. Изберете Max. HR, и въведете 

максималния Ви пулс.
4. Изберете Resting HR, и въведете 

пулса в почивка.
 .
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Зони на пулс
Много атлети използват 
Зонитена Пулс за наблюдение на 
тяхнатафизическа готовност, и 
съответноза нейното подобрение. 
Зонитена пулс се определят от 
ударите вминута. Петте общоприети 
зони насърдечната честота са 
номерираниот 1 до 5 по увеличаване 
наинтензивността.

Фитнес Данни
С какво помагат Зоните 
наПулс? Те помагат за 
следенетона натоварването и 
предоставятвъжможност за 
подобряванена физическата 
издражливост, тренирайки според 
тях:

• Вашата сърдечна честота е много 
важна за тренировките..

• Тренирайки в определена 
зона, можете да подобрите 
физическата си сила.

• Знаейки Вашата зона, ще се 
предпазите от претоварване и 
наранявания..

Ако знаете Вашия максимален пулс, 
можете да използвате таблицата 
на (стр. 25) за да изберете най-
подходящата за Вас зона на пулс.

Ако не знаете Вашия максимален 
пулс, използвайте калкулатор или 
минете през преглед.
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Допълнителни Настройки
• Сигнали (стр 9)
• Калкулатори на пулс  

(стр. 25)
• Файлове с информация (стр. 35)
• Проблеми с пулсомера  

(стр. 26)

Крачкомер
Вашия Forerunner е съвместим с 
Крачкомер. Можете да използвате 
крачкомера когато тренирате на 
закрито или нямате GPS сигнал.
Трябва да свържете крачкомера с 
Вашия Forerunner  
(стр. 18). 

След 30 минути, крачкомера влеза 
в режим на покой, запазвайки 
батерията. Когато батерията е 
изтощена ще видите съобщение на 
Вашия Forerunner. 

Батерията издържа около пет часа.

Избор на Датчик за Скорост
Ако планирате да тренирате на 
открито, можете да настроите 
Forerunner да използва данните 
от крачкомера за изчисляване на 
темпото, а не донните от GPS.

Изберете  > Setup > Foot Pod 
> Speed Source > Foot Pod.

Калибриране на Крачкомера
Калибрирането на крачкомера 
подобрява точността на измерване. 
Има три начина за калибриране: 
чрез дистанция, GPS калибриране и 
ръчно.

Калибриране чрез Дистанция
За най-добри резултати от 
калибрирането се използва замерено 
разстояние. Калибриранането на (2 
обиколки = 800 m) е по точно, от 
бягаща пътека.
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1. Изберете  > Setup > Foot Pod 
> Calibrate > Distance.

2. Посочете дистанция.
3. Изберете START.
4. Извървете или изтичайте 

дистанцията.
5. Изберете STOP.
Калибриране чрез GPS
Трябва да сте локализирали GPS 
сигнали, преди да калибрирате.

1. Изберете  > Setup > Foot Pod 
> Calibrate > GPS.

2. Изберете START.
3. Вървете или тичайте 1000 m. 

Forerunner ще Ви даде 
съобщение когато и завършено 
калибрирането.

Ръбно Калибриране
Можете ръчно да настройте 
фактора за калибриране. Фактора 
за калибриране съдържа формула 
(използваща зададеното радстояние) 
/ записаното изтичано или извървяна 
радстояние × текущ фактор за 
калибриране = нов фактор за 
калибриране. Пример, 1600 m / 1580 
m × 95 = 96.2.

1. Изберете  > Setup > Foot Pod 
> Calibration Factor.

2. Настройте фактор за 
калибриране.
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GSC 10
Данни от GSC 10 се събират 
постоянно след като той  е бил 
свързан с уреда, определяйки 
скоростта и дистанцията. Каданса се 
определя от броя на завъртанията на 
педалите на веригата в частност на 
рамената, брой завъртания на рамото 
в минута (rpm). GSC 10 съдържа два 
сензора, един за скорост и един за 
каданс.

Калибриране
Преди да можете да калибрирате 
сензора, трябва да сте преминали на 
спорт колоездене (стр. 17). 

Преди да започнете калибриране 
трябва да сте монтирали сензора 
коректно и събирането на данни да 
е точно. 

Калибрирането на сензора подобрява 
точността на събираните от него 
данни.

1. Изберете  > Setup > Bike 
Sensor > Calibration.

2. Изберете опция:
• За GPS определяне на размера 

на колелото, изберете Auto.
• За ръбно въвеждане на 

размера на колелото изберете 
Manual.

Допълнителни Опции
• Сигнали (page 9)
• Тренировки (page 17)
• Каданс полета с данни (page 35)

Използване на Кантар
Ако имате ANT+ съвместом кантар 
можете да го свържете с Вашия 
Forerunner.

1. Изберете LIGHT. 
Ще видите съобщение, когато 
кантара бъде намерен.

2. Застанете на кантара.
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ВАЖНО: Ако използвате 
специална скала на измерване 
на теглото, свалете обувките и 
тешките дрехи от себе си.

3. Слезте от кантара.
съВЕт: Ако видите събщение за 
грешка, повторете процедърата 
отново.

аксесоари
ANT+ технологията позволява 
допълнително оборудване да се 
свърже с Вашия Forerunner, което 
дава възможност да се събират 
различни данни от тренировките 
с изключителна точност. За да сте 
сигурни че оборудването ще бъде 
съвместимо с Вашия уред търсете 
знака на ANT+ технологията, върху 
допълнителния аксесоар. 

Посетете www.garmin.com/antplus за 
повече информация.
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Зони на Пулс
Зона % от 

максимал-
ния пулс

Състояние Натоварване

1 50–60% Релаксиращо, лек спринт. Начало ниво на аеробна
тренировка.

2 60–70% Удобни темпо, слабо-дълбоко
дишане.

Възстановително темпо,
тренировка.

3 70–80% Умерено темпо, учестено
дишане.

Усилено натоварване на
тялото.

4 80–90% Бързо темпо, ускорено 
дишане.

Гранично натоварване на
тялото, висока скорост.

5 90–100% Много бързо темпо
невъзможно за поддържане
дълго време, затруднено
дишане.

Усещане за силна
физическа умора, мощно
натоварване.
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ANT+ Проблеми
Проблем Решение
Имам допълнителен 
сензор ANT+. 

Бъдете сигурни чи и съвместом с Вашия модел Forerunner  
(www.garmin.com/intosports). 

Сменйх батерията на 
аксесоара.

Трябва да свържете аксесоара с Forerunner отново (стр. 18). 

Данните са пулса 
са некоректни или 
променливи.

• Бъдете сигурни че пулсомера и плътно около тялото Ви.
• Направете загряване за 5–10 минути.
• Поставете вода, солена вода или електролитен гел под 

електродите на пулсомера. 
• Изчистете електродите. Замърсяване от пот, прашинки или 

други.
• Носете памучни дрехи, синтетичните материали създават 

статично електричество, което пречи на пулсомера.
• Стойте на далече от силни предаватели на електомагнитни 

вълни, някои предаватели на интернет с честота 2.4 GHz 
създават проблеми с връзската. Източници на високо 
напрежение, радио-телевизионни предаватели, GSM 
предаватели, електрически мотори, безжични мрежи и др. 
могат да създадът проблеми с връзската..
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История
Вашия Forerunner събира данни, с 
историята на Вашите тренировки, 
резултатите който сте постигнали, 
използваните аксесоари и 
настройките на който сте тренирали. 
Forerunner събира до 180 часа данни. 
Когато паметта се запълни, започва 
презаписвани на историята с нова. 

Преглед на Историята
 Историята показва данни за: 
дата и час, данни от хронометъра, 
изминатото разстояние, активността, 
натоварването, изхабените калории, 
максимална и средна скорост, 
максимален и пулс, пулс в почивка, 
и др. данни от допълнителни 
аксесоари: крачкомер, пулсомер и 
др.. 

1. Изберете  > History > 
Activities.

2. Изберете желания запис. 
3. Селектирайте.
4. В менюто потърсете View Laps.
5. Изберете желаната обиколка. 

Преглед на Темпото и 
Скоростта
1. Изберете  > History > 

Options.
2. Изберете Running или Cycling.
3. Изберете Show Pace или Show 

Speed.

Преглед на Цялата История
1. Изберете  > History > Totals.

Ще видите цялото време 
и изминатат дистанция, от 
зануляването на уреда. 

2. Изберете Weekly или Monthly.
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Зануляване на Историята
Можете да занулите данните 
за хронометъра и изминатото 
разстояние. 

ВНИМАНИЕ: Тази опция не 
занулява всички събрани данни в 
историята на уреда.

Изберете  > History > Options 
> Reset Totals > Yes.

Изтриване на Историята
Изтривани на Тренировка
1. Изберете  > History > 

Activities.
2. Изберете тренировката.
3. Изберете Delete > Yes.

Изтриване на Цялата История
Изберете  > History > Options 
> Delete All Activities > Yes.

Програмни Приложения
Garmin предлага две безплатни 
програми за обстоен преглед 
и анализиране на данните от 
тренировките. 

• Garmin Connect посетете www.
garminconnect 
.com. Интернет приложение, 
можете да използвате от всеки 
компютър с интернет.

• Garmin Training Center е 
програмно приложение, което се 
инсталира на Вашия компютър и 
не е нужен непрекъснат достъп 
до интернет.

1. Посетете www.garmin.com 
/intosports.

2. Изберете Train with Garmin.
3. Изберете Online Software or 

Desktop Software.
4. Следвайте инструкциите на 

екрана.
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Прехвърляне на 
История на Компютър
Преди да можете да прехвърляте 
данни, трябва да свържете Вашия 
Forerunner с компютъра, чрез 
безжичната връзска използвайки 
USB ANT Stick (стр. 28).

1. Вкарайте USB ANT Stick ➊ в 
USB порта на Вашия компютър.

➊
2. Дръжте уреда на не повече от  

(3 m) от компютъра.
Когато ANT Agent открие уреда, 
ще покаже ID-то му, и ще попита 
дали искате да го свържете. 

3. Изберете Yes. 
4. Следвайте инструкциите на 

екрана.

Отказ от Прехвърляне на 
Данни
Можете да откажете да се 
прехвърлят данни от или към 
компютъра.

Изберете  > Setup > System 
> Data Transfer > Data Transfer 
> Off.
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Навигиране

Локация
Преглед и Запис на Текущата 
Локация
Преди да можете да записвате или 
преглеждате текущата си локация, 
трябва да сте локализирани (стр. 5).

Можете за запишете текущата 
локация, като точка на поркинг или 
като домът Ви..

1. Изберете  > Where To? > 
Where Am I?.
Ще видите текущите координати.

2. Изберете Save.
3. Ако е нужно изберете Edit за 

редакция на данните от точката.

Редакция на Локации
1. Изберете  > Where To? > 

Locations.
2. Изберете локация.

3. Изберете View Location > Edit.
4. Изберете данни за редактиране. 

 Например, изберете Edit 
Elevation за да промените 
данните за елевацията. 

5. Въведете новите данни.

Изтриване на Локации
1. Изберете  > Where To? > 

Locations.
2. Изберете локация.
3. Изберете Delete Location > Yes.

Навигиране до Записана 
Локация
Преди да започнете навигирането, 
трябва да сте локализирали 
спътников сигнал.

1. Изберете  > Where To? > 
Locations.

2. Изберете локация.
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3. Изберете Go to Location.
Следвайте компаса. 

За запис на активност, пуснете 
хронометъра.

Навигиране до Старта
Можете да се навигирате обратно до 
старта, само когато тренирате с GPS.

Можете да се върнете до старта, от 
всяка точка от тренировката. Трябва 
да сте с включен хронометър, за да 
можете да използвате тази опция.

1. Докато тренирате, натиснете 
STOP

2. Изберете  > Where To? > 
Back to Start. 
Forerunner ще Ви навигира 
обратно до старта с помоща на 
компас.

Спиране на Навигиране
Изберете  > Where To? > Stop 
Navigation.

GPS настройки
Изключване на GPS-ът

Изберете  > Setup > System > 
GPS > GPS > Off.

Когато GPS-ът и изключен, данни за 
скорост и дистанция не се отчитат, 
освен ако имате допълнителен 
аксесоар, (примерно GSC 10). 
Когато включите уреда отново, той 
автоматично ще започне търсене на 
сателити.

Данни за Сателитите
Страницата с данните за сателитите 
показва текущата информация за  
GPS сигнала. www.garmin.com 
/aboutGPS.

Изберете  > Setup > System > 
GPS > Satellites.
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Системни Настройки
Изберете  > Setup > System.

• Language—Изберете език.
• Key тones—Сигнализиране при 

натиснат бутон.
• Alert Tones—Избор на сигнални 

тонове при съобщение.
• Alert Vibration—Избор за 

вибрация при съобщение.
• Data Recording—настройки за 

начина на събиране на данни.
 ◦ Smart—записване на точки, 

кадето се променя посоката, 
скоростта или пулса. 

 ◦ Every Second—записване на 
данни всяка секунда, по този 
начен се събират възможно 
най-точни данни. Увеличава 
се размера на заетата памет.

• GPS—стр. 31.
• Backlight—стр. 41.

мерни еденици
Можете да променяте  мерните 
еденици за разстояние, дистанция, 
скорост, елевация, позоциониращ 
формат и тегло.

1. Изберете  > Setup > System > 
Units.

2. Изберете настройка.
3. Изберете мерната еденица.
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Дата и Час
Ръчно настройване
Попринцип датата и часът се 
настройват автоматично след като 
Forerunner се локализира. 

1. Изберете  > Setup > System > 
Time > Set Time > Manual. 

2. Въведете датат и часът.
3. Ако е нужно, изберете формата 

Time Format между 12 и 24 часа.

аларма
1. Изберете  > Setup > Alarm.
2. Изберете Alarm > On.
3. Изберете Time, и въведете 

желания час.

Часова Зона
Всеки път когато Forerunner се 
локализиря,  часовата зона и часа ще 
се настройват автоматично.

Потребителски Профил
Вашия Forerunner използва 
зададените от Вас данни, за по-точни 
измервания. Можете да променяте 
следните данни в профила: пол, 
възраст, височина и тегло. 

1. Изберете  > Setup > User 
Profile.

2. Променете данните. 

Изчисляване на Калории
Изчисляването на изразходваните 
калории и следенето на пулса се 
подпомага от технологията на 
Firstbeat Technologies Ltd.  
www.firstbeattechnologies.com.

Тренировъчен ефект
Тренировъчния ефект следи 
Вашата ефективност по време 
на тренировките, натоварването, 
което поемате, дали постигади 
напредък в тренировките или 
поддържани идно и също темпо но 
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резултатите. Тренировъчния ефект 
се следи от Вашия профил, пулс, 
продължителност и честота на 
тренировките. 

Важно е да знаете че числата на 
тренировъчния ефект (1.0–5.0) могат 
да изглеждат неточни по време на 
първите тренировки. Нужни со 
няколко поредни тренировки, за 
точно изчисление на тренировъчния 
ефект. 

Тр.
ефект

Описание

1.0–1.9 Възтановяване (къси 
тренировки). Подобряване 
на издръжливостта 
(тренировка над 40 минути).

2.0–2.9 Поддържане на форма.

3.0–3.9 Поддържане на форма, 
тренировка всяка седмица.

4.0–4.9 Силово трениране 1–2 пъти 
на седмица, със дни за 
възстановяване.

5.0 Силови, редовни 
тренировки. Следе 
внимателно как се 
натоварвате, избирайте дни 
за възстановяване. 

Технологията на Треноровъчния 
Ефект се поддържа от Firstbeat 
Technologies Ltd.  
www.firstbeattechnologies.com.

Тренировъчни Данни
Можете да променяте страниците 
със тренировъчни данни. 

1. Изберете  > Setup > Training 
Pages. 

2. Изберете тренировъчна страница.
3. Изберете .
4. Променете броя на показваните 

данни в съответната страница.
5. Изберете Enabled.
6. Изберете ◄.
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7. Изберете данните, които искате 
да промените.

8. Изберете категория на данните. 
Пример, изберете Heart Rate > 
HR - Lap.

Полета Данни
* Данни от метрични еденици.

** Данни от ANT+ сензор..

Полета 
данни

Описание

Cadence ** Обороти на рамото на 
педала в минута.

Cadence – 
Average **

ср .стойност на 
каданса за последната 
трентировка.

Cadence – 
Lap **

ср. стойност на 
каданса за текущата 
обиколка.

Calories Изразходвани калории.

Calories - Fat Изгаряне на мазнини. 
Изчислява се с New 
Leaf® технология

Полета 
данни

Описание

Calories to Go Оставащи калории, 
до края на на 
тренировката.

Distance * Изминато разстояние..

Distance – 
Lap *

Изминато разстояние 
на текущата обиколка..

Distance – 
Last Lap *

Изминато разстояние 
на последната 
обиколка..

Distance to 
Go *

Оставащо разстояние, 
до края на на 
тренировката.

Elevation * Нивелацияl. 

GPS 
Accuracy *

Точност на 
позоциониранеn.
Пример: според GPS 
вие се намиратена +/- 5 
метра откоординатите 
надисплея..
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Полета 
данни

Описание

Grade Излизане извън 
зададена задача. 
Пример, зададено 
за всеки 10 метра 
изкачване, изминавате
200 метра. Вашия 
Grade е 5%.

Heading Текущата посока на
движение..

Heart Rate ** Пулс, удара в минута 
(bpm)..

Heart Rate to 
Go **

Стойността на пулса, 
под или над целевата 
зона на пулс. 

HR – %HRR 
**

Процент от пулса 
(максималния 
пулс, минус пулса в 
почивка)..

HR – %Max. 
** 

Процент от 
максималния пулс. 

HR – Average 
**

Процент от средния 
пулс по време на 
тренировка.

Полета 
данни

Описание

HR – Avg. 
%HRR **

Среден процент от 
пулса (максималния 
среден пулс, минус 
пулса в почивка)..

HR – Avg. 
%Max. **

Средния процент от 
максималния пулс.

HR – Lap ** Средния пулс за 
текущата обиколка. 

HR – Lap 
%HRR **

Средния процент от 
пулса за обиколката 
(максималния среден 
пулс, минус средния 
пулс) за теку. обиколка.

HR – Lap 
%Max. **

Среден процент, от 
максималния пулс за 
текущата. обиколка..

HR Zone ** Текуща стойност на 
пулса (1 to 5). Зоната 
на вашия пулс се 
определя автолатично, 
според профила Ви..
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Полета 
данни

Описание

Lap Pace 
Zone

Диапазон на темпото 
(в 10 зони) за текущата 
обиколка.

Lap Speed 
Zone *

Диапазон на скоростта 
(в 10 зони) за текущата 
обиколка.

Laps Брой на завършените 
обиколки..

Pace Текущо темпо.

Pace – 
Average

Средното темпо за 
продължителността на 
текущата тренировка.

Pace – Lap Средното темпо в 
текущата обиколка.

Pace – Last 
Lap

Средна темпо по 
време на последната 
тренировка.

Pace Zone Зони на темпо. 
Съвместими с Garmin 
Training Center или 
Garmin Connect.

Полета 
данни

Описание

Reps to Go Обиколки до края на 
тренировката

Speed * Текуща скорост..

Speed – 
Average *

Средна скорост през 
тренировката.

Speed – Lap * Средна скорост през 
обиколката.

Speed – Last
Lap *

Average speed during 
the last completed lap.

Speed Zone * Зони на скорост. 
Съвместими с Garmin 
Training Center или 
Garmin Connect.

Sunrise Час на изгрев, според 
GPS позицията.

Sunset Час на залез, според 
GPS позицията.

Time Хронометър.

Time – Avg. 
Lap

Средно време до 
завършване през 
обиколката..
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Полета 
данни

Описание

Time - 
Elapsed

Общо засечено време.

Time – Lap Време на настоящата
обиколка.

Time – Last 
Lap

Време на последната 
завършена обиколка.

Time of Day Час, Дата в зависимост 
от (формата, часовия 
пояс, и лятното часово 
време)..

Time to Go Оставащо време.

Training Effect 
(TE) **

Тренировъчен ефект 
(1.0-5.0), (стр. 33). 

Персонализиране на 
Любимите Категории
1. Изберете  > Setup > Training 

Pages. 
2. Изберете тренировъчна страница.
3. Изберете поле за промяна.

4. Изберете Favorites > Edit 
Favorites.

5. Изберете едно или повече, полета 
данни.
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Характеристики
предупреждение

Този модел  Forerunner е 
водоустойчив по стандарт IEC 60529 
IPX7. Може да издържи на водно 
налягане на 1 метър дълбочина 
в продължение на 30 минути. 
Потапяне на по-дълбоко или за 
повече време, може да повреди 
сериозно уреда. След намокряне еле 
потапяне, подсушене уреда със суха 
кърпа и чак след като се уверите че 
корпуса е напълно сух, включете 
зарядното устройство.

ВНИМАНИЕ: Forerunner не е 
предназначен за плуване.

Forerunner Специвикации
Батерия 200 mAh акумулаторна, 

lithium-ion, coin-cell 
батерия

Живот на 
Батерията

Стр. 40

Работна 
Температура

От -4°F до 140°F  
(от -20°C до 60°C)

Използвани 
Радио Честоти

2.4 GHz ANT+ wireless 
communications protocol

Съвместими 
Аксесоари

ANT+ wireless 
технология съвместима 
с пулсомер, крачкомер, 
GSC 10, кантар, и друго 
фитнес оборудване.
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Спецификации на Пулсомера
Водоустойчив (30 m)

Пулсомера не предава 
данни към GPS уреда, 
докато плувате.

Батерия Сменяема батерия тип:
CR2032, 3 volts (стр. 42)

Живот на
батерията

Около 4.5 години  
(при 1 час тренировка 
дневно)

Работна 
температура

от 23°F до 122°F 
(от -5°C до 50°C)
ВажНО: В студено 
време, носете 
подходящи дрехи за да 
запазите температурата 
на пулсомера близка до 
тази на кожата..

Радио честота 2.4 GHz ANT+ wireless 
communications protocol

Батерия
 ВНИмаНИе

Продуктът съдържа lithium-
ionбатерия. Погледнете Important 
Safetyand Product Information за да 
сезапознаете с важна информация, 
окоексплоатирането на уреда..

Издръжливост на Батерията
живот на 
батерията*

Натоварване на 
Forerunner

1 седмица Вие тренирате по 45 
минути на ден с включен 
GPS. Forerunner е в 
икономичен рещим през 
останалото време.

До 4 
седмици

Forerunner е в икономичен 
режим, през по-голямата 
част от времето.

До 8 часа Вие тренирате с вкючен 
GPS през цялото време.

*Живота на батерията се определя от 
това дали е била заредена напълно, 
дали се използва осветлението 



Forerunner 610 Owner’s Manual 41

Допълнение

на дисплеяGPS и колко често е в 
икономичен режим. Екстремно 
ниски температури намаляват 
живота на батерията.

Икономичен Режим
След определен период на 
неактивност Forerunner минава в 
икономичен режим . Forerunner 
показва часът и датата но не е 
свързан с ANT+ аксесоари и GPS. 
Плъзнете пръст наляво, за да 
прекратите икономичния режим.

Удължаване на живота на 
Батерията
Честото включване на екранното 
осветление, съкращава живота на 
батерията.

екранно Осветление
1. Изберете  > Setup > System > 

Backlight > Mode.
2. Изберете опция:

• За ръчно включване на 
осветлението с бутона LIGHT 
изберете Manual.

• За автоматично включване на 
осветлението, изберете Keys/
Alerts. 

Време за Осветление
1. Изберете  > Setup > System > 

Backlight > Timeout.
2. Изберете време до изгасване.

Зареждане на Forerunner
предупреждение 

За да предотвратите появатана 
корозия и повреда на уреда, 
изсушете с суха кърпа корпоса преди 
включване в зарядното устройство.

1. Вкарайте USB порта на кабела в 
AC адаптора.

2. ВключетеAC адаптора в 
захранващата мрежа.
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3. Подравнете конекторите на 
Forerunner със конекторите на 
захранващата щипка ➊.
Захранващата щипка е магнитна 
и ще прилепне към Forerunner.

➊

Когато включите Forerunner 
към зарядното устройство, 
уреда ще се включи и ще 
видите съобщение с процеса на 
зареждане.

4. Заредете Forerunner напълно. 

Батерия на Пулсомера
 ВНИмаНИе

Свържете се с местния отдел за или 
фирма за отпадъци, изхвърлете на 
подходящо място. Това е опасен 
отпадък!

Подмяна на Батерията на 
Пулсомера
1. Използвайте малка отвертка 

Philips, за да отстраните четирите 
винта на гърба на пулсомера.

2. Махнете капака и батерията. 
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3. Изчакайте 30 секунди. 
4. Поставете новата батерия с 

положителния полюс нагоре.
ВНИМАНИЕ: Пазете и не 
повреждайте O-образния 
ограничител.

5. Сложете обратно капака и 
фиксирайте четирите винта.

След подмяна на батерията на 
пулсомера, трябва да го свържете 
наново с уреда.

Смяна на Каишката
Можете да закупите допълнително 
този артикул за Forerunner  
(http://garmin.bg/). 

1. Използвайте уреда за нитове  ➊ 
за да извадите нитовете ➋.

➊

➋

ВНИМАНИЕ: Не изхвърляйте 
нитовете.

2. Изравнете Forerunner ➌ с 
конекторите ➍.
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➌

➐

➍

➎
➏

3. Сложете пина в конектора ➎ 
след което го подсигурете здраво 
за уреда. 
съВЕт: Трябва да натиснете 
силно нита, за да се фиксира 
точно и сигурно.

4. Изревнете конектора с каишката 
➏.

5. Сложете пин ➐ и подсигурете.
6. Повторете стъпки 2–5 за 

останалите конектори. 

Грижа за Уреда
внимание

Не съхранявайте уреда дълго време 
под пряка слънчева светлина, не 
подлагайте на екстремна промяна на 
температурата, това може да доведе 
до сериозна повреда. 

Никога не използвайте твърди или 
остри, при работа с сензорния 
дисплей. 

Не използвайте остъри предмети за 
почистване на района между екрана 
и панела.

Избягвайте химически препарати за 
почистване и разтворители. 

Почистване на Уреда
1. Използвайте кърпа, напоена с 

неутрален почистващ разтвор.
2. Изсушете. 
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Почистване на екрана
1. Използвайте мека, чиста кърпа 

без власинки.
2. Ако е необходимо, използвайте 

вода, изопропилов алкохол или 
препарат за почистване на очила.

3. Внимателно избършете екрана с 
напоената кърпа

Грижа за Пулсомера
Трябва да разкопчаете пулсомера, 
преди почистване на каишката.

• Изплаквайте след всяка употреба. 
• На всеки пет тренировки, 

изперете каишката.
• Не перете каишката в пералня 

или сушилня.
• Разкопчавайте пулсомера, когато 

не Ви се налага да го ползвате 
дълго време.

актуализиране на 
софтуера с помощта на 
Garmin Connect
Преди да можете да започнете 
актуализиране трябва да сте 
свързали USB ANT Stick с Вашия 
компютър (стр.  29).

1. СвържетеUSB ANT Stick с Вашия 
компютър.

2. Посетете www.garminconnect.
com.
Ако има налични актуализации, 
Garmin Connect ще Ви уведоми.

3. Следвайте инструкциите на 
екрана. 

4. Не отдалечавайте уреда и 
компютъра на повече от 3 m.
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Допълнение

Проблеми
Проблем Решение
Бутоните не реагират, 
как да рестартирам 
уреда ?

1. Задръжте POWER докато екрана не изгасне. 
2. Задръжте POWER докато екрана не се активира отново.
ВажНО: Този метод за рестартиране не занулява настройките.

Искам да изтрия  
всички настройки ?.

ВажНО: Този метод занулява всички настройки, а записаните 
данни остават в паметта на уреда.
1. Изключете уреда.
2. Докато държите бутона LAP, включете уреда.
3. Изберете Yes.

Как да рестартирам 
уреда до неговите 
фабрични настройки?

Изберете  > Setup > System > Restore Defaults > Yes.

Уреда не засича 
сигнал от сателит.

1. Излезте на открито, извън сгради, далеч от дървета и 
високи сгради. 

2. Стойте неподвижно за няколко минути.
Част от данните 
липсват в паметта.

Когато паметта е запълнена, новите данни се презаписват 
върху старите. Прехвърляйте редовно данните на компютър.

Каде е версията на  
софтуера?

Изберете  > Setup > System > About.

Как мога да сменям 
бързо режима на 
спорт?

При спрян хронометър, изберете RESET.

Как мога да получа 
новата оценка Leaf ?

Посетете www.newleaffitness.com. Някои зали за фитнес и 
здравни центрове могат да предоставят оценка.
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