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Важна информация
 Внимание

Консултирайте се с личния си 
лекар преди да започнете или 
промените тренировка. Вижте 
Важна информация за продукта и 
безопасността в кутията на уреда

бележка
Forerunner® е водоустойчив по IEC 
Standard 60529 IPX7. Той може да 
престои на дълбочина 1m до 30 
минути. По-дълъг престой може да 
повреди уреда. След престой във 
вода, изсушете уреда преди да го 
ползвате или зареждате.

бележка: Forerunner не е 
предназначен за плуване.

Стартиране
При първо ползване на Forerunner 
направете следното:

1. Заредете Forerunner (стр. 2).
2. Конфигурирайте Forerunner (стр. 

3).
3. Локализирайте спътници (стр. 5).
4. Поставете пулсомера (ако има) 

(стр. 6).
5. Излезте да тренирате (стр. 6). 
6. Запишете тренировката (стр. 7).

Зареждане на Forerunner
бележка 

За да предпазите уреда от корозия, 
изсушете контактите и зоната около 
тях преди зареждане или свързване с 
компютър.

1. Поставете USB края на кабела в 
AC адаптера.

2. Свържете AC адаптера с мрежата.
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3. Поставете зарядната шина ➊ на 
Forerunner така, че да съвпаднат 
клемите.
Шината е магнитна и държи 
Forerunner на място.

➊

Като свържете Forerunner 
със захранване, Forerunner се 
включва и се явява екран за 
зареждане.

4. Заредете Forerunner напълно. 

Конфигуриране на 
Forerunner
При първо ползване на Forerunner 
трябва да изберете системните 
настройки и да въведете 
информация за профила си.

• Следвайте екранните инструкции
• Почукрайте горе или долу 

по активния екран, за да 
видите изборите и да смените 
фабричните настройки.
За още съвети по ползването на 
активния екран вижте стр. 4.



4	 Forerunner	610	Бързо	ръководство

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
Плътна иконка значи, че функцията 
е активна. Мигаща - уредът търси.

GPS е включен и получава 
сигнали.
Пулсомерът е активен.

Крачкомерът е активен.
Байк сензорът е активен.

Часовникът е в режим 
икономия на енергия (стр. 10).
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 
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от нежелано натискане при бягане.

бележка: Натисни или почукай 
силно за избор на елемент или смяна 
на страница. Практикувай малко 
работа с екрана преди да започнеш 
тренировка с уреда. 

• Натиснете по екрана за 
преминаване по страниците ➊.
СЪВеТ: Може да почукате с 
пръст по екрана.

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

• Почукайте, за да потвърдение.
• Направете всички селекции или 

почукайте на отделна.

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 
автоматично при локализиране.

    

➊

» » » »»
Таймер Пулс Вирт. партньор Час
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Поставяне на пулсомер
бележка: Ако нямате пулсомер, 
прескочете този раздел.

Поставете пулсомера директно на 
кожата под гръдния кош. Затегнете 
достатъчно, за да се задържи при 
бягане.

1. Свържете пулсомера ➊ към 
каишката.

➊

2. Навлажнете електродите ➋ отзад 
на каишката, за да създадете 
здрава връзка между гръдния си 
кош и трансмитера.

➋

3. Поставете каишката около 
гръдния си кош и свържете 
краищата.

Логото на Garmin трябва да е 
горе в дясно.

4. Поставете уреда в обхвата (3 m) 
на пулсомера. 
СЪВеТ: Ако данните са 
нестабилни или не се явяват, 
отслабете лека каишката или я 
затоплете 5–10 минути. 

След като поставите пулсомера, той 
е в стендбай и готов да праща данни.

Когато пулсомерът се сдвои с уреда, 
се явява съобщение, а иконка  
става плътна. 

излезте да тренирате
Преди да може да записвате история, 
трябва да локализирате спътници 
(стр. 5) или да сдвоите Forerunner с 
крачкомер (купува се отделно). 

1. От страница таймер, изберете 
START за начало ➊. 
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История се записва само при 
активен таймер. Разстоянието ➋ 
и скоростта за обиколката ➌ се 
виждат на страница таймер.

➊

➌

➋

Показаните полета са фабрично 
зададени. Вие може да ги 
смените (стр. 9). 

2. След края на тренировката, 
изберете STOP.

Запис на тренировката
Задръжте RESET за да запишете 
тренировката и да нулирате 
таймера.

история
Forerunner пази данни на база типа 
на активност, ползваните аксесоари 
и тренировъчните Ви настройки. 
Forerunner записва до около 180 часа 
история при нормална употреба.
Когато паметта му се напълни, 
започва да записва върху най-
старите Ви данни. 

Преглед на историята
Историята показва дата, час, 
дистанция, продължителност на 
тренировката, калории, средна и 
максимални скорости. Тя може да 
показва и среден и максимален 
пулс, данни за каданса, ако ползвате 
съответните аксесоари. 

1. Изберете  > History > 
Activities.

2. Почукайте нагоре и надолу, за да 
видите записаните тренировки. 

3. Изберете тренировка.
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4. Придвижете се до долу на 
страницата и изберете View Laps.

5. Чукнете нагоре и надолу, за да 
минете през обиколките.

изтриване на тренировка
1. Изберете  > History > 

Activities.
2. Изберете тренировка.
3. Придвижете се до долу на 

страницата и изберете Delete > 
Yes

Безплатен софтуер
Garmin предлага два софтуера 
за съхраняване и анализиране на 
тренировъчни данни. 

• Garmin Connect е Web-базиран 
софтуер (www.garminconnect 
.com).

• Garmin Training Center е софтуер, 
който не изисква интернет след 
инсталиране. 

1. Идете на www.garmin.com 
/intosports.

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

Desktop Software.
4. Следвайте екранните инструкции

Пращане на история към 
Вашия компютър
Преди да пращате безжично данни, 
трябва да сдвоите уреда с компютъра 
си чрез USB ANT Stick™ (стр. 8).

1. Поставене USB ANT Stick ➊ в 
USB порта на компютъра си.

➊
2. Поставете уреда в обхвата (3 m) 

на компютъра си.
Когато ANT Agent намери уреда, 
изобразява ID номера на уреда и 
пита дали искате да сдвоите.
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3. Изберете Yes. 
4. Следвайте екранните инструкции

Персонализиране на 
страниците
Може да изберете полетата в 
страниците за тренировка.За пълен 
списък на възможните полета, вижте 
Forerunner 610 пълно ръководство.

1. Изберете  > Setup > Training 
Pages. 

2. Изберете тренировъчна страница.
3. Изберете .
4. Сменете броя на полетата на 

страница.
5. Изберете Enabled.
6. Изберете ◄.
7. Изберете поле, което да смените.
8. Изберете категория и поле.

Например, изберете Heart Rate > 
HR - Lap.

За батерията
 Внимание

Продуктът има литиево-йонна 
батерия. Вижте Важна информация 
за продукта и безопасността в 
продуктовата кутия.

Живот на батерията
Живот* използване
1 седмица Тренирате 45 min. на ден с 

GPS. Forerunner е в режим 
икономия през останалото 
време.

До 4 
седмици

Ползвате Forerunner в 
режим икономия през 
цялото време.

До 8 часа Тренирате с GPS през 
цялото време.

*Живота на батерията зависи от 
честотата на ползване на GPS, 
осветление и режим икономия. 
Излагането на уреда на екстремален 
студ също намалява живота на 
батерията.
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икономия на енергия
След период на неактивност, 
Forerunner отива в режим икономия 
на енергия и се явява иконка . 
Forerunner показва часа и датата, но 
не се свързва с ANT+ аксесоари и 
не ползва GPS. Чукнете в ляво, за да 
излезете от режима.

Проблеми
Ресет на уреда
Ако екранните бутони спрат да 
реагират, направете ресет на уреда.

1. Задръжте POWER докато 
екранът стане бял. 

2. Задръжте POWER докато 
екранът се включи. 

Пълно ръководство
Ръководството ще намерите на CD 
в кутията. Вие може да си свалите 
последната му версия и от интернет.

1. Идете на www.garmin.com/
intosports.

2. Изберете продукта.
3. Кликнете Manuals.
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Регистриране на 
устройството
Помогнете ни да подобрим нашата 
поддръжка, като направите онлайн 
регистрацията си днес:

• Идете на http://my.garmin.com.
• Пазете оригинала или копие 

на касовата бележка. Пазете 
оригиналната гаранционна карта.

Повече информация
Вие може да намерите повече 
информация за продукта на сайта на 
Garmin.

• Идете на www.garmin.com/
intosports.

• Идете на www.garmin.com 
/learningcenter.

• Идете на http://buy.garmin.
com, или се свържете с дилър 
на Garmin за допълнителни 
аксесоари.

Връзка с Garmin поддръжка
Можете да се свържете с 
продуктовата поддръжка на Garmin 
ако имате въпроси, свързани с този 
продукт. 

• В САЩ, отидете на www.garmin.
com/support, или се свържете 
с Garmin САЩ по телефона 
на (913) 397.8200 или (800) 
800.1020.

• В Обединеното кралство, се 
свържете с Garmin (Europe) Ltd. 
по телефона на 0808 2380000.

• В Европа, отидете на www.
garmin.com/support и натиснете 
на Contact Support за информация 
относно поддръжка във вашата 
страна, или се свържете с Garmin 
(Europe) Ltd. по телефона на +44 
(0) 870.8501241.
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