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Въведение
Внимание

Вижте Важно за продукта и безопасността и Информация 
и ръководство в кутията на продукта за предупреждения и 
друга важна информация.
Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да 
започнете или модифициране тренировъчна 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 Зареждане (page 2).
2 Слагане на пулсомер (page 3).                        
3  На тренировка (page 1).
4 Качване на Garmin Connect™ (page 1).         
5  Регистрация(page 7).
6 Повече информация (page 7).

Бутони

Включване и изкл. на осветление.  
Задръжте, за да включите и изключите устройството.

Á Изберете, за да отключите устройството..
Изберете, за да стартирате и спрете таймера.
Изберете, за да изберете опция.

Â

 Изберете, за да поставят началото на нова обиколка.
Изберете, за да се върнете към предишния екран.

Ã Изберете, за да преминете през екраните на 
данни, опции и настройки.
Задръжте, за да превъртите бързо.

Статус икони
Икони се появяват в горната част на началния екран. 
Мигаща икона означава, че устройството е в търсене на 
сигнал. 

GPS статус

Bluetooth  статус           

Статус пулсомер

Статус крачкомер

На тренировка
Устройството идва частично заредено. Може да се наложи 
да го заредите (стр. 2), преди да отидете да тичате.
1 Задр. за а го включите.

2 От  екрана  изберете  прозиволен  клавиш(с  изкл.  ),   
избор  за да отключите устройството.

3 Излез навън, и изчакайте, докато устройството намери сателити.
Това може да отнеме няколко минути, за да локализира 
спътниковите сигнали. Сателитни барове стават зелени, и се 
появява на екрана на таймера.

4 Избор  за да стартирате времето.
5 Излезте да тичате.
6 След като я завършите изберете  за да спрете времето.
7  Изберете опция:

• Изберете Resume, за да рестартирате таймера.
•  Изберете  Запис,  за  да  запишете  план  и 

нулиране на таймера. Появява се резюме.

Забележка:  можете да прехвърлите тренировката в 
Garmin Connect. • Изберете Изхвърли за да изтриете.

Използване на Garmin Connect
Можете да качите ваши данни за дейността на Garmin Connect за 
задълбочен анализ. С Garmin Connect, можете да видите картата 
на вашата дейност, и сподели своите дейности с приятели.
1 Свържете устройството към компютъра с  USB кабела.
2 Отидете на www.garminconnect.com/start.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Garmin Connect
Можете да се свържете с приятелите си на Garmin Connect. 
Garmin Connect дава инструментите за проследяване, 
анализиране, както и да се насърчавате взаимно. Записва 
събитията от вашия активен начин на живот, включително  
разходки, плуване, пешеходни преходи, триатлони, и още. 

Съхранявайте вашите дейности: След като завършите и 
запазите дейноста с вашето устройство, можете да 
качите тази дейност на Garmin Connect.

Анализирайте вашите данни: Можете да видите по-подробна 
информация за вашата дейност, включително време, 
разстояние, височина, пулс, изгорени калории, ритъм, VO2 
макс, текущите динамика, поглед отгоре на картата, темпо и 
диаграми на скоростта, както и отчети по поръчка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои данни изисква допълнителен 
аксесоар, като например наблюдение на сърдечната 
честота.

Въведение 1
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Планирайте вашето обучение: Можете да планирате ден по 
ден за обучение.

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

Bluetooth Свързаност
The Forerunner има няколко Bluetooth свързани функции за 
вашия съвместим смартфон или мобилно устройство, като 
използвате приложението Garmin Connect Mobile.

LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следват 
вашите състезания и дейности за обучение в реално 
време. Можете да поканите последователи, използвайки 
електронна поща или социални медии.

Качване на активност на Garmin Connect: Автоматично 
изпраща вашата дейност до Garmin Connect, веднага 
след като приключите записа на дейността.

Тренировка и курсови сваляния: Позволява Ви да 
разглеждате тренировки и курсове. Можете да изпращате 
безжично един или повече файлове на вашия Forerunner.

Социални медии: Позволява ви да публикувате 
актуализация на любимата си социални медии и уебсайт, 
когато качите дадена дейност за Garmin Connect.

Сдвояване вашия смартфон
1 Отиди на www.garmin.com/intosports/apps, и свалете 

Garmin Connect Mobile приложение.                          
2 Носете си смартфон в рамките на 10 м от вашия 

Forerunner.
3 От началния екран, изберете Меню> Настройки 

> Bluetooth > Сдвояване с устройства.
4 Отворете приложението Garmin Connect Mobile, и 

следвайте инструкциите на екрана.
Инструкциите  са  предоставени  по  време  на 
първоначалната настройка или чрез избиране> My Device.

Изключване на Bluetooth безжична технология 
• От началният екран изберете Menu > Настройки 

> Bluetooth > Статус > Изключен.
• Обърнете  се  към  ръководството  за  потребителя  за 

вашето мобилно устройство, за да изключите безжичната
 технология Bluetooth.

Зареждането на устройството
 Внимание

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Виж 
Важно за продукта и безопасността и Информация и 
ръководство в кутията на продукта за предупреждения и 
друга важна информация.

Съобщение
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  постовете  на  зарядното  устройство  с 
контактите на гърба на устройството,  и натиснете докато 
щракне. 

3 Заредете устройството напълно.

Обучение
Тренировки
Можете да създавате персонализирани тренировки, които 
включват цели за всяка стъпка от тренировката и за различни 
разстояния, времена и калории. Можете да създадете 
тренировки, използвайки Garmin Connect или изберете план за 
обучение, който е вграден в тренировки от Garmin Connect.
Можете да планирате тренировки, използвайки Garmin Connect. Вие
 можете да планирате тренировки по-рано и да ги съхраните на 
устройството.
Следвайте тренировка от интернет
Преди да можете да изтеглите една тренировка от Garmin 
Connect, трябва да имате акаунт в Garmin Connect (стр. 1).
1 Свържете устройството към компютъра.
2 Отидете на www.garminconnect.com/workouts.
3 Създаване и записване на нова тренировка.  
4 Изберете изпрати до устросйтвото, и следвайте 
инструкциите на екрана.
5 Изключете устройството.

Стартиране на тренировка
Преди да можете да започнете тренировка, трябва да 
изтеглите една тренировка от Garmin Connect.
1 Изберете Training > My Workouts.
2 Изберете тренировка.
3 Изберете Do Workout.
След като започне тренировка, устройството показва всяка
 стъпка  на  тренировка,  целта,  както  и актуалните данни.

За календара за обучение
Календарът за обучение на вашето устройство е разширение 
за обучение. След като сте добавили няколко тренировки на 
Garmin Connect календара, можете да ги изпратите на вашето 
устройство. Всички редовни тренировки, изпратени към 
устройството се появяват в списъка на календара. Когато 
изберете един ден в календара на обучение, вие може да 
видите или направите тренировка. Планираната тренировка 
остава на вашето устройство. Когато изпращате редовни 
тренировки от Garmin Connect, те се презаписват на 
съществуващия календар за обучение.

Използването на Garmin Connect плановете за обучение
Преди да можете да изтеглите план за обучение от Garmin 
Connect, трябва да имате акаунт в Garmin Connect (стр. 1).
Можете да разглеждате Garmin Connect за план за обучение,  
график за тренировки, както и да изтеглите план за устройство.
1 Свържете устройството към компютъра.

3 Изберете План> плановете за обучение.
4 Изберете и насрочете план за обучение.
5  Изберете План> Calendar.

2   Отидете на www.garminconnect.com.

2 Тренировка

http://www.garmin.com/intosports/apps
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6 Избор , и следвайте инструкциите на екрана.

Интервални тренировки
Можете да създадете интервални тренировки на базата на 
разстояние или време. Устройството запаметява 
обичайният интервал на тренировка, докато не създадете 
интервална тренировка. Можете да използвате отворени 
интервали за релсови тренировки и когато сте с известна 
дистанция. Когато изберете, устройството записва 
интервал и се движи на интервал от почивка.

Създаване на Interval Workout
1 Изберете обучение> Интервалите> Edit> Interval> Тип
2 Изберете разстояние, време, или Open

TIP:  Можете да създадете един отворен интервал от 
определяне на вида да се отвори.

3 Ако е необходимо, въведете разстояние или стойност 
интервал  и изберете .

4 Изберете Rest.
5 Изберете Distance, Time, или Open.
6 Ако е необходимо, въведете разстояние или стойност 
на времето за интервала от почивка.

Warm Up > On.

7 Изберете една или повече опции:
• За да зададете броя на повторенията, изберете Repeat.
• За  да  добавите  до  вашата  тренировка,  изберете 

• За  да  добавите  до  вашата  тренировка,  изберете 
Cool Down > On.

Стартирането на интервална тренировкаt
1 Изберете Training > Intervals > Do Workout.
2 Избор .
3 Когато тренировката има загрявка, изберете,          за 
да започнете първия интервал.
Следвайте инструкциите. Когато завършите всички 
интервали, се появява на екранно съобщение.

Спирането на интервална тренировка
•             Изберете  за да спрете интервала.
•             Изберете  за да спрете времето.

Лични рекорди
Когато завършите тичането, устройството показва  
нови лични рекорди, постигнати по време на тази 
тренировка.

Преглед на вашите лични данни
1 Изберете Menu > Records.
2 Изберете запис.
3 Изберете View Record.

Изчистването на личен рекорд
1 Изберете Menu > Records.
2 Изберете запис, за да изтриете.
3 Изберете Clear Record > Yes.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Това  не  изтрива  всички  дейности.

Възстановяване на личен рекорд
Можете да настроите всеки личен рекорд обратно към 
една предварително записани.
1 Изберете Menu > Records.
2 Изберете запис, за да се възстанови.

ANT+™ Sensors 3

3 Изберете Previous > Yes.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички записани дейности.

Изчистването на всички лични записи
Изберете Menu > Records > Clear All Records > Yes.

ANT+™ Сензори
Вашето устройство може да се използва с безжични ANT + 
сензори. За повече информация относно съвместимостта и 
покупателната опционални датчици, отидете на 
http://buy.garmin.com.

Забележка: Ако не разполагате с пулсомер, можете да 
пропуснете тази задача.
Трябва да носите пулсомера директно върху кожата си, точно 
под гръдния кош. Той трябва да бъде достатъчно плътно, за 
да останат на местото си и по време на вашата дейност.

Поставяне на Пулсомер

1 SЩракнете модула за сърдечна честота 
À

 върху лентата.

Garmin логото (на модула и на ремъка) трябва 
да е горе в дясно.

2 Навлажнете електродите на гърба на лентата да се създаде 
силна връзка между гръдния си кош и предавателя.

3 Ако пулсомера има контактна лепенка намокрете повърхността..

4 Увийте  каишката  около  гръдния  си  кош и  свържете 
ремък куката към веригата.

Логата на Garmin трябва да е горе в дясно.
5 Дръжте устройството в рамките на 3 m от пулсомера. 
След като сложите пулсомера, той е активен и изпращане
данни.
СЪВЕТ:  Ако  данните  за  сърдечния  ритъм  е  хаотично 
или не се яви, вижте стр. 4.

Настройки на вашата сърдечна честота
Устройството използва вашата информация за профила 
на потребителя от първата стъпка за определяне на 
Вашите зони на пулса по подразбиране. За най-

http://buy.garmin.com


точни данни за калории по време на вашата дейност, 
определени максималния си пулс. Можете също така да 
зададете ръчно всяка зона на сърдечната честота.
1 Изберете  Menu  >  Settings  >  User  Profile  >  Heart  Rate 

Zones > Based On.
2 Изберете опция:

• Изберете  BPM  да  преглеждате  и  редактирате 
зоните на удар в минута.

• Изберете  %Max.  HR  да  преглеждате  и  редактирате 
зоните като процент от максималния пулс.

• Изберете %HRR да преглеждате и редактирате зоните 
като процент от резервите си на пулс (максималния 
пулс минус почивка сърдечната честота).

3 Изберете Max. HR, и въведете максималния си пулс.
4 Изберете Resting HR, въведете сърдечната Ви 
честота.
За Сърдечната Ви честота
 Много атлети използват зони на пулса, за да се измери и да 
се повиши тяхната сърдечно-съдови сила и подобряване на 
тяхното ниво на фитнес. Зоната, сърдечната честота е набор
 гама от ударите на сърцето в минута. Пет общоприети зони 
на пулса са номерирани от 1 до 5 в зависимост от 
нарастващата интензивност. Като цяло, зони на пулса се 
изчисляват на базата на процент от максималния пулс.

Фитнес цели 
Знаенето на зоните за пулс могат да ви помогнат да се
 измери и да се подобри вашия фитнес чрез 
разбиране и прилагане на тези принципи.
• Пулсът е добра мярка за интензитета на тренировката.
• Обучение  в  определени  зони  на  пулса  може  да  ви 

помогне да подобрите физическата си сила.
• Владеенето  на  пулса  на  Вашите  зони  ви  предпазва  от 

претрениране и може да намали риска от нараняване.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате 
таблицата (стр. 8), за да определи най-добрата зона на 
сърдечната честота за вашите фитнес цели.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте един от 
калкулаторите, достъпни в Интернет. Подразбиране 
максималния сърдечен ритъм е 220 минус възрастта ви.

Съвети за неравномерен пулс
Ако данните за сърдечния ритъм е хаотично или не се 
яви, може да опитате тези съвети.
•    Прилагане  на  влага  до  електродите.  Можете  да 

използвате вода, слюнка или електроден гел.
• Затегнете ремъка на гърдите ти.
• Загряване за 5-10 минути.
• Измийте ремъка след всеки седем приложения.
• Носете памучна риза или мокра риза  е                    
     подходящо за вашата дейност. 

Синтетичните материи, които се трият или клапа срещу 
пулсомера могат да създават статично електричество, 
което пречи на сигналите на пулса.

•   Отдалечете се от източници, които могат да попречат 
на вашия монитор на сърдечната честота.

Източници на смущения могат да включват силни 
електромагнитни полета, някои 2.4 Ghz безжични сензори, 
електропроводи за високо напрежение, електрически 
двигатели, фурни, микровълнови фурни, 2.4 Ghz безжични 
телефони и безжични точки за достъп,  LAN.

• Сменете батерията (стр. 7).

Сдвояване с ANT + сензори

Сдвояването е свързването на ANT + безжична 
сензори, например, свързващ пулсомер с вашето 
Garmin устройство.

1 Дръжте устройството в обхват (3 m) на сензора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Останете 10м от други ANT + сензори,
 докато сдвояване.

2 Изберете Menu > Settings > Sensors > Add Sensor.
3 Изберете сензор.

Когато сензорът е в двойка с вашето устройство, се 
появява съобщение. Можете да персонализирате 
поле за данни, за да покажете данните от сензора.

Крачкомер
Вашето устройство е съвместимо с крачкомера. Можете да 
използвате крачкомера за рекордно темпо и разстояние, 
вместо да използват GPS, когато сте на обучение на закрито
 или когато GPS сигналът е слаб.

След 30 минути бездействие, крачкомера се изключва, за 
опазване на батерията. Когато батерията е изтощена, се 
появява съобщение на вашето устройство. Приблизително 
пет часа живот на батерията остават.

Тренировка с крачкомер
Преди да отидете да тичате, трябва да сдвоите 
крачкомера с вашето устройство (стр. 4).
Можете да тренирате на закрито с помощта на крачкомер 
за запис на темпо, разстояние, и ритъм. Може да го 
ползвате и на открито, за ритъм скорост и разстояние.
1 Инсталирайте си крачкомер съгласно инструкцията за аксесоар.
2Ако е необходимо, изключете GPSS (page 6).
3Избор,        за да стартирате таймера.
4 Отиди да тичате.
5 След като завършите изберете       , за да спрете таймера.

История
Историята включва време, дистанция, калории, средна скорост,
 етапните данни, и по желание ANT + сензор информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато паметта на устройството е пълна, 
най-старият вашите данни се презаписват.

Преглед на историята
1 Изберете Menu > History > Activities.
2 Изб.    и      за преглед на активностите.
3 Изберете дейност.
4 Изберете опция:

• Изберете  Details  за  да  видите  допълнителна 
информация за дейността.

• Изберете Laps, за да изберете една обиколка и да видите 
допълнителна информация за всяка обиколка

• Изберете Delete да изтриете избраната дейност..

Разглеждане на Резултати от данни
Можете да видите натрупаното разстояние и време , 
съхранени във вашето устройство.
1 Изберете Menu > History > Totals.
2 Изберете опция за да видите седмични или месечни суми.

4 История



®
®, and Mac®

Изтриване на история
1 Изберете Menu > History > Options.
2 Изберете опция:

• Изберете  Delete  All  Activities  о  изтриете  всички 
дейности от историята.

• Изберете Reset Totals за да нулирате всички данни 
от разстояние и време.

3 Потвърдете вашия избор.

Управление на данни
NOTE: Устройството не е съместимо с Windows  95, 98, 
Me, Windows NT  OS 10.3 and earlier.

Изтриване на файлове
Забележка

Ако не знаете предназначението на файл, не го 
изтривайте. Паметта на уреда Ви съдържа важни 
системни файлове, които не следва да бъдат заличени.

1 Отворете Garmin устройството или обем.
2 Ако е необходимо, отворете папката или обем.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete на клавиатурата на компютъра

Прекъсване на връзката на USB кабела
Ако устройството е свързано към вашия компютър като 
сменяем диск или обем, трябва безопасно да го извадите  
устройството от вашия компютър, за да се избегне загуба на
 данни.
1 Завършване на действие:

• За Windows компютри, изберете иконата за безопасно
 премахване на хардуер в системния трей и изберете 
вашето устройство..

• За Mac, плъзнете иконата за сила на звука в кошчето.
2 Изключете кабела от вашия компютър.

Настройване на вашия потребителски профил
Можете да актуализирате вашия пол, година на 
раждане, височина, тегло, и зона на сърдечната честота
 (стр. 3). Устройството използва тази информация, за да
 се изчисли точни данни за обучение.
1 Изберете Menu > Settings > User Profile.
2 Изберете опция.

Настройки Активност
Тези настройки ви позволяват да персонализирате вашето 
устройство, въз основа на вашите нужди от обучение. 
Например, можете да персонализирате екрани с данни и да 
даде възможност на сигнали и възможности за обучение.
Персонализиране на екраните на данни
1 Изберете Menu > Settings > Activity Settings > Data 

Screens.
2 Изберете екран.
3 Ако е необходимо, се даде възможност екран данни.
4 Ако е необходимо, изберете поле за данни.

Сигнали
Можете да използвате сигнали да се обучават към 
специфичните цели на сърдечния ритъм и темпо и да се 
създаде бягане и ходене в интервали от време.

Персонализиране на вашето устройство

Персонализиране на вашето устройство 5

Настройка сигнал 
Сигналите ви уведомява, когато устройството е над или 
под определен диапазон от стойности. Например, ако 
имате пулсомер, можете да настроите устройството да 
предупреждава, когато сърдечната честота е под 90 удара 
в минута (BPM) и над 180 удара в минута.
1 Изберете Menu > Settings > Activity Settings > Alerts.
2 Изберете Heart Rate или Pace.
3 Включете сигнала.
4 Enter the minimum and maximum values.
Въведете минималната и максималната стойност. Всеки път, 
когато надвишава или пада под определения диапазон, се 
появява съобщение. Устройството също така издава звуков 
сигнал и вибрира, ако звукови тонове са включен (стр. 6).
Настройка сигнали за пауза за ходене
По време на обучението през целия план, можете да 
настроите устройството да предупреждава да тече в 
продължение на 4 минути и след това ходи в продължение 
на 1 минута и повторете. 

1 Изберете Menu > Settings > Activity Settings > Alerts > 
Run/Walk > Status > On.

2 Изберете Run Time, и въведете време.
3 Изберете Walk Time, и въведете време.
Всеки път, когато достигне въведената стойност, се 
появява съобщение. Устройството също така издава 
звуков сигнал и вибрира, ако звуковите тонове са 
включен (стр. 6).
Използване на Auto Pause

Можете да използвате Auto Pause, за да спрете таймера 
автоматично, когато спрете да се движите, или когато 
темпото падне под определена стойност. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Историята не се записва, докато 
таймерът е спрян или пауза.
1 Избор Menu > Settings > Activity Settings > Auto Pause.
2 Изберете опция:

• Изберете  When  Stopped  за  да  спрете  таймера 
автоматично, когато спре да се движи.

• Изберете Custom за да спрете таймера автоматично, 
когато темпото падне под определена стойност.

Маркировка обиколки по Разстояние
Можете да ползвате Auto Lap да маркирате обиколка на 
определено разстояние автоматично. Тази функция е 
полезна за сравняване на ефективността Ви в различни 
части на писта (например, на всеки 1 миля 5 км).
1 Изберете  Menu  >  Settings  >  Activity  Settings  >  Auto 

Lap > Distance.
2 Изберете разстояние.
Всеки път, когато завърши обиколка, се появява съобщение, 
което показва времето за обиколка. Устройството също така 
издава звуков сигнал и вибрира.
Ако е необходимо, можете да персонализирате екраните на 
данни, за да покажете допълнителни данни за обиколка.

Използване на Auto Scroll
Можете да използвате функцията за автоматично превъртане, за
 да преминете през всички екрани на данни обучение.
1 Изберете Menu > Settings > Activity Settings > Auto Scroll.
2 Изберете скорост на дисплея.

Настройки на Timeout
Настройките на изчакване влияят колко дълго 
устройството остава в режим на обучение, например, 
когато се чака за състезанието да започне. Изберете 
Menu > Settings > Activity Settings > Timeout.



Normal:  Настройва  устройството  да  влиза  в  режим 
часовник с ниска мощност след 5 минути бездействие.

Extended: Настройва устройството да влиза в режим 
часовник с ниска мощност след 25 минути бездействие. 
Разширеният режим може да доведе до по-кратък живот 
на батерията между зарежданията.

Системни настройки
Изберете Menu > Settings > System.
•   Език (page 6)
• Настройки на времето (page 6)
• Настройки на фоново осветление (page 6)
•    Настройки на звука (page 6)
• Единични настройки (page 6)
• Цветни теми (page 6)
• GPS (page 6)
• Формат на настройките (page 6)

Промяна на езика на устройството
Изберете  Menu  >  Settings  >  System  >  Language.

Настройки на времето
Изберете Menu > Settings > System > Clock.
Time  Format:  Настройва  устройството  да  показва 

времето в 12-часов или 24-часов формат.
Set Time:  Позволява ви да настроите времето ръчно или 

автоматично в зависимост от вашата GPS позиция.

Time Zones
Всеки път, когато включите устройството и то придобие 
сателити, устройството автоматично разпознава вашата 
часова зона и текущото време на деня.

Настройки на часовите зони
По подразбиране времето се настройва автоматично
 след като намери сателити.
1 Изберете  Menu  >  Settings  >  System  >  Clock  >  Set 

Time > Manual.
2 Изберете Time, и въведете час.
Настройки на алармата
1 Изберете Menu > Settings > Alarm > Status > On.
2 Изберете Time, и въведете времето.

Настройки на фоново осветление
Изберете Menu > Settings > System > Backlight.
Mode:  Задава  посветката,  за  да  включите  ръчно  или за

 бутони и сигнали.
Timeout: Задава продължителността на времето, преди 
подсветката да се изключи.
Настройка Звуци на устройството
Звуци на устройството включват ключови тонове 
за сигнализиране на тонове и вибрации.

Изберете  Menu  >  Settings  >  System  >  Sounds.

Промяна на мерните единици
Можете да персонализирате мерните единици за 
разстояние, темпо и скорост, и тегло.
1 Изберете Menu > Settings > System > Units.
2  Изберете вид измерване.
3 Изберете мерна единица.

Промяна на цветове на темата
1 Изберете Menu > Settings > System > Theme Color.
2 Изберете цвят.

Обучение на закрито
Можете да включите GPS, когато сте на обучение на 
закрито, или за да спаси живота на батерията.

Изберете Menu > Settings > System > GPS > Off.
Когато GPS е изключен, скорост и разстояние се изчислява 
с помощта на акселерометъра в устройството. 
Акселерометърът е самостоятелно калибриран. Точността 
на данните за скорост и разстояние се подобрява след 
няколко тренировки на открито, използващи GPS. 

Настройки на формата 
Изберете Menu > Settings > System > Format.
Running: Задава на устройството да показва скорост или темпо.
Start of Week: Задава първия ден от седмицата за вашите 
седмични суми по история.

Информация за устройството

Спецификации
Forerunner Спецификации

Температурен 
диапазон при работа

От -4º до 140ºF (от -20º до 60ºC)

Температура на 
зареждане

От 32º до 113ºF (от 0º до 45ºC )

Радио честота /
 протокол

2.4 GHz ANT+ безжичен 
комуникационен протокол
Bluetooth безжична технология

Heart Rate Monitor Спецификации

Тип на батерията Акумулаторна, вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията До 6 седмици в режим часовник 

До 10 часа в режим на GPS
Водоустойчивост 164 ft. (50 m)

Температурен 
диапазон при работа
Радио честота /
 протокол

Тип на батерията Лесно сменяема CR2032, 3 volts
Живот на батерията До 4.5 years (1 час на ден)
Водоустойчивост        Водоустойчивост до 98.4 ft. (30 m)

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт не предава данни 
за сърдечната честота, докато плувате.

От 23° до 122°F (fот -5° до 50°C)

2.4 GHz ANT+ безжичен 
комуникационен протокол

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

Избягвайте екстремни шокове и грубо отношение, 
защото това може да влоши живота на продукта.
Избягвайте натискане на бутоните под вода.
Не използвайте остри предмети за почистване на устройството.
Избягвайте химични препарати, разтворители, които могат да 
повредят пластмасовите компоненти и облицовки.
Щателно изплакнете устройството с прясна вода след излагане 
на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол, 
или други разяждащи химикали. Продължителното излагане на 
тези вещества могат да повредят корпуса.
Не съхранявайте устройството, на което може да се появи
 продължително излагане на екстремни температури, 
защото може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек 
почистващ разтвор.
2 Избършете и подсушете.
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Грижа за пулсомер
СЪОБЩЕНИЕ

Трябва да откачите и извадите модула, преди да 
почистите каишката.
А натрупването на пот и сол на каишка може да намали 
способността на пулсомера да докладва точни данни.

• Отидете на www.garmin.com/HRMcare за подробни 
инструкции за миене.

• Изплакнете ремъка след всяка употреба.
• Машинно пране на ремъка след всеки седем приложения.
• Не поставяйте лентата в сушилня.
• За да удължите живота на вашия монитор на сърдечната 
честота, откачете модула, когато не се използва.
Батерия за пулсомера

 Внимание                                   
Не използвайте остри предмети за отстраняване на батерията.

Свържете се с местния отдел за обезвреждане на 
отпадъците да се рециклират правилно батериите. 
Перхлоратен материал - може да се прилага специална 
обработка.

Подмяна на пусломер
1 Използвайте малка отвертка Phillips да премахнете 
четирите винта на гърба на модула.
2 Махнете капака и батерията.

3 Изчакайте 30 секунди.
4  Поставете  новата  батерия с  положителната  страна нагоре.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Да  не  се  повредят  или  загубят  уплътнение 
O-пръстена.

5 Поставете обратно задния капак и четирите винта.
Забележка: Не затягайте много силно.

След като смените батерията на пулсомер, може да се 
наложи да го сдвоите с устройството отново.

Отстраняване на неизправности

Регистриране на устройството
Помогнете ни по-добре ви подкрепяме, като попълните 
нашата онлайн регистрация.
• Отидете на http://my.garmin.com.
• Пазете  оригиналната  касова  бележка,  фактура  или 

фотокопие, на сигурно място.

Получаване на повече информация
• Отидете на www.garmin.com/intosports.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с вашия 
Garmin дилър за информация за допълнителните аксесоари и
 резервни части.

Отстраняване на неизправности 7

Рестартиране на устройството
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да 
я анулира. Това не изтрива Вашите данни или настройки.
1 Задр  за 15 секунди

Устройствот се изкл.
2 Задр.  fза една секунда, за да включите устройството.

Изчистване на потребителски данни
Можете да възстановите всички настройки на 
устройството към фабричните настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това изтрива цялата потребителска 
информация, но това не изтрива историята.
1 Задр , и изберете Yes за да го изключите.
2 Докато държ. ,задр за да го включите
3 Изберете Yes.

Възстановяване на всички настройки
ЗАБЕЛЕЖКА: Това изтрива цялата потребителска 
информация и история на дейността.
Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.

Изберете  Menu  >  Settings  >  System  >  Restore 
Defaults > Yes.

Преглед на Информация за устройството
Можете да видите номера на уреда, версията на 
софтуера, GPS версия, и информацията, софтуер.

Изберете Menu > Settings > System > About.

Обновяване на софтуер
Преди да можете да актуализирате софтуера на вашето 
устройство, трябва да имате акаунт в Garmin Connect, и вие 
трябва да изтеглите приложението Garmin Express ™.
1 Свържете  устройството  към  компютъра  с   USB кабела.

Когато е наличен нов софтуер, Garmin Express го 
изпраща във вашето устройство.

2 Следвайте инструкциите на екрана.
3 Не изключвайте устройството от компютъра по време на
 процеса на актуализация.

Повишаване на живота на батерията
• Съкращаване на времето на светене (page 6).
• Съкращаване на времето за изчакване (page 5).
• Изключете функцията за безжична Bluetooth (page 2).

Преминаване към режим часовник
Можете да поставите устройството в режим на часовник, който
 заключва устройството и увеличава живота на батерията.
1 Избор докато  се появи.

Устройството е в режим часовник.
2 Изберете бутон (освен ), изберете  за да го отключите.

Изключване на уреда
За дългосрочно съхранение и увеличаване на живота на 
батерията, можете да изключите устройството.

Задр , и изберете Yes, за да изключите устройството.

http://www.garmin.com/HRMcare
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
http://my.garmin.com
http://www.garmin.com/intosports
http://www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com


reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human 
readable form the Software or any part thereof or create any 
derivative works based on the Software. You agree not to 
export or re-export the Software to any country in violation of 
the export control laws of the United States of America or the 
export control laws of any other applicable country.

Апендикс
Изчисление на зоната на пулса

1 50–60% Спокойна, спокойно
 темпо,  ритмично 
дишане

Аеробна тренировка 
началото на ниво, 
намалява стреса

Зона % от Усилие Ползи
максимален
пулс

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

Основни 
сърдечно-съдови 
обучение, добро темпо 
възстановяване

3 70–80% Умерено темпо, 
по-трудно да държи 
разговор

Подобряване на аеробния 
капацитет, оптимална 
сърдечно-съдови обучение

4 80–90% Бързо темпо и 
малко неудобно, 
дишане 
насилственото

Подобрен 
капацитет 
анаеробно и праг, 
подобрена скорост

5 90–100% Бързо темпо 
неустойчива за 
продължителен период 
от време, затруднено 
дишане

Анаеробни и 
мускулна 
издръжливост, 
повишава мощността

Полета за данни
Някои полета изискват ANT + аксесоари за показване на данни.
Average HR: Среден пулс за текущата дейност.
Average Pace: Средното темпо за текущата дейност.
Cadence: Стъпките в минута (дясно и ляво комбиниран).
Calories: Общото количество изгорени калории.
Distance: Разстоянието, изминато за текущата песен или дейност
Heart Rate: Удара в минута (BPM). Вашият уред трябва да бъде 
свързан към съвместим пулсомер.

HR Zone: Сегашната диапазон на сърдечната честота (от 1 до 
5). Зони по подразбиране са базирани на вашия 
потребителски профил и максималния пулс.

Lap Distance: Разстоянието, изминато за текущата обиколка
Lap Pace: Средното темпо за текущата обиколка.
Lap Time: Времето на хронометър за текущата обиколка.
Pace: Текущо темпо.
Speed: Настоящето темпо на движение.
Timer: Време на хронометъра за текущата дейност.

Споразумение за софтуерен лиценз
Използвайки устройството, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ 
ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ УСЛОВИЯТА НА 
СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ 
ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ВНИМАТЕЛНО.
Garmin Ltd и неговите дъщерни дружества ("Garmin") ви 
предоставят ограничен лиценз за ползване на софтуера вграден в
 това устройство ("Софтуерът") в двоична изпълнявана форма 
при нормална работа на продукта. Името, правата на 
собственост, както и правата на интелектуална собственост в и на
 Софтуера остават в Garmin и / или на трети страни доставчици.
Вие се съгласявате, че Софтуерът е собственост на Garmin и / или 
на трети лица, доставчици и е под защитата на САЩ от законите за 
авторското право Америка и международни договори за авторско 
право. Освен това, Вие се съгласявате, че структурата, 
организацията и кодът на Софтуера, за които не е предвидено 
изходния код, са ценни търговски тайни на Garmin и / или на трети 
лица, доставчици и че Софтуерът в сорс-код форма остава ценна 
търговска тайна на Garmin и / или на трети страни доставчици. Вие 
се съгласявате да не декомпилирате, разглобявате, 
модифицирате,
8 Апендикс



A
accessories 3, 7
alarms 6
alerts 5
ANT+ sensors 3

pairing 4
applications 2

smartphone 2
Auto Lap 5
Auto Pause 5
Auto Scroll 5

B
backlight 1, 6
battery

charging 2
maximizing 2, 5, 7
replacing 7

Bluetooth technology 1, 2

C
calendar 2
charging 2
cleaning the device 6, 7
clock 6
color screen 6
customizing the device 5

D
data

storing 1
transferring 1

data fields 1, 5, 8
deleting

all user data 5, 7
history 5
personal records 3

device, registration 7

F
foot pod 4

G
Garmin Connect 2

storing data 1
GPS 1

stopping 6

H
heart rate 1

alerts 5
monitor 3, 7
zones 3, 4, 8

heart rate monitor 4, 7
history 4, 6

deleting 5
sending to computer 1

I
icons 1
indoor training 6
intervals, workouts 3

K
keys 1, 6

L
language 6
laps 1
locking, screen 7

M
menu 1

P
pace 5, 6
pairing, smartphone 2
pairing ANT+ sensors 4

personal records 3
deleting 3

power key 7
product registration 7
profiles, user 5

R
registering the device 7
replacing battery 7
replacing the battery 7
resetting the device 7

S
saving activities 1
screen 6

locking 7
settings 5–7

device 6
smartphone

applications 2
pairing 2

software
updating 7
version 7

software license agreement 8
specifications 6
speed 6
system settings 6

T
time 6

settings 6
time zones 6
timer 1, 4
tones 6
training 2, 3, 5

pages 1
plans 2

troubleshooting 4, 7

U
unit ID 7
units of measure 6
updates, software 7
USB 7

disconnecting 5
user data, deleting 5
user profile 5

V
vibration 6

W
walking intervals 5
watch mode 5, 7
water resistance 6
workouts 2

loading 2

Z
zones

heart rate 3
time 6

Индекс
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www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

1-866-429-9296 +43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54 +385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465 + 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699 (+52) 001-855-792-7671

0800 0233937 +47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915 (+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500 0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d. 
deutschen Festnetz, 

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

+ 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street

Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) © 2013 Garmin Ltd. or its subsidiaries
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