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 Внимание

Вижте важна информация за продукта и безопасността в
кутията на продукта.

Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да 
започнете или модифицирате тренировъчната програма.

Първи стъпки
Когато използвате устройството си за първи път, вие 
трябва да изпълните тези задачи, за да настроите 
устройството и да научите за основните характеристики.
1 Заредете устройството (Зареждане на устройството).
2 Включете устройството(Включване на устройството).
3 Поставете пулсомера (Поставяне на пусомер 

4 Отидете да тичате (Отидете да тичате).
5 Качете тренировката си в Garmin Connect™ (Използване 
на Garmin Connect) 
6 Повече информация (Повече информация).

Бутони

       Изберете за включване и изключване.  
Задръжте за да включите и изключвате

Á Изберете за старт и стоп на времето.
Изберете, за да изберете маркирания елемент от менюто.

Â Изберете,  за  да  преминете  през  екраните  на 
данни, опции и настройки.

Ã Изберете, за да преминете през данните за дейността..      
Изберете, за да поставите началото на нова обиколка
Изберете, за да се върнете към предишния екран.

Статус икони
Мигащата икона означава, че устройството е в търсене 
на сигнал. Солидна икона означава сигналът е намерен 
или датчика е свързан.

GPS статус

Пулсомер статус

Крачкомер статус

Отидете да тичате
Устройството идва частично заредено. Може да се 
наложи да го заредите (Зареждане на устройството), 
преди да отидете да тичате.
1 Свържете пулсомера (Свързване на пулсомера).

Това може да отнеме няколко минути. Когато сателити
 са локализирани, се показва икона.

5 Когато  използвате  пулсомер,  изчакайте,  докато 
устройството се свързва към сензора.
Когато устройството открие пулсомера, се появява 
икона 

6 Изберете Старт да старирате таймера.    
7 Започнете да тичате.

2 Задр  за да включите устройството.
3 Избор
4 Излезте навън, и изчакайте да локализира сателит 

Време 1,  дестанция 2,  темпо 3,  калории 5 и пулс 6 
се записват докато таймера е пуснат.

8 След като приключите изберете  за да спрете таймера.     
9 Изберет опция:

• Изберете Възобновете, за да рестартирате таймера.
ЗАБЕЛЕЖКА: След няколко секунди се появява резюме

• Изберете Запази, за да запаметите тичането и 
нулирате таймера. Появява се резюме.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сега можете да качите вашите 
тренировки в Garmin Connect 

• Изберете Отхвърляне, за да изтриете тичането..

Включване на проследяване на дейността
Функцията за проследяване на активността записва 
дневния Ви брой стъпки, изминатото разстояние и 
изгорени калории за всеки записан ден.
Проследяване на дейността може да бъде активирано по 
време на първоначалната настройка на устройството, или 
по всяко време.

Вашият брой стъпки не се появи, докато устройството 
не придобие сателитни сигнали и определя времето 
автоматично. Устройството може да се нуждаем от ясен
 изглед към небето, за да локализира спътникови 
сигнали.

 Избор    >  Настройки  >  Активиране  на  проследяване  > 
 Включване.
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Вашият общ брой на стъпките, предприети през деня се 
появява под времето на деня. Броят на стъпка се обновява
 периодично.
Може да изберетеt   tза да преминете през вашите данни 
за проследяване на дейността.

Може да се свържете с приятелите си на Garmin Connect. 
Garmin Connect дава инструментите за проследяване, 
анализиране, както и да се насърчават взаимно. Записва 
събитията от вашия активен начин на живот, включително 
тичания, ходене, каране, плуване, пешеходни преходи, 
триатлони, и повече. За да се регистрирате за безплатен 
акаунт, отидете на www.garminconnect.com / старт.
Съхранявайте вашите дейности: След като завършите и 

запазите дейност с вашето устройство, можете да 
качите тази дейност да Garmin Connect.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои данни изисква допълнителен 
аксесоар, като например пулсомер.

Проследяване на напредъка си: Можете да следите 
дневните си стъпки, да се съревновавате с вашите 
приятели.

Споделете вашите дейности: Можете да се свържете с 
приятели, за да следват дейностите на другите или 
публикувате линкове към вашите дейности на 
любимите си сайтове за социални мрежи.

Използване на Garmin Connect
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабела.
2 Отидете на www.garminconnect.com/start.    
3  Следвайте инструкциите на екрана.

Зареждане на устройството
Бележка

За да се предотврати корозия, изсушете контактите и района 
около тях преди зареждане или свързване към компютър.

1 Включете USB кабела в USB порта на вашия компютър.
2 Изравнете  зарядното  с  контактите  на  гърба  на 
устройството и натиснете, докато щракне.

3 Заредете устройството напълно.

Забележка: Ако не разполагате с пулсомер, можете да 
пропуснете тази задача.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството може да причини 
прищипване, когато се използва за дълъг период от 
време. За да се избегне този проблем, да се прилага 
анти-триене смазка или гел до центъра на модула.

Поставяне на пулсомер

Анализирайте вашите данни: Можете да видите 
по-подробна информация за вашата дейност, 
включително време, разстояние, пулс, изгорени 
калории, ритъм, поглед отгоре на картата, темпо и др.

Не използвайте гелове, които съдържат слънцезащитен крем.

Бележка                                                 
Не се прилагат анти-триене гел или лубрикант на електродите.

Трябва да носите пулсомера директно върху кожата си, 
точно под гръдния кош. Тя трябва да бъде плътно, за да 
остане на местото си по време на вашата дейност.
1 Натиснете един таб 1 на каишката през процепа 2 
в модула за наблюдение на сърдечната честота. 

2 Натиснете раздела надолу.         
3 Намокрете  електродите  3  на  гърба  на  модула  да  се 
създаде силна връзка между гръдния кош и модул за 
наблюдение на сърдечната честота.  

4 Увийте каишката около гърдите си и я прикрепете към 
другата  страна  на  модула  за  наблюдение  на 
сърдечната честота.

 Garmin логото трябва да е горе в дясно.
5 Привеждане  на устройството в рамките на три метра (10 фута) 
от пулсомера.

http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
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След като сложите пулсомера, той е активен и изпраща 
данни.
Свързване с ANT+™ сензори

 активен и в обхват.

Първият път, когато свържете ANT + сензор за вашето 
устройство,  трябва да сдвоите устройството и сензора. 
След първото сдвояване, устройството автоматично се 
свързва към сензора, когато отидете да тичате и сензорът е 
                                                  
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството е опаковано с пулсомер, 
устройството и сензора вече са сдвоени.
1 Свързване на пулсомера  (Поставяне на пулсомер).
2 Избор .
3 Привеждане на устройството в рамките на 1 см от центъра 
пулсомера и изчакайте докато устройството се свърже със 
сензора. 

Когато устройството открие пулсомера, се появява 
съобщение       .

История
Можете да видите вашите последни седем текущите сесии 
на вашия Forerunner, и ще можете да качите и да видите 
неограничени текущите сесии на Garmin Connect. Когато 
паметта на телефона е пълна, най-старият вашите данни се
 презаписват.
ЗАБЕЛЕЖКА: История не се записва, докато таймерът е 
спрян или на пауза.

Преглед на историята
1 Избор  > История.
2 Изберете опция:

• Изберете  дневни  стъпки,  за  да  видите  колко  стъпки, 
цел, изминатото разстояние и изгорени калории.

• Изберете Тичане за да видите датата, време, 
разстояние, скорост и изгорени калории.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете също така да видите 
средният си пулс и зона на сърдечната честота за 
спасени текущите сесии с помощта на 
допълнителен полсумер .

• Изберете  Записи,  за  да  видите  вашите  лични 
рекорди, най-кратко време, разстояние и темпо.

Рестартиране на устройството
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да 
го рестартирате. Това не изтрива Вашите данни или 
настройки.

Информация за устройството

1 Задр  за 15 секунди.  
Устройството се изключва.
2 Задр  за една секунда, за да включите устройството.

Получаване на повече информация

дилър за информация за допълнителните аксесоари и 
резервни части.

• Отидете на www.garmin.com/intosports.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с вашият

Ръководство на потребителя
Можете да получите най-новото ръководство от интернет.
1 Отидете на www.garmin.com/support.
2 Изберете Ръководства.
3 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете продукта.

Температурни Спецификации
Forerunner температурен диапазон: от -15 º до 60 º C (от 5 º

 до 140 º F)

Forerunner температурен диапазон на зареждане: от 0 º 
до 45 º C (от 32 º до 113 º F)

Пулсомер диапазон на работната температура: от -10 ° до 
50 ° C (от 14 ° до 122 ° F)

http://www.garmin.com/intosports
http://www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
http://www.garmin.com/support
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