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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 4).
3  На тренировка (page 1).
4 Качване на Garmin Connect™ (page 1).
5  Регистрация (page 9).
6  Повече информация (page 9).

Бутони

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

Á Изберете, за да стартирате и спрете таймера.

Â Изберете за да отворите главното меню.

CONNECT      Изберете, за да поставят началото на нова обиколка
Изберете, за да изпратите тренировката на Garmin Connect.

Ä Изберете, за да видите часа и датата.

Å Изберете, за да се върнете към предишния екран.

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

Статус икони

GPS статус

Bluetooth  технология

Wi-Fi  технология

Пулсомер

Крачкомер

Тъчскрийн съвети
Преди да отидете да тичате, трябва да тренирате 
с помощта на сензорен екран.

• Изберете произволен клавиш и докоснете сензорния екран за
 отключване на устройството.

• Докоснете екрана, за да видите следващия екран данни. 
• Изберете сензорен екран, за да потвърдите съобщения и сигнали
• Изберете горната и долната част на екрана, за да превъртите

чрез менюта, опции и настройки.
Можете да държите горната и долната част на екрана, за да 
превъртите бързо.
• От екрана за данни, задръжте поле за данни, за да го промените..
•  Избор,     за да затворите, или да потвърдят своя избор.

Можете да изберете,   за да затворите съобщението.
• Направете всеки избор, като отделно действие

На тренировка
Устройството идва частично заредена. Може да се наложи да 
заредите уреда (стр. 2), преди да отиде да тичате.
1 Задр  за да включите устройстовто.
2 От екрана, изберете произволен клавиш, и докоснете 
сензорния екран за отключване на устройството.
3  Излез навън, и изчакайте, докато устройството се локализира

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 раймера.
5 Започнете да тичате.
6 След като приключите изберете      за да спрете таймера.
7 Изберете опция:

• Изберете  Запис,  за  да  запишете  план  и 
нулирате таймера. Появява се резюме.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Сега  можете  да  качите  вашето  тичане  на 
Garmin Connect. • Изберете Отхвърляне, за да изтриете план.

Преглед на време на деня по време на движение
1 Избор    .
2 Избор  за да се върнете към предишния екран.

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.
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Wireless > Bluetooth > Status > Off.

Wireless > Wi-Fi > Off.

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. 

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Garmin Connect

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.

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 с 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 началният екран на Forerunner избор  > Settings > 

Wireless > Bluetooth > Pair Mobile Device.
4 Отворете Garmin Connect Mobile и следвайте инструкциите
 на екрана за да го свържете.

Инструкциите  са  предоставени  чрез 
избиране  > My Device.

Изключване на Bluetooth безжична технология
• От началният екран на Forerunner избор  > Settings > 

• Обърнете  се  към  ръководството  за  потребителя  за  вашето 
мобилно устройство, за да изключите безжичната технология 
Bluetooth.

Wi-Fi Свързани функции
Устройството Forerunner има Wi-Fi свързани функции. 
Приложението Garmin Connect Mobile не се изисква за 
да можете да използвате Wi-Fi свързаност.
Качете активност на Garmin Connect: Автоматично 

изпраща вашата дейност до Garmin Connect, веднага 
след като приключите записа на дейността.

Тренировки и планове за обучение: Ако искате да изпратите 
тренировки и планове за обучение, , свържете устройството 
към компютъра с помощта на USB кабела.

Софтуерни ъпдейти: Вашият Forerunner изтегля най-новата 
актуализация на софтуера, когато има Wi-Fi връзка. Следващият
 път, когато го включите, можете да следвате инструкциите на 
екрана, за да инсталирате актуализацията на софтуера.

Настройване на Wi-Fi свързаност на вашия Forerunner
Преди да можете да качите дейност безжично, трябва да имате 
записна тренировка, и таймерът трябва да бъде спрян.
1 Отидете  на  www.garminconnect.com  /  start,  и  

изтеглите приложението Garmin Express ™ Fit.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите Wi-Fi

 с Garmin Express Fit.
СЪВЕТ: Можете да се регистрирате  в този момент.
Вашето устройство сега се опитва да качи записаните 
дейности на Garmin Connect след всеки цикъл. Можете 
също така да изберете CONNECT на вашия Forerunner 
да започнете да качвате и запазените дейности.

Изключване на Wi-Fi безжична технология
• От началният екран на Forerunner избор  > Settings > 

Обърнете се към ръководството за потребителя за вашето 
мобилно  устройство,  за  да  изключите  Wi-Fi  безжична 
технология.

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.
Поставката за презареждане съдържа магнит. При определени 
обстоятелства, магнита може да причин смущения при някои 
медицински апарати, включително пейсмейкъри и инсулинови 
помпи. 

Съобщение
Поставка за презареждане съдържа магнит. При определени 
обстоятелства, магнити могат да причинят щети на някои 
електронни устройства, включително твърди дискове в 
преносимите компютри.
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.  

2 Въведение
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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 Избор  > 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 календар 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 (page 2).
Можете да разглеждате Garmin Connect за план за обучение, 
график за тренировки, както и да изтеглите план за устройство.
1 Свържете устройството към компютъра.
2 Отидете на www.garminconnect.com.
3 Изберете Plan > Training Plans.
4 Изберете и насрочете план за обучение.

Тренировка 3

5 Изберете Plan > Calendar.
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 Избор  > Intervals > Edit > Interval > Type.
2 ИзберетеDistance, Time, или Open.

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

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

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

тренировка, изберете Warm Up > On.

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

• За  да  добавите  един  отворен  тип  до  вашата 
тренировка изберете Cool Down > On.

Стартирането на интервална тренировка
1 Избор  > Intervals > Do Workout.
2 Избор .
3 Когато  тренировката  има  загрявка,  изберете  

да започне първия интервал
4 Следвайте инструкциите. Когато завършите всички 
интервали, се появява на екранно съобщение.

Спирането на интервална тренировка
• По всяко време  за да спрете интервала.
• По всяко време  за да спрете таймера.
• Ако сте добавили интервал за охлаждане изберете 

до края на интервална тренировка.

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

Преглед на вашите лични данни
1 Избор      > Records.
2 Изберете рекорд.
3 Изберете View Record.

Изчистването на личен рекорд
1Избор       > Records.
2 Изберете рекорда за изтриване
3 Изберете Clear Record > Yes.

АБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички записани дейности.

Възстановяване на личен рекорд

1 Избор  > Records.

Можете да настроите всеки личен рекорд обратно към 
ед предварително записани.

http://www.garminconnect.com/workouts
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2 Изберете запис, за да се възстанови.
3 Изберете Previous > Yes.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Това  не  изтрива  всички  записани  дейности..

Изчистването на всички лични рекорди
Избор  > Records > Clear All Records > Yes.

Преглед на прогнозното ви време на тичането
Преди да можете да видите вашите прогнози, трябва да 
поставите пулсомер и да го сдвоите с вашето устройство. За 
най-точната оценка, пълна настройка на потребителския 
профил (стр. 7), и настроите своята максимална скорост на 
сърцето (стр. 6).
Вашето устройство използва VO2 макс. оценка (стр. 5) и 
публикувани източници на данни за предоставяне на цел в 
зависимост от вашето фитнес състояние. Тази прогноза 
предполага и сте завършили подходящо обучение за 
състезанието.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозите могат да изглеждат неточни в 
началото. Устройството има нужда от няколко тренировки, 
за да научите за вашия тичане производителност.
1 Сложете пулсомера, и отидете да тичате
2 Избор    > VO2 Max. > Race Predictor.

1 Избор  > Settings > Activity Settings > Data Screens > 
Virtual Partner > Status > On.

2 Избор Set Pace или Set Speed.
Може  да  използвате  темпо  или  скорст  за 
формат на тренировката (page 9).

Използване на Virtual Partner
Вашият Virtual Partner е инструмент за обучение, предназначен да 
ви помогне да постигнете целите си. Можете да персонализирате 
Virtual Partner да се движи с целева скорост или темпо.

3 Излезте да тичате.
4 Преминете към екрана на Virtual Partner за да видите
 кой е водещ.

À

5 Ако е необходимо, задръжте Virtual Partner
 

       за    да  
      регулирате темпото или скоростта на Virtual  Partner 
     по време на тренировката си.

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.
Поставяне на Пулсомер
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.

À

 1 Щракнете модула за сърдечна честота   върху лентата. 

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

Á

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

Â3 Ако пулсомера има контактна лепенка    намокрете повърхността.

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

Garmin логото (на модула и на ремъка) 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. 5.

Динамика на тренировката
Можете да използвате вашия съвместим Forerunner с аксесоара 
HRM-Run ™ за предоставяне на обратна информация в реално 
време за вашата форма. Ако вашият Forerunner е окомплектован с 
HRM-Run аксесоар, устройствата вече са сдвоени.
HRM-Run аксесоар има акселерометър в модула, който 
измерва движението на торса, за да се изчислят три 
работещи метрики: ритъм, вертикална вибрация, и земно 
време за контакт.
ЗАБЕЛЕЖКА: HRM-Run аксесоар е съвместима с няколко ANT + 
фитнес продукти и може да показва данни на сърдечната честота, 
когато е сдвоен. Показателите за динамика са на разположение 
само на определени Garmin Forerunner устройства.
Cadence: Cadence е броят на стъпки в минута. Тя показва 

общите стъпки (дясно и ляво комбинирани).
Вертикална вибрация: вертикална вибрация е вашият скачане 

по време на движение. Тя показва вертикалното движение на
 торса, измерена в сантиметри за всяка стъпка.

Контакт със земята: Земният контакт е времето във всяка стъпка, 
която прекара на земята по време на движение. Тя се измерва в 
милисекунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за контакт със земята не е достъпно по 
време на ходене.

http://buy.garmin.com
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Тренировка с Running Dynamics
Преди да можете да видите Running Dynamics, трябва да се 
сложите HRM-Run аксесоар и го сдвоите с вашето устройство 
(стр. 6). Ако вашият Forerunner е опакована с HRM-Run 
аксесоар, устройствата вече са сдвоени и Forerunner е настроен
 да се покаже  Running Dynamic. Можете да поставите вашия 
монитор на сърдечната честота и преминете към стъпка 4.
1 Избор  > Settings > Activity Settings > Data Screens > 

Running Dynamics > Status > On.
2 Изберете Primary Metric.
3 Изберете Cadence, Ground Contact Time, или Vertical
 

4 Отидете на тренировка.

5 Преминете към екрана на динамика за да видите текущите си 
показатели.

6 Ако е необходимо, задръжте горната областта, за да се 
промените  основният  показател  по  време  на 
тренировката си.

Цветни датчици и Running Dynamics данн
Можете да покаже ритъм, вертикална вибрация, или време за контакт със земята, както е основният показател. Габарит 
цвят, който показва как вашите данни на динамика се сравняват с тези на останалите бегачи. Цветни зони се основават на 
персентили.
Garmin е изследвал много бегачи на всички различни нива. Стойностите на данните в червени или оранжеви зони са типични за 
по-малко опитни или по-бавни бегачи. Стойностите на данните в зелени, сини, лилави или зони са типични за по-опитни или 
по-бързи бегачи. По-малко опитни бегачи са склонни да проявяват по-дълги времена контакт със земята, по-висока вертикална 
вибрация, и по-нисък ритъм от по-опитни бегачи. Въпреки това, по-високи бегачи обикновено имат малко по-бавен каданас и малко
 по-висока вертикална вибрация. Отиди на www.garmin.com за повече информация за динамиката на тренировката. За 
допълнителни теории и интерпретации на данните за динамиката на движение, можете да търсите реномирани текущите 
публикации и уебсайтове.
Цветна зона Проценти в зони Обхват на ритъма Обхват на вертикалната вибрация Време за контакт със земята        

 Лилав                 >95                                 >185 spm <6.7 cm <208 ms
 Син 70–95 174–185 spm 6.7–8.3 cm 208–240 ms
 Зелен 30–69 163–173 spm 8.4–10.0 cm 241–272 ms
 Оранжев 5–29 151–162 spm 10.1–11.8 cm 273–305 ms
 Червен <5 <151 spm >11.8 cm >305 ms

Съвети за изчезнали Running Dynamics данни
Ако няма данни за динамиката на текущите тренировка, 
можете да опитате тези съвети.
• Уверете се, че имате HRM-Run аксесоар.

  HRM-Run аксесоар има          в предната част на модула.
• Сдвеоете  HRM-Run  аксесоара  с  Forerunner  отново, 

според инструкциите.
• Ако  на  дисплея  данните  за  динамиката  на  текущите 

нули, уверете се, че модулът HRM-Run се носи в дясно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за контакт със земята се появява само 
по време на движение. Не се изчислява по време на ходене.

Съвети за хаотични данни от пулсомера
Ако данните за сърдечния ритъм е хаотично или не се 
яви, може да опитате тези съвети.
• Нанасяйте  влага  на  електродите  и  контактното  петно

Можете да използвате вода, слюнка или електроден гел.
• Затегнете ремъка на гърдите ти.
• Загряване за 5-10 минути.
• Измийте ремъка след всеки седем употреби (стр. 9).
• Носете памучна риза или намокри ризата си, ако 
подходящ 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.

За VO2 Max. оценката
Можете да използвате вашето Garmin устройство да се 
свърже с пулсомера да ви покаже VO2 макс. оценка. VO2 
макс. е максималният обем на кислород (в mililiters), 
можете да консумирате на минута на килограм телесно 
тегло при максимално вашата производителност. 
По-просто казано, VO2 макс. е показател за работата на 
атлетите и трябва да се увеличи, вашето ниво на фитнес. 
VO2 макс. оценки са предвидени и подкрепени от Firstbeat
  Technologies Ltd.
Вижте вашата VO2 Max. оценка
Преди да можете да видите вашия VO2 макс. оценка, трябва
 да имате пулсомер и да го сдвоите с вашето устройство 
(стр. 6). Ако вашият Forerunner е опакована с пулсомер, 
устройствата вече са сдвоени. За най-точната оценка, пълна
 настройка на потребителския профил (стр. 7),  настроите 
своята максимална скорост на сърцето (стр. 6).
ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозите могат да изглеждат неточни в 
началото. Устройството има нужда от няколко тренировки, за да 
научите за вашия производителност.
1 Тичайте най-малко десет минути на открито.
2 След което изберете Save.
3 Избор  > VO2 Max..

Вашият VO2 макс. оценка е номер и позиция на 
габарита на цвят.

ANT+™ сензори 5
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VO2 макс. и анализ на данни е снабден с разрешение от 
Cooper Institute. За повече информация, вижте приложението 
(стр. 11), и отидете на www.CooperInstitute.org.

Съветник по възтановяването

Можете да използвате вашето Garmin устройство да се 
свърже с пулсомера, за да ви покаже колко време ви остава, 
преди да сте напълно възстановени и готови за следващия 
тежка тренировка. Функцията за съветник възстановяване 
включва времето за възстановяване и проверка на 
възстановяването. Възстановяване съветник технология е 
снабден и с подкрепата на Firstbeat Technologies Ltd.

Време за възстановяване: Времето за възстановяване се 
появява веднага след бягане. Времето отброява, докато 
не стане оптимално, за да се започнете нова тренировка.

Включване на съветник по възтановяване
Преди да можете да използвате функцията на съветник за 
възстановяване, трябва да имате пулсомера и да го 
сдвоите с вашето устройство (стр. 6). Ако вашият 
Forerunner е опакована с пулсомер, устройствата вече са 
сдвоени. 

1 Избор  > Recovery Advisor > Status > On.
2 Излезте да тичате.
В рамките на първите няколко минути от тренировката си, 
проверката за възстановяване се появява, показвайки ви в 
реално време състоянието на възстановяване.
3 След като приключите изберете Save.

Появява  Времето  за  възстановяване.  Максималното 
време е 4 дни, а минималното време е 6 часа.

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-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 Избор  > Settings > User Profile > Heart Rate Zones > 

Based On.
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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 зона, и въведете стойност за всяка зона.
5 Изберете Resting HR, въведете сърдечната Ви честота.
За зоните за пулс
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 на 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
Знаейки, сърдечната честота на Вашите зони може да 
ви помогне 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.
• Знаейки,  сърдечната  честота  на  Вашите  зони  може  да  ви 

предпази от претрениране и да намали риска от нараняване.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате 
таблицата (стр. 10), 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. Някои спортни зали 
и здравни центрове могат да предоставят тест, който 
измерва максималния пулс. Подразбиране максималния 
сърдечен ритъм е 220 минус възрастта ви.
Сдвояване с ANT + сензори
Преди да може да сдвоите, трябва да сложите пулсомера 
или инсталирате сензора.
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 Избор  > 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.

http://www.CooperInstitute.org
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Тренировка с крачкомер
Преди да отидете да тичате, трябва да сдвоите 
крачкомера с вашето устройство (стр. 6).
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 крачкомера съгласно инструкцията.
2 Ако е необходимо изключете GPS (page 8).
3 Избор  за да стартирате таймера.
4 Излезте да тичате.
5 След като свършите 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 Избор  > History > Activities.
2 Превъртете нагоре и надолу, за да видите  дейностите.
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 Избор  > History > Totals.
2 Изберете опция за да видите седмични или месечни суми.

Изтриване на история
1 Избор  > 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
 95, 98, 

Me, Windows NT
NOTE: Устройството не е съвместимо Windows

 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
2 Ако е необходимо, отворете папката
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete на клавиатурата на компютъра

История 7

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.

2 Изключете кабела от вашия компютър.

Персонализиране  на
 вашето устройство
Настройване на вашия потребителски профил
Можете да актуализирате вашия пол, година на раждане, височина, 
тегло, и зона на сърдечната честота  (стр. 6). Устройството използва 
тази информация, за да  се изчисли точни данни за обучение.
1 Избор  > 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
Можете да персонализирате екраните на данни въз основа 
на вашите цели за обучение или допълнителни аксесоари. 

1 Избор  > Settings > Activity Settings > Data Screens.
2 Изберете екран.
3 Избор  > Status > On да позволите екрана с данни.
4 Изберете поле за данни, за да го промените.

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.

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 Избор  > Settings > Activity Settings > Alerts.
2 Изберете тип на сигнала.

В зависимост от вашите аксесоари, сигналите могат да 
включват сърдечен ритъм, темпо и ритъм.

3 Включете сигнала..
Например, можете да включите пулс високо сигнала, 
преди да можете да изберете една зона или въведете
 стойност по поръчка на сърдечната честота.

4 Изберете зона или въведете стойност за всеки сигнал.
Всеки път, когато се надвишава или спада под определения 
диапазон, се появява съобщение. Устройството също така издава 
звуков сигнал, или вибрира, ако звукови тонове са включен (стр. 8).

Задаването на повтарящ сигнали
Повтарящите сигнали ви уведомяват всеки път, когато устройството 
записва определена стойности. Например, можете да настроите 
устройството да предупреждава на всеки 30 минути.

1 Избор  > Settings > Activity Settings > Alerts.
2 Изберете Time, Distance, или Calories.
3 Включете сигнала.
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4 Изберете Frequency,  и въведете стойност.
Всеки път, когато достигне определена стойност, се появява
 съобщение. Устройството също така издава звуков сигнал, 
или вибрира, ако звукови тонове са включен (стр. 8).
Настройки на Walk Break сигнали
Някои текущи програми използват във времето за ходене и
 почивки на редовни интервали от време. Например, по 
време на обучението през целия план, можете да 
настроите устройството да ви предупреждава в 
продължение на 4 минути и след това ходите в 
продължение на 1 минута и повторете.
1 Избор  > 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 определената стойност, се 
появява съобщение. Устройството също така издава звуков 
сигнал, или вибрира, ако звукови тонове са включен (стр. 8).
Използване на Auto Pause
Можете да използвате Auto Pause, за да спрете таймера 
автоматично, когато спре да се движи, или когато темпото 
падне под определена стойност. Тази функция е полезна, 
ако вашата активност включва спиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Историята не се записва, докато 
таймерът е спрян или в пауза.
1 Избор  > Settings > Activity Settings > Auto Pause.
2 Изберете опция :

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

• Изберете  Custom  за  да  направите  пауза  на 
таймера  автоматично,  когато  темпото  падне  под 
определена стойност.

Маркиране на 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 Избор  > Settings > Activity Settings > Auto Lap > 

Distance.
2 Изберете дистанция.
Всеки път, когато завършите обиколка, се появява 
съобщение, което показва, че времето за обиколка. 
Устройството също така издава звуков сигнал, или 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.
1 Избор  > 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.
   Изберете    > Settings > Activity Settings > Timeout.
Normal:  Задава  устройството  да  влиза  в  режим  часовник 

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
Избор  > Settings > System.
• Език (page 8)

• Настройки на времето (стр. 8)
• Настройки на фоново осветление (стр. 8)
• Настройки на звука (стр. 8)
• Единични настройки (стр. 8)
• Цветни теми (стр. 8)
• GPS (стр. 8)
• Формат на настройките (стр. 9)
• Запис на данни Настройки (стр. 9)

Промяна на езика на устройството
Избор  > Settings > System > Language.

Настройки на времето
Избор  > Settings > System > Clock.
Time  Format:  Определяте  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 придобие 
сателити, устройството автоматично се разпознава 
вашата часова зона и текущото време на деня.
Настройки на часовите зони
По подразбиране времето се настройва автоматично
 след като намери сателити.
1 Избор  > Settings > System > Clock > Set Time > 

Manual.
2 Изберете Time, и въведете часа.

Настройки на алармата
1 Избор  > Settings > Alarm > Status > On.
2 Изберете Time, и въведете време.

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

за  бутони и сигнали.
Timeout: Задава времето, преди подсветката да се изключи.

Настройка Звуци на устройството
Звуци на устройството включват ключови тонове 
за сигнализиране на тонове и вибрации.

Избор  > Settings > System > Sounds.

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

Промяна на цветове на темата
1 Избор  > 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.

Избор  > 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. 
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Forerunner Specifications

 WARNING
Do not use a sharp object to remove user-replaceable batteries.
Contact your local waste disposal department to properly 
recycle the batteries. Perchlorate Material – special handling 
may apply. Go to www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.

Настройки на формата 
Избор  > Settings > System > Format.
Running: Задава на устройството скорост или темпо.
Start of Week: Задава първия ден от седмицата за 
вашите седмични суми по история.
Запис на данни Настройки
Избор  > Settings > System > Data Recording.
Smart: Записва ключови точки, където можете да 

променяте посоката, темпо, или сърдечната честота. 

Every Second: Записва точки всяка секунда. Това създава 
един  много  подробен  запис  на  вашата  дейност  и 
увеличава размера на записа на дейността.

Спецификации

Температура на 
зареждане

От 32º до 113ºF (от 0º дo 45ºC )

2.4 GHz ANT+ безжичен 
комуникационен протокол
Bluetooth безжична технология
Wi-Fi безжична технология

HRM-Run Спецификации

Тип на батерията Презареждаема, полимерна батерия
Живот  на  батерията До 6 седмици в режим часовник 

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

От -4º до 140ºF (fот -20º до 60ºC)Температурен 
диапазон при работа

Температурен 
диапазон при работа

Радио честота /
  протокол

Радио честота /
   протокол

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

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

От -4° до 140°F (от -20° до 60°C)

2.4 GHz ANT+ безжичен 
комуникационен протокол

Грижа за устройството

Избягвайте  екстремни  шокове  и  грубо  отношение, 
защото това може да влоши живота на продукта.

Съобщение

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.

Информация за устройството

Информация за устройството 9

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

Грижа за пулсомер

Трябва  да  откачите  и  извадите  модула,  преди  да 
почистите каишката.

СЪОБЩЕНИЕ

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.

Heart Rate Monitor 
Battery

• 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.

2 Махнете капака и батерията.

Подмяна на пусломер
1 Използвайте малка отвертка Phillips да 
премахнете четирите винта на гърба на модула.

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.

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


Zone % of 
Maximum 
Heart Rate

Perceived Exertion Benefits

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

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

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.

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

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.

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Това изтрива цялата потребителска 
информация, но това не изтрива историята.

Можете да възстановите всички настройки на 
устройството към фабричните настройки.

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

Преди да можете да актуализирате софтуера на вашето 
устройство, трябва да имате акаунт в Garmin Connect, и вие 
трябва да изтеглите приложението Garmin Express ™.

Повишаване на живота на батерията

Преминаване към режим часовник
Можете да поставите устройството в режим на часовник, който  
заключва устройството и увеличава живота на батерията.

NOTE: Може да избер  за да видите часа.
  1 Избор  докато  се появи.

Устройството е преминало в режим часовник.
2 Изберете бутон (освен ), и натиснете екрана за да 
го отключите

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

Задр , и изберете Yes 

Изчисление на зоната на пулса

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

Аеробна тренировка 
началото на ниво, 
намалява стреса

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 за данни изискват ANT + аксесоари за показване на 
данни.
%HRR:  Процентът  от  пулса  (максималния  пулс  минус 

почивка сърдечната честота).
Average % HRR: Средният процент от пулса (максималния 

пулс  минус  почивка  сърдечната  честота)  за  текущата 
дейност.

Average  Cadence:  Средният  ритъм  за  текущата 
дейност.

Average  Ground Contact  Time:  Средният  размер  на 
земята контактно време за текущата дейност.

Average HR: Средният пулс за текущата дейност..
Average HR % Max.: Средният процент от максималния 

пулс за текущата дейност.
Average Pace: Средният темп за текущата дейност.
Average Speed: Средната скорост за текущата дейност.
Average Vertical Oscillation: Средният размер на 
вертикална вибрация за текущата дейност.
Cadence: Стъпките в минута (дясно и ляво комбиниран).
Calories: Общото количество на изгорени калории.
Distance: Разстоянието, изминато за текущия запис или дейност.
Elevation: Надморската височина на текущото ви 
местоположение, над или под морското равнище.
Ground Contact Time: Размерът на времето във всяка 

стъпка, която прекара на земята по време на 
движение, се измерва в милисекунди. Ground време на
 контакт не се изчислява по време на ходене.

Heading: Посоката да се движите.
Heart Rate: Сърцето ти курс в удара в минута (BPM). 

Вашият уред трябва да бъде свързан към съвместим 
пулсомер.

HR %Max.: Процентът от максималния пулс.

Апендикс
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Training Effect Description

HR Zone: Сегашната сърдечната честота (от 1 до 5). Зони по 
подразбиране са базирани на вашия потребителски 
профил и максималния пулс (220 минус възрастта ви).

Lap %HRR: Средният процент от пулса (максималния пулс 
минус почивка сърдечната честота) за текущата 
обиколка.

Lap Cadence: Средният ритъм за текущата обиколка.
Lap Distance: Разстоянието, изминато за текущата обиколка
Lap Ground Contact Time: Средният размер на земният 
контактно за текущата обиколка.
Lap HR: Средният пулс за текущата обиколка.
Lap HR %Max.: Средният процент от максималния пулс 
за текущата обиколка.
Lap Pace: Средният темп за текущата обиколка.
Laps: Броят на завършени обиколки за текущата дейност.
Lap Speed: Средната скорост за текущата обиколка.
Lap Time:Времето за хронометър за текущата обиколка..
Lap Vertical Oscillation: Средният размер на вертикална 
вибрация за текущата обиколка.
Last  Lap  Distance:  Разстоянието,  изминато  за 

последната завършена обиколка.
Last Lap Pace: Средният темп за завършена обиколка.
Last Lap Speed: Средната скорост за завършена обиколка.
Last Lap Time: Времето за хронометър за последната обиколка.
Pace: В сегашния темп.
Speed: Настоящият темп на движение.
Sunrise:Изгрева на базата на вашия GPS позиция.
Sunset: Залез на базата на Вашата GPS позиция.
Time of Day: Текущото време на ден въз основа на текущото ви 
местоположение и време настройки (формат, часова зона, 
лятно часово време).

Timer: Време на хронометъра за текущата дейност.
Training  Effect:  Сегашната  въздействието  (1.0  до  5.0)  на 

вашия фитнес аеробика.
Vertical  Oscillation:Вертикалното  движение  на  торса, 

измерена в сантиметри за всяка стъпка.

Training Effect измерва влиянието на дейността на вашата 
фитнес аеробика. Training Effect се натрупва по време на 
дейността. Тъй като дейността прогресира, нараства обучение
 ефект стойност, ви казвам как се е подобрило дейността си 
фитнес. Training Effect се определя от вашата информация за 
профила на потребителя, сърдечната честота, 
продължителността и интензивността на вашата дейност.

За Training Effect

Важно е да се знае, че номера на  Training Effect  (1.0-5.0) 
може да изглежда необичайно високи по време на първите 
няколко тренировки. Това отнема няколко дейности за 
устройството, за да научите вашата фитнес аеробика.

1.0–1.9 Помага  за  възстановяване  (къси  дейности).  Подобрява 
издръжливост с по-дълги дейности (повече от 40 минути).

2.0–2.9 Поддържа вашата фитнес аеробика.
3.0–3.9 Подобрява  вашата  аеробика,  като  част  от 

вашата седмична програма за обучение.
4.0–4.9 Силно  подобрява  аеробиката  с  достатъчно 

време за възстановяване.
5.0 Предизвиква  временно  претоварване  с  високо 

подобрение.  Тренирайте  до  този  номер  с  изключително 
внимание. Изисква допълнителни дни за възстановяване.

Training Effect се провежда и с подкрепата на 
Firstbeat Technologies ООД За повече информация, 
отидете на www.firstbeattechnologies.com.

VO2 Max. Стандартни Оценки
Тези таблици включват стандартизирани класификации за VO2 макс. оценки по възраст и пол.

Мъжките Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79
Изключителен     95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1
Отличен               80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7
Добър                   60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3
Приемлив           40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4
Слаб                   0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Женските Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79
Изключителен   95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7
Отличен             80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9
Добър                 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1
Приемлив          40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9
Слаб                   0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

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,
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