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Бутони

Въведение
 Внимание

Зареждане на устройството
 Внимание

Забележка

Статус на иконите

GPS статус

Bluetooth   статус         

Wi‑Fi  статус 

Статус на пулсомера

Статус на крачкомера

Статус на скорост и каданс

Статус на захранването

VIRB™ камера статус

Отидете да тренирате

Спестете време с бързото меню

Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да 
започнете или модифициране тренировъчна програма.

Вижте Важно за продукта и безопасността и Информация 
и ръководство в кутията на продукта за предупреждения и 
друга важна информация.

À            Изберете, за да включите и изключите осветлението.
Задръжте, за да включите и изключите устройството.

Á Изберете, за да преминете през профили на активност, 
менюта, детайли, и настройки.Задръжте, за да 
преминете бързо през настройките. Изберете, за да 
преминете през екраните с данни по време на активност

ENTER  Изберете, за да започне и да спрете таймера.
Изберете, за да изберете опция и да приемете
 съобщение.

BACK    Изберете, за да маркирате нова обиколка.
Изберете, за да маркирате по време на мултиспорт.
Изберете, за да отбележите период на почивка по време 
на плуване. Избор, за връщане към предишния екран.
Изберете няколко пъти, за да се върнете към началният 
екран и заключване на устройството.

Ä Изберете, за да отключите устройството
Изберете, за да превключите между профила на 
екрана на дейност, главното меню, и таймер екрана.
Задръжте, за да изпратите вашата дейност във 
вашия акаунт на Garmin Connect ™.

Икони се появяват в горната част на профила на дейност и 
екраните на данни. Мигаща икона означава, че устройството е в 
търсене на сигнал. Солидна икона означава, че е установен сигнал.

Първото фитнес занимание, което се записва на устройство
 може да е бягане, каране, или всяка дейност на открито. 
Устройството идва частично заредено. Може да се наложи 
да заредите устройството (Зареждане на устройствтото) 
преди да започнете нова дейност.
Въведение 1

1 Задр  за да изключите устройството.
2 Избор   и  за да видите профилите на активност.
3 Избор ENTER.

Появява се екранът на таймер за избрания профил на дейност.

4 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити.
Това може да отнеме няколко минути. Сателитни барове 
светват зелено, когато устройството е готово.

5 Избор  за да стартирате таймера.
6 Започнете вашата дейност.
7 След   като   я   завършите,   избор       за да спрете таймера.      
8  Изберете Save за да запазите дейността и нулирате таймера

Появява се обобщение. Можете да качите вашата 
активност в профила си Garmin Connect(Garmin Connect).

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.

За да се предотврати корозия, изсушете контактите и околното 
пространство преди зареждане или свързване към компютър.

1 Включете USB кабела в USB порта на вашия компютър.
2 Изравнете пунктовете на зарядно с контактите на гърба
 на устройството и свържете зареждащия клип

À

 здраво.

3 Заредете устройството напълно.
Á

4 Избор за премахване на зарядното устройство.

Устройството има пряк път с опции от менюто на разположение 
за различни екрани на данни и спомагателни функции.
Забележка: Някои опции от преките пътища на 
менюто се нуждаят от допълнителни аксесоари.
1 Задр  за да видите опциите на преките пътища на менюто.
2 Изберете опция:
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Плуване
Забележка

Плуване с Forerunner

Тренировки
Мултиспорт активност

Триатлон тренировка

Wi‑Fi  Можете  да  изпратите  дейности  в 
профила си в Garmin Connect.

Virtual Partner

Екрани за данни Можете да редактирате полета с данни.
Тренировъчни екрани    Можете да отмените тренировка.
Метроном                       Можете да изключите звука на                
                                        метронома и редактирате настройките 

 Редактирате темпото и скоростта.
Екран за тренир. цел    Можете да отмените целта за обучение
Състезателна дейност Можете да отмените състезанието
Карта на екрана             Можете да получите достъп до навигация 

включително обратно към старта и запис
Навигационен 
екран (компас)

Можете да спрете навигацията.

Динамика на 
тичането

Можете да промените основният 
показател.

Power meter Можете да калибрирате
VIRB камера                   Можете да управлявате камерата.

Състезатели по триатлон и други спортисти могат да се 
възползват от мултиспорт (Създаване на личен профил 
на активност). Когато се създаде профил мултиспорт, 
можете да превключвате между спортните режими и все 
още да виждате общото време за всички спортове. 

Промяна на профила на активност по време на дейност
Можете да започнете дейност мултиспорт чрез профила за 
една дейност и ръчно да превключите на друг профил на 
действие, без спиране на таймера.
1 Избор  и изберете профил на действие за първия 

си спортен сегмент.
2 Избор , и започнете дейността.
3 Когато сте готови за следващия сегмент, изберете , 

и изберете различен профил на дейност.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако  преминавате  от  закрито  на  открито 
трябва  да  дадете време на устройството да намери сателити.
4 След като завършите изберете 

за да спрете таймера.
5 Изберете  Save  за  да  запазите  активността  на 

мултиспорт и нулирате таймера.
Появява се обобщение включително цялостно 
резюме на дейността на мултиспорт и подробности 
за всеки спортен сегмент.

Когато участвате в триатлон, може да използвате профила и 
бързо да преминете към всеки спорт.
1 Избор  >  > Triathlon > ENTER.

2 Избор  за да стартирате таймера.
3 Избор  в началото и края на всеки преход.
4 След завършване на дейността избор  > 
Save.

Устройството е предназначено за повърхностно плуване. 
Гмуркането може да го повреди и да анулира гаранцията.

Забележка: Устройството не може да записва 
данни за сърдечната честота, докато плувате.

Можете да използвате профила за плуване и да запишете вашите 
данни, като разстояние, скорост, вид и др.
1 Избор  >  > Pool Swim > ENTER.
2 Избор  за да стартирате таймера.
3 Избор  в началото и в края на всеки период на почивка
4  След  като  завършите   активността   > Save.
Терминология
Length: Една дължина за определяне на басейна.
Interval:  Една  или  повече  последователни  дължини.  Нов 

интервал започва след почивка.
Stroke: Stroke се отчита когато всеки път ръката носеща 

устройството завършва пълен цикъл.
Swolf: Вашият swolf резултат е сумата от времето за една 

дължина на басейна и на броя на ударите за тази 
дължина. Например, 30секунда плюс 15 удара се 
равнява на swolf резултат от 45. За плуване в открити 
води, swolf се изчислява над 25 метра.

Stroke типове
Тип идентификация Stroke е достъпна само за плуване в басейн.
Вашият тип се идентифицира в края на дължината. Видове 
Stroke се появяват, когато преглеждате интервалната история. 
Можете също така да изберете тип Stroke като поле за 
потребителски данни (Персонализиране на екраните с данни).

Почивка по време на плуване в басейн
Екранът по подразбиране показва два таймера за почивка. Той 
показва време и разстояние за последният завършен интервал. 
Екранът за почивка може да бъде персонализиран или изключен.
ЗАБЕЛЕЖКА: Плувни данни не се записват по време на почивка.
1 По   време  на   дейност, избор      за да започне почивката.

Дисплея се обръща на бял текст върху черен фон, и 
се появява екранът на почивка.

2 Почивайки изберете  за да видите други екрани с данни.
3  Избор     и продължете да плувате.
4 Повторете за допълнителни интервали на почивка.

Free Свободен стил
Back Плуване по гръб
Breast Бруст
Fly Бътерфлайд
Mixed Повече от един вид
Drill Използва се с тренировъчен дневник

Тренировка с тренировъчен дневник
Функцията за тренировъчен дневник е достъпна само за 
плувен басейн. Можете да използвате функцията за 
тренировка дневник ръчно и да записвате данни. Времето за
тренировка се записва, и трябва да въведете разстояние.

Съвет: Можете да персонализирате екраните с данни за вашия 
профил за плуване (Персонализиране на екраните с данни).

1 Избор  >  > Pool Swim > ENTER.
2 По  време  на   дейност   изберете за да видите екрана с
     тренировъчният дневник. 
3 Изобр  за да стартирате таймера.

2 Тренировка
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Следене на съня

Таймерът за тренировка спирки, но таймера за активност 
продължава да записва цялата плувна сесия.

5 Изберете разстояние за завършената тренировка.
Разстоянието нараства основавайки се на размера на 
басейна, избран за профила на активност.

6 Изберете опция:
• За да започнете друг интервал - .
• За нов плувен интервал избор  за да се върнете към
 екрана с трениеровки.

7 След като завършите тренировката-  > Save.

Плуване в открити води
Можете да записвате плувни данни, включително 
разстояние, скорост и честотата на ходовете. Можете да 
добавяте екранни данни за профил  за плуване в открити 
води (Персонализиране на екраните на данни) или си 
създайте свой собствен (Създаване на екрани с данни).
1 Избор  >  > Open Water > ENTER.
2 Излезте навън и изчакайте докато намира сателити.

Това може да отнеме няколко минути. Сателитни барове 
ще светнат в зелено, когато устройството е готово.

3 Избор  за да стартирате таймера.
4 After you complete your activity, select  > Save.

Активити тракер
Включване на активити тракера
Функцията за проследяване на дейността записва дневния 
ви брой стъпка, цел, изминатото разстояние и изгорени 
калории за всеки ден.
Проследяване на дейностите може да бъде активиран по 
време на първоначалната настройка на устройството, или по 
всяко време.

Избор  > Settings > Activity Tracking > Status > On.
Броя на стъпките не се появи, докато устройството не 
намери сателити. Устройството може да се нуждаем от ясен 
изглед към небето, за да намерите сателитни сигнали.
Вашият общ брой на стъпките, предприети през деня
се появява под времето на деня       . Броят на 
стъпка се актуализира периодично.
СЪВЕТ: Можете да изберете     , за да видите 
допълнителни данни за проследяване на дейността.

Използване на алармата за движение
Трябва да включите следенето на дейността преди да 
можете да използвате сигнала за движение.
Седенето за продължителни периоди от време може да 
предизвика нежелани метаболитни промени. Сигнал за 
движение ви напомня да продължите да се движите. След 
един час на неактивност устройството издава сигнал или 
вибрира (Настройки на звука).

Отидете на кратка разходка (поне за няколко минути), за 
да рестартирате лентата за движение.

Автоматична цел
Устройството създава ежедневна цел на стъпки 
автоматично, въз основа на предишните ви нива на 
активност. Като се движите през деня, устройството 
показва напредъка ви към дневната ви цел 
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Ако решите да не използвате функцията за автоматична 
цел, можете да зададете лична цел в Garmin Connect.

По време на режим на сън, устройството следи вашата 
почивка. Статистика на съня включват общите часа сън, 
периоди на движение, и периоди на спокоен сън.

Използване на режим на сън
Преди да можете да използвате проследяването на 
съня, трябва да сте носили устройството.
1 От екрана с  часа изберете  за да видите 

данните за проследяване на дейността.
2 Задр  за да видите бързото меню.
3 Избор Start Sleep Mode.
4 Когато се събудите ENTER > Yes за да излезете от режим сън.

Забележка: Ако сте пропуснали да поставите устройството в 
режим на заспиване, можете да въведете вашия сън ръчно във 
вашия Garmin Connect.

Обучение на закрито
Устройството включва профили на активност на закрито за бягане,
 колоездене и плуване. Можете да изключите GPS, когато 
тренирате на закрито и да запазите живота на батерията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка промяна в настройката на GPS се 
записва в активния профил.

Избор  > Activity Settings > GPS > Off.
При работа с изключен GPS, скорост и разстояние се 
изчислява с помощта на акселерометъра в устройството. 
Акселерометърът е самостоятелно калибриран. Точността
 на данните за скоростта и разстоянието се подобрява 
след няколко тренировки, използвайки GPS.

Тренировки
Можете да създавате персонализирани тренировки, които включват 
цели за всяка стъпка в тренировката и за различни разстояния, 
времена и калории. Можете да създадете тренировка, използвайки 
Garmin Connect или да изберете план за обучение, който е вграден в
 тренировки от Garmin Connect и да ги прехвърлите на устройството.
Можете да планирате тренировки, използвайки Garmin Connect. 
Можете да планирате тренировки и да ги съхранявате на устройство.

Следване на тренировка от мрежата
Преди да можете да свалите тренировка от Garmin Connect, 
трябва да имате акаунт в Garmin Connect (Garmin Connect).
1 Свържете устройството към компютъра.
2 Отидете на www.garminconnect.com/workouts.
3 Създаване и запосване на нова тренировка.
4 Изберете  Send to Device, и следвайте инструкциите.
5 Изключете устройството

Стартиране на тренировка
Преди да можете да започнете тренировка, трябва да изтеглите 
една тренировка от вашия акаунт в Garmin Connect.
1 Избор  > Training > My Workouts.
2 Изберете тренировка.
3 Изберете Do Workout.

4 След   като    завършите    изберете .

http://www.garminconnect.com/workouts


След като започнете тренировка, устройството показва 
всяка стъпка от тренировката, целта (ако има такива).

За календара за обучение
Календара 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 за 
обучение по дата. Когато изберете един ден в календара, 
можете да видите или направите тренировка. Планираната 
тренировка остава на вашето устройство, независимо дали 
я завършите или го пропуснете.

Използването на Garmin Connect планове за обучение
Преди да можете да изтеглите и да използвате план за 
обучение от Garmin Connect, трябва да имате акаунт в 
Garmin Connect (Garmin Connect).
Можете да разглеждате Garmin Connect, за да си намерите 
план за обучение, графика на тренировките и курсове, и 
изтегляне на планове за вашето устройство.
1 Свържете устройството към компютъра.
2  Отидете на www.garminconnect.com.
3 Изберете и насрочете план за обучение.
4 Прегледайте на плана за обучение във вашия календар.
5 Избор , и следвайте инструкциите на екрана.

Интервални тренировки
Можете да създадете интервални тренировки на базата на 
разстояние или време. Можете да използвате отворени 
интервали за тренировки на писта и когато използвате 
известно разстояние. Когато изберете     , устройството 
записва интервал и се движи в интервал от почивка.

Създаване на интервална тренировка
1 Избор  > Training > Intervals > Edit > Interval > Type.
2 Изберете Distance, Time, or Open.

СЪВЕТ: Можете да създадете един отворен интервал,
 като определите вида.

3 Избор  Duration,  въведете  стойност,разстояние  или 
време за тренировка, и изберете .

4 Изберете Rest > Type.
5 Изберете Distance, Time, or Open.
6 Ако е необходимо, въведете разстояние или стойност на
 времето за интервала от почивка, и изберете  
7 Изберете една или повече опции:

• За да зададете броя на повторенията, изберете Repeat.
• За  да  добавите  warm  up  към  вашата  тренировка, 

изберете Warm Up > On.
• да  добавите  cool  down  към  вашата  тренировка, 

изберете Cool Down > On.

Стартирането на интервална тренировка
1 Избор  > Training > Intervals > Do Workout.
2 Избор .
3 Когато интервал тренировка има загрявка,избор    за 

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

Спиране на тренировка
• По  всяко  време  за да спрете тренировката.
•   По  всяко  време     за да спрете таймера.

Преглед на прогнозираните времена
Преди да можете да видите прогнозното ви време трябва да 
се поставите пулсомер и да го сдвоите с вашето устройство. 
За най-точна оценка и пълна настройка на профила на 
потребителя (Настройки на личният профил), и да задайте 
максималния си пулс (Настройки на съредечната честота). 
Вашето устройство използва VO2 max. оценка (За VO2 
Max.) , за да се осигури целево време на тренировкитевъз основа
 на текущото ви  фитнес състояние. Тази прогноза също 
предполага, че сте завършили подходящо обучението си.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозите могат да изглеждат неточни в началото. 
Устройството има нужда от няколко тренировки за да научи повече 
за вашата производителност.
1 Поставете монитора си пулс, и отидете да тичате.
2 Избор  > My Stats > Race Predictor.

Вашите прогнози се появяват за 5K, 10K, половин 
маратон, и маратонски дистанции.

Използване на Virtual Partner
Virtual Partner е средство за обучение, 
предназначено да ви помогне да постигнете целите 
си. Можете да персонализирате Virtual Partner 
ЗАБЕЛЕЖКА: Virtual Partner не е наличен в плувен режим.
1 Изберете профил на действие.
2 Избор  > Activity Settings > Data Screens > Virtual 

Partner > Status > On.
3 Изберете Set Pace or Set Speed.

Можете да използвате темпо или скорост, катоформат 4
Въведете стойност.
5 Избор  за да стартирате таймера.
6 По   време  на   дейност      и   за да видите Virtual Partner
 

Настройки на Training Target
Training Target функцията работи с Virtual Partner, така че да 
можете да тренирате за определено разстояние, разстояние и 
време, разстояние и скорост, или разстоянието и целта за скорост. 
Тази функция може да се използва за бягане, колоездене и други 
профили (с изключение на плуване). По време на обучението ви, 
устройството дава обратна връзка в реално време колко сте близо
 до постигането на целта си за обучение.
1 Избор  > Training > Set a Target.
2 Изберете опция:

• Изберете  Distance  Only  за  определено  разстояние 
или въведете разстояние по избор.

• Изберете Distance and Time за да изберете целево 
разстояние и време.
Целта от време може да се въведе ръчно, 
използвайте прогнози (на базата на вашата VO2 max. 
Оценка), или да използвате личния си рекорд.

• Изберете Distance and Pace или Distance and Speed за да
 изберете разстояние и темпо или целева скорост.

Екрана с тренировъчната цел посочва очакваното време
 до финала. Изчисленото време до финала се основава 
на сегашното ви представяне и оставащото време.

3 Избор  за да стартирате таймера
4 Ако е необходимо  за да видите Virtual Partner екрана.

4 Тренировки
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5 След като завършите активността -  > Save.
Обобщение на екрана се появява и се посочва, че 
сте завършили пред или след целта.

Отмяна на Training Target
1 По-време на активност -  за да видите екрана с целта.
2 Задр .
3 Изберете Cancel Target > Yes.

Състезания с предишна дейност
Можете да се състезавате с предварително записана или 
изтеглена дейност. Тази функция може да се използва за 
бягане, колоездене и други профили (с изключение на 
плуване). Тази функция работи с Virtual Partner, така че да 
можете да видите колко по-напред или назад сте от целта.
1 Избор  > Training > Race an Activity.
2 Изберете опция:

• Изберете  From History  за да изберете предварително 
записана активност от вашето устройство.

• Изберете Downloaded за да изберете предварително 
записана дейност или изтеглена от Garmin Connect.

3 Изберете дейност.
Екранът  на  Virtual  Partner  се  появява  и  посочва 
очакваното време до финала.

4 Избор  за да стартирате таймера.
5 След като завършите активността -  > Save.

Обобщение на екрана се появява и посочва, че 
финиширате преди или след предварително 
записаните или изтеглени дейност.

Лични рекорди
Когато завършите дейност, устройството показва нови 
лични рекорди постигнати по време на тази дейност. Лични 
рекорди включват най-бързо време в продължение на 
няколко типични състезателни разстояния и най-дълго 
разстояние или пътуване. При колоездене, също има лични
 рекорди .

Преглед на лични записи
1 Избор  > My Stats > Records.
2 Изберете спорт.
3 Изберете записи.
4 Изберете View Record.

Възстановяване на личен рекорд
Можете да настроите всеки личен рекорд обратно към 
предходния запис.
1 Избор  > My Stats > Records.
2  Изберете спорт.
3 Изберете запис за възстановяване.
4 Изберете Previous > Yes.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички записани дейности.

Изчистване личен рекорд
1 Избор  > My Stats > Records.
2 Изберете спорт.
3 Изберете запис, за да изтриете.
4 Изберете Clear Record > Yes.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички записани дейности.

Изчистване на всички лични записи
1  Избор  > My Stats > Records.

ЗАБЕЛЕЖКА:Това не изтрива всички записани дейности.
2 Изберете спорт.
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3 Изберете Clear All Records > Yes.
Записите са изтрити само за този спорт.

История
Историята включва време, разстояние, калории, средно
 темпо и скорост, данни за обиколки и желание.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато паметта на устройството е пълна,
 най-старите данни се презаписват.

Преглед на историята
1 Избор  > History > Activities.
2 Изберете активност.
3 Изберете опция:

• Изберете  Details  за  да  видите  допълнителна 
информация за дейността.

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

• Изберете Map за да видите активността на картата.
• Изберете Delete за да изтриете избраната дейност.

Мултиспорт история
Вашето устройство съхранява цялостното резюме за мултиспорт 
дейността, включително чрез цялостното разстояние, време, 
калории, и допълнителни данни. Устройството също така разделя 
данните за дейността за всеки спортен сегмент и преход, така че да 
можете да сравните подобни дейности за обучение и проследяване 
на това колко бързо се движите през преходите. История на прехода
 включва разстояние, време, средна скорост и калории.

Плувна история
Вашето устройство съхранява резюмето на плувните 
подробности за всеки интервал или обиколка. Историята 
на плуване показва вид, разстояние, време, скорост, 
калории, честота, swolf резултат. Ако интервалът съдържа
 повече от една дължина, историята за дейността 
съдържа също така брой на дължини, тип и време.

Сърдечна честота
Преди да можете да видите данните за сърдечната честота, 
трябва да свържете вашето устройство със съвместим 
пулсомер, завършитеопределена дейност, и да я запаметите.
Преглед на времето ви във всяка зона на сърдечната честота 
може да ви помогне да регулирате интензивността на обучение.
1 Избор  > History > Activities.
2 Изберете активност.
3 Изберете Time in Zone.

Преглед на общите данни
Можете да видите натрупаните данни за разстояние и 
време, запаметени във вашето устройство.
1 Избор  > History > Totals.
2  Ако е необходимо, изберете вида на дейност.
3 Изберете опция за да видите седмични или месечни данни.

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

• Изберете  Delete  All  Activities  за  да  изтриете  всички 
активности от историята.

• Изберете  Reset  Totals  за  да  нулирате  всички  
разстояния  и  времена. Забележка:  Това  не  изтрива  
всички записани дейности.

3 Потвърдете избора си.
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Bluetooth > Status > Off.

Управление на данни
 95, 98, Me, 

Windows NT
NOTE: Устройството не е ствместимо с Windows

, и  Mac  OS  10.3  и  по-стари.

Изтриване на файлове

Забележка
Ако не знаете целта на файла, не го изтривайте. Паметта 
на уреда съдържа важни системни файлове, които не 
следва да бъдат заличени.

1 Отворете Garmin устройство.
2 Ако е необходимо отворете папката.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete бутона на клавиатурата.

Изключете  USB кабела
Ако устройството ви е свързан към компютъра като 
преносимо устройство, трябва безопасно да извадите 
устройството от вашия компютър, за да се избегне загуба на 
данни.

1 Направете следното:
• За  Windows  компютри  изберете  Safely  Remove 

Hardware иконата  и  изберете  вашето устройство.
• За Mac компютри плъзнете иконата в кошчето.

2 Изключете кабела от компютъра си.

Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect. 
Garmin Connect дава инструментите за проследяване, 
анализиране, споделяне, и насърчаване взаимно. Записва 
събитията от вашия активен начин на живот, включително и 
бягания, разходки, плуване, походи, триатлони, и повече. 
Отидете на www.garminconnect.com/start за повече инфо.
Съхранявайте дейности: След като завършите и запишете 

дейност с vivosmart, можете да качите тази дейност в 
Garmin Connect и запазите толкова дълго, колкото искате.

Анализирайте вашите данни: Можете да видите 
по-подробна информация за дейността си, 
включително време, разстояние, пулс, изгорени 
калории и др.

Забележка: Някои данни изисква допълнителен аксесоар
 като пулсомер.

Планирайте вашето обучение: Можете да избирате фитнес
 цел  и  заредите  един  от  плановете  за  ден-по-ден  на 
обучение.

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

Използване на Garmin Connect
Можете да качите всички ваши данни за дейността на 
Garmin Connect за задълбочен анализ. С Garmin Connect, 
можете да видите картата на вашата дейност, както и да 
споделите вашите дейности с приятели.

6 История

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

Bluetooth свързаност
Forerunner устройството има няколко Bluetooth свързани 
функции за вашия съвместим смартфон или мобилно 
устройство с помощта на Garmin Connect Mobile App. За 
повече инфо посетете www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Позволява на приятели и семейството да следват 

вашите състезания и дейности за обучение в реално време. 
Можете да поканите последователи, използвайки, което им 
позволява да видят вашите данни на Garmin Connect.
Activity uploads: Автоматично изпраща дейността ви, на Garmin 

Connect Mobile веднага след като приключите записа на дейността.
Тренировки: Позволява ви да разглеждате тренировки  

в Garmin Connect Mobile и безжично ги изпраща във 
вашето устройство.

Social media: Позволява ви да публикувате актуализация на 
любимите си социални медии, като качите дейност на 
Garmin Connect Mobile.

Известия: Показва телефонни уведомления и съобщения
 на вашето Forerunner устройство.

Сдвояване на Forerunner със смарфон
1 Отидете на www.garmin.com/intosports/apps, и свалете 

Garmin Connect Mobile приложението.
2 Дръжте телефона на 10 m (33 ft.) от Forerunner 

устройството.
3 От Forerunner устройството избор  > Settings > 

Bluetooth > Pair Mobile Device.
4 Отворете Garmin Connect Mobile и следвайте инструкциите

на екрана.
Инструкциите  са  предвидени  по  време  на 
първоначалната настройка.

Изключване на Bluetooth
• От Forerunner устройството изберете  > Settings > 

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

Wi‑Fi свързаност
Forerunner устройството има Wi-Fi свързани функции. В 
Garmin Connect Mobile App не се изисква за да можете да 
използвате Wi-Fi свързаност.

Качване на активности в Garmin Connect: 
Автоматично изпраща вашата активност в профила ви в Garmin
 Connect, веднага след като приключите записа на дейността.

Тренировки и планове за обучение: Позволява ви да 
разглеждате и да избере тренировки в Garmin Connect.
Следващият път, когато вашето устройство има Wi-Fi връзка, 
файловете се изпращат безжично.

Софтуерни  ъпдейти:  Вашето  устройство  изтегля 
най-новата актуализация на софтуера, когато има Wi-Fi 
връзка.Следващият път, когато включите или отключите
 устройството,  можете  да  следвате  инструкциите  на  
екрана, за да инсталирате актуализация на софтуера.

Настройка на Wi-Fi свързването на Forerunner
Преди да можете да качите дейност безжично, трябва да имате 
записани активности с вашето устройство, и таймерът да е спрян.
1 Отидете на  www.garminconnect.com/start, и свалете 

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

 с Garmin Express.

СЪВЕТ: Можете да се регистрирате устройството си.
Вашето устройство се опитва да качи записаните 
дейности в профила ви в Garmin Connect след всяка 
дейност. Можете

http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garmin.com/intosports/apps
http://www.garmin.com/intosports/apps
http://www.garminconnect.com/start


Wi-Fi > Auto Upload > Off.

Status > On.

À
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NOTE: Garmin®

да задър.  на вашето устройство, за да започнете да
 качвате запазените дейности.

Изключване на Wi‑Fi технологията
• От   екрана   на   Forerunner   изберете  > Settings > 

Навигация
Може да използвате GPS функциите на вашето устройство, 
за да видите пътя си по картата, да записвате места, и да 
намерят пътя си до дома
Добавяне на карта
Можете да добавите карта на контура на екраните за 
данни за профил на действие.
1 Изберете профил на действие.
2 Избор  > Activity Settings > Data Screens > Map > 

Особености на картата
Когато стартирате таймера и започнете да се движите, черна
 линия се появява на картата,и ви показва къде сте пътували.

Посочва север
Вашето текущо местоположение и позиция
Ниво на мащабиране

Маркиране на местоположението ви
Преди да можете да маркирате място, трябва устройството 
да намерете спътници.
Локацията е точка, която да записвате и съхранявате в 
устройството. Ако искате да запомните забележителности или 
да се върнете до място, можете да маркирате място.
1 Отидете до мястото, където искате да се маркира.
2  Избор  за да видите картата
3 Задр .
4 Изберете Save Location.

Местоположението се показва на картата с датата и часа.

Преглед на Надморска височина и Координати

1 Избор  > Navigation > Where Am I?.
Вашето устройство трябва да намери сателити,  преди 
да може да се покаже местоположението ви.

2 Ако е необходимо, изберете Save Location.

Редактиране на място
Можете да редактирате името на записаната точка
1 Избор  > Navigation > Saved Locations.2
Изберете точка.
3 Изберете Name.
4 Коригирайте и изберете .

Изтриване на местоположение
1 Избор  > Navigation > Saved Locations.
2 Изберете място.
3 Изборете Delete > Yes.

Навигации 7

Навигация към записана локация
Преди да можете да се придвижвате към запаметено 
място, трябва да се намери сателити.
1 Избор  > Navigation > Saved Locations.
2 Изберете място.
3 Изберете Go To.

Появява се компаса. Стрелката сочи към запазеното 
място.

4 Избор  за да видите картата (по избор).
Появява  се  линия  на  картата  от  текущото  ви 
местоположение в запаметеното място.

5 Избор  за да стартирате таймера и записа на дейността.

Навигиране до старта

1 Изберете опция:
• Ако таймера е включен, избор  > Navigation > Back 

to Start.
• Ако спрете таймера и запазите активността избор  

> Navigation > Back to Start.

Във всеки един момент по време на вашата дейност, 
можете да се върнете в изходнo местоположение. 
Например, ако бягате в нов град, и не сте сигурни как 
да стигнете до главната пътека или хотела.

препоръчва да локализирате сателити и 
стартирате таймера преди да се опитате да се върнете 
обратно към стартовата си местоположение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Garmin препоръчва да активирате екрана с 
картата на профила си за дейност, за да видите вашия 
маршрут на картата. По подразбиране, екранът с компас ви 
навигирате обратно към началното ви място.

Устройството ви навигира до началното 
местоположение на последната записана 
дейност. 

Появява се компаса. Стрелката сочи към началната ви 
точка.

Появява се линия на картата от текущото ви 
местоположение във вашата отправна точка.

2 Избор  за да видите картата (по избор).

Можете да изпратите курс от Garmin Connect на вашето 
устройство. То се записва в устройството ви и можете да 
се движите по него от вашето устройство.

Курсове

Можете да следвате запазен курс, просто защото е 
по-добър маршрут. Например, можете да запаметите и 
следвате велосипеден курс до отиване на работа.
Можете също така да следват записан курс, опитвайки се да 
съвпада или надвишава предварително определените цели 
за изпълнение. Например, ако първоначалният курс е 
завършен за 30 минути, можете да се състезавате срещу 
виртуален партньор и да завършите курса за под 30 минути.

Следване на курс от интернет
Преди да можете да изтеглите курс от вашия акаунт в 
Garmin Connect, трябва да имате акаунт в Garmin Connect 
(Garmin Connect).
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2  Отидете на www.garminconnect.com.
3 Създайте нов курс, или изберете съществуващ.
4 Изберете Send to Device.
5 Разкачете устройството и го включете.
6 Избор  > Navigation > Courses.

http://www.garminconnect.com
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Running Dynamics

Oscillation.

7 Изберете курс.
8 Изберете Do Course.
9 Избор  за да стартирате таймера.

Картата показва курса и статус информация в горната 
част на екрана.

10Ако трябва избор -  за допълнителни екрани данни.

Преглед на детайли за курса
1 Избор  > Navigation > Courses.
2 Изберете курс
3 Изберете опция:

• Изберете Map за да видите хода на картата.
• Изберете  Elevation  Profile  за  да  видите 

надморската височина на курса.
• Изберете Name за да коригирате името на курса.

Изтриване на курс
1 Избор  > Navigation > Courses.
2 Изберете курса.
3 Изберете Delete > Yes .

Спиране на навигацията
1 По време на активност -  за да видите компаса или картата.
2  Задр.
3 Изберете Stop Navigation > Yes.

ANT+ Сензори
Вашето устройство може да се използва с безжични ANT + 
сензори. За повече информация относно съвместимостта и 
допълнителни сензори, 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 гръдната кост. Трябва да бъде плътно поставен, 
за да остане по мястото си по време на вашата дейност.
1 Поставете модула за сърд. ритъм 

À

 върху лентата.

Логото на Garmin на модула и ремъка трябва да са 
горе в дясно.

2 Намокрете електр.   и   контактната лента на гърба на 
лентата, за да се създаде здрава връзка между гръдния 
кош и трансмитера.

Ãи другият край
3 Увийте  каишката  около  гърдите  си,  и  я  свържете   

куката 

Логото на Garmin трябва да е горе в дясно.
4 Дръжте устройството в рамките на 3 м (10фута) от  
пулсомера. След като свържете пулсомера той е готов
 да изпраща данни.
СЪВЕТ: Ако данните за пулса е хаотични или не се появяват, вижте 
съветите за отстраняване на неизправности (Съвети).

Можете да използвате вашия Forerunner за свръзка с 
HRM-Run ™, за да се осигури обратна връзка в реално време 
за формата ви. Ако Forerunner устройство е в комплект с 
HRM-Run аксесоар, устройствата вече са сдвоени.
HRM-Run аксесоара има акселерометър в модула, който 
измерва движението на тялото, за да се изчисли три 
работещи показатели: ритъм, вертикална вибрация и 
време за контакт със земята.
ЗАБЕЛЕЖКА: HRM-Run е съвместим с няколко ANT + 
фитнес продукти и може да показва данните на 
сърдечната честота. Running dynamics е достъпно само 
за някои Garmin устройства.
Cadence:  Каданс е броя на стъпките в минута.  Той показва 

общите стъпки (дясно и ляво комбинирано).
Vertical oscillation: Вертикална вибрация е вашето движение 

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

Ground contact time: Времето за контакт със земята е 
време във всяка стъпка, която прекарва на земята по 
време на движение. Измерва се в милисекунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не е активно по време на ходене.

Тренировка с Running Dynamics
Преди да можете да видите динамиката на работа, трябва
 да се постави HRM-Run аксесоар и сдвоите с вашето 
устройство (Сдвояване с ANT+ Сензори).
1 Ако Forerunner е в комплект с HRM-Run, устройствата вече 

са сдвоени и Forerunner е настроен показва динамиката 
работа. Можете да поставите на вашия монитор за 
сърдечната честота и преминете към стъпка 4

2 Избор  > Activity Settings > Data Screens > Running 
Dynamics > Status > Enable.

3 Изберете Primary Metric.
4 Изберете Cadence, Ground Contact Time, или Vertical 

Основният показател се явява като горното поле на екрана на 
данни със съответната позиция на цвят.

5 Отидете да бягате.
6 Отидете на екрана на динамиката на работа, за да видите вашите
 показатели.

8 ANT+ Сензори

7  Ако  трябва  задр.   ,  за  да  се  промените  
основният показател по време на тренировката си.

http://buy.garmin.com


Цветни датчици и Running Dynamics данни
Running dynamics показва цветно основните показател. Може да покаже ритъм, вертикална вибрация, или времето за 
контакт със земята като основни показатели. Цвета ви показва как си данните и сравнява с тези на останалите 
състезатели. Цветови зони се основават на персентил.
Garmin е изследвал много бегачи от всички различни нива. Стойностите на данните в червени или оранжеви зони са 
типични за по-неопитните или по-бавни бегачи. Стойностите на данните в зелено, синьо или лилаво са типични за 
по-опитни или по-бързи бегачи. По-малко опитни бегачи са склонни да проявяват по-дълго време контакт със земята, 
по-висока вертикална вибрация и по-ниски ритъм от по-опитните състезатели. Въпреки това, по-опитните обикновено имат 
малко по-бавен каданс и малко по-висока вертикална вибрация. Отидете на www.garmin.com за повече информация за 
динамиката на работа.

 Пурпурен >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

Цветова зона Процентил в зони Каданс Вертикална вибрация Контакт със земята              

Съвети за липсващи Running Dynamics данни
Ако данните за динамика не се визуализират, можете да 
опитате тези съвети.
• Уверете се че имате HRM-Run пулсомер.

HRM-Run  пулсомера  има  на модула.
• Свържете  HRM-Run  пулсомера  отново  с  Forerunner 

следвайки инструкциите.
• Ако  има  нули  на  дисплея  за  данни,  уверете  се,  че   

HRM-Run пулсомера е поставен правилно.

Съвети за хаотични данни от пулсомера
Ако данните на сърдечната честота са неравномерни или 
не се появяват, можете да опитате тези съвети.

• Навлажнете контактната лента.
• Затегнете ремъка на гърдите си.
• Загрейте за 5-10 минути.
• Измийте лентата след всеки седем употреби (Грижа за 
пулсомера) 

• Носете  памучна  тениска  или  я  намокрете,  ако  е 
подходящо за вашата дейност.
Синтетичните материи, които се трият срещу пулсомера
 могат да създават статично електричество, което пречи
 на сигнали за пулс.

• Отдалечете се от източници, които могат да попречат 
на пулсомера.
Източници на смущения могат да са електромагнитни 
полета, някои 2.4 GHz безжични сензори, електропроводи 
за високо напрежение, фурни, микровълнови фурни, 2.4 
GHz безжични телефони и безжични точки за достъп LAN.

За VO2 Max. оценката
VO2 макс. е максималният обем на кислород който 
консумирате на минута за килограм телесно тегло при 
максимална ваша производителност. По-просто казано, VO2 
макс. е индикация за спортни постижения, като подобрява 
вашата ниво. VO2 макс. оценки се предоставят и поддържат 
от Firstbeat

ANT+ сензори 9

VO2 Max. Прогноза за бягане
Преди да можете да прегледате VO2 макс. оценката, 
трябва да поставите пулсомер и да го сдвоите с вашето 
устройство (Сдвояване на ANT+ Сензор). Ако Forerunner
 устройство е опаковано с

пулсомер, устройствата са вече сдвоени. За най-точната 
оценка, пълна настройка на потребителския профил (
Настройване на потребителски профил), и определете 
макс. пулс (Настройки на зоните за пулс).

ЗАБЕЛЕЖКА: Контакта със земята се появява само 
по време на тичане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозата може да изглежда неточна отначало.Има 
нужда от няколко бягания за да научите повече за вас.
1 Бягайте поне 10мин. на вън.
2 След това изберете Save.
3 Избор  > My Stats > VO2 Max..

Вашата VO2 макс. оценка е с номер и позиция на 
габарита на цвят.

 Пурпурен Изключително
 Син Отлично  
Зелен                                            Добре
 Оранжев Приемливо
 Червен Лошо

VO2 Max. оценка за колоездене
Преди да можете да прегледате VO2 макс. оценката, трябва
 да поставите пулсомера, и да го свържете с вашия 
Forerunner (Сдвояване с ANT+ Sensors). Ако Forerunner  
е опакован с пулсомер, устройствата са вече сдвоени. За
 най-точната оценка, пълна настройка на потребителския
 профил (Настройки на личниат профил) и определяне 
на максималния пулс (Настройки на зоните на пулс).

® Technologies Ltd. Forerunner има
 отделна VO2 макс. прогнози за бягане и колоездене. 
Можете да използвате вашето Garmin устройство със 
съвместим пулсомер и да ви показва VO2 макс. прогнози 
за колоездене.

ЗАБЕЛЕЖКА:Прогнозата  може  да  изглежда  неточна  отначало. 
Необходими са няколко тренировки, за да станат напълно точни. 

1  Карайте  с  постоянна,  висока  интензивност  в 
продължение на най-малко 20 минути.

2 След като приключите изберете  Save.
3 Избор  > My Stats > VO2 Max..

Вашата VO2 max. оценка е номер и позицията на 
габарита на цвета.

http://www.garmin.com
http://www.CooperInstitute.org


 Пурпурен Изключително
 Син Чудесно 
Зелен                                             Добре
 Оранжев Приемливо
 Червен Лошо

Съвети за Cycling VO2 Max. оценката
Успехът и точността на VO2 макс. изчисление се 
подобрява, когато тренировката е устойчива и умерена, и 
когато сърдечната честота и сила не са силно променливи.
• Преди тренировка, проверете дали пулсомера  

функционира правилно, и живота на батерията на 
Forerunner.

•  По  време  на  20минутна  тренировка,  поддържайте  
сърдечната  честота  повече от  70% от макс. пулс.

• По  време  на  20  минутна  тренировка,  поддържайте 
сравнително постоянна мощност.

• Избягвайте възвишения.
• Избягвайте каране в групи.

Съветник за възстановяване
Можете да използвате вашето Garmin устройство с  пулсомер, 
за да ви покаже колко време остава, преди да сте напълно 
възстановени и готови за следващата тежка тренировка. 
Функцията за съветник за възстановяване включва времето за 
възстановяване и проверка на възстановяването. Технология 
е снабден и с подкрепата на Firstbeat Technologies Ltd.
Проверка на възстановяване: Проверката за възстановяване е 
индикация в реално време на състоянието на вашето 
възстановяване в рамките на първите няколко минути.
Recovery time: Времето за възстановяване се появява 

непосредствено след тренировка. Времето отброява, 
докато не е оптимално, за нова тренировка.

Включване на Съветник за възтановяване
Преди да можете да използвате функцията, трябва да 
поставите пулсомер и да го сдвоите с вашето устройство 
(Сдвояване с ANT + сензори). Ако Forerunner е опакован 
с пулсомер, устройствата вече са сдвоени. За най-точна 
оценка и пълна настройка на профила на потребителя 
(Настройване на вашия потребителски профил), и да 
задайте максимален пулс (Настройка на зони за пулс).
1 Избор  > My Stats > Recovery Advisor > Status > On.
2 Отидете да тичате.
В рамките на първите няколко минути от тренировката ви 
показва ви в реално време състоянието на възстановяване.
3 След края на тренировката изберете Save.

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

Настройка на зоните за пулс
Устройството използва вашата информация за профила на 
потребителя от първоначалната настройка, за да се определи 
вашите зони на сърдечната честота. Устройството разполага с 
отделни зони за пулс за бягане и колоездене. За най-точни данни за
 калории по време на вашата дейност, задайте максималния си 
пулс. Можете също така да настроите всяка зона на сърдечната 
честота и въведете вашия пулс ръчно. Можете ръчно да регулирате
 вашите зони на устройството или чрез Garmin Connect.
1 Избор  > My Stats > User Profile > Heart Rate Zones.2
Изберете  Default  за  да  видите  стойностите  по 

подразбиране.
3 Изберете Running или Cycling.
4 Изберете Preference > Set Custom > Based On.
5  Изберете опция:

• Избор  BPM  да  преглеждате  и  редактирате 
зоните, в удар в минута.

• Избор %Max. HR да преглеждате и редактирате зони 
като процент от максималния пулс.

• Избор %HRR да преглеждате и редактирате зони като
 процент от резервите си пулс (максималния пулс 
минус сърдечната честота).

6 Избор Max. HR, и въведете максималния пулс.
7  Изберете зона, и въведете стойност за всяка зона.
8 Избор Resting HR, и въведете вашия пулс.
За зоните за пулс
Много атлети използват зоните на пулса, за да измерват и да 
увеличават тяхната сърдечно-съдова сила и подобряване на 
тяхното ниво на фитнес. Зона А, сърдечната честота е набор от 
ударите на сърцето в минута. Пет общоприети зони на 
сърдечната честота са номерирани от 1 до 5 в зависимост от 
нарастващата интензивност. Обикновено зоните на пулса се 
изчисляват въз основа на процент от максималния пулс.

Фитнес цели
Знаейки вашите зони на пулс може да ви помогне да 
измерите и да се подобрите вашите тренировки чрез 
разбиране и прилагане на тези принципи.
• Пулсът е добра мярка за интензитета на тренировката.
• Обучение  в  определени  зони  за  пулс  може  да  ви 

помогне да подобрите физическата си сила.
• Знаейки  вашите  зони  на  пулс  може  да  се  предпазите  от 

претоварване и може да намали риска от нараняване.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате таблицата 
(Изчисляване на зоните на пулс) за да определите най-добрата 
зона на сърдечната честота за вашите фитнес цели.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте един от 
наличните в Интернет калкулатори. Някои спортни зали и 
здравни центрове могат да предоставят тест, който измерва 
максималния пулс. Подразбиране максимална сърдечна честота
 е 220 минус вашата възраст.
Сдвояване с Your ANT+ Сензори
Преди да можете да свържете, трябва да поставите 
пулсомера или да инсталирате сензора.
Сдвояването е свързването на ANT + безжична 
сензори, например, свързването пулсомер с вашето 
Garmin устройство.
1 Дръжте на устройството в обхвата (3 m) на сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Застанете  на  10  м  от  други  ANT  + 
сензори, докато сдвояване.

2 Избор  > Settings > Sensors and Accessories > Add 
New.

3 Изберете сензор.

10 ANT+ Сензори
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Когато сензорът е свързан с вашето устройство, се 
появява съобщение. Можете да персонализирате 
полето за данни, за да покажете данните от сензора.

Крачкомер
Вашето устройство е съвместимо с крачкомер. Можете да 
използвате крачкомера да запише скорост и разстояние, 
вместо да използвате GPS, когато тренирате на закрито или
 когато GPS сигналът е слаб. Крачкомера е в режим на 
готовност и е готов за изпращане на данни.
След 30 минути бездействие, крачкомера се изключва, за 
да запази батерията. Когато батерията е изтощена, се 
появява съобщение на вашето устройство. Около пет часа 
живот на батерията остават.

Тренировка с крачкомер
Преди да отидете да тичате, трябва да сдвоите 
крачкомера с устройство (Сдвояване с ANT + сензори).
Можете да тичате на закрито с помощта на крачкомер да 
записвате темпо, разстояние, и ритъм.

1 Инсталирайте крачкомера според инструкциите
 2 Ако  трябва  избор  > Activity Settings > GPS за да вкл.
 или изключите GPS.
3 Избор   за да стартирате таймера.
4 След  като  завършите изберете  > Save.

Калибриране на крачкомера
Крачкомера се калибрира самостоятелно. Точността на 
данните за скоростта и разстоянието се подобрява след 
няколко открити тренировки, използвайки GPS.
Тренировки с Power Meters
• Отидете на www.garmin.com/intosports за списък с ANT+ 

сензорите съвместими с вашето устройство.
• За  повече  информация,  вижте  ръководството  на 

потребителя.
• Регулирайте  зоните  за  сила,  за  да  отговарят  на 

вашите цели и възможности.
• Използвайте  сигнали,  за  да  ви  уведомени,  когато 

достигнете определена зона на мощност
• Персонализирайте полетата с данни за мощността 

(Customizing the Data Screens).
• Задр.  за да калибрирате.

Настройки на зоните за сила
Стойностите за зоните са приети стойности и може да не 
съответстват на вашите лични способности. Ако знаете 
функционалният праг на мощността (FTP) стойност, можете
 да го въведете, за да се изчисли силата с зони 
автоматично. Можете ръчно да регулирате вашите зони на 
устройството или използвайки Garmin Connect.
1 От  началният  екран избор  > My Stats > User Profile 

> Power Zones > Based On.
2 Изберете опция:

• Избор Watts за  редактиране на зоните във ватове.
• Избор % FTP за да редактирате зоните, като процент 

3   Избор FTP, и въведете вашата FTP стойност.
4 Изберете зона, и въведете стойност за всяка зона.
5 Ако е необходимо изберете Minimum, и въведете 
минималната мощност.

на вашия функционален праг на мощност.
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VIRB контрол
Дистанционната функция VIRB ви позволява да 
контролирате вашата VIRB камера от разстояние. Отидете 
на www.garmin.com/VIRB за да си закупите Virb.

Контролиране на VIRB Action Camera
Преди да можете да използвате функцията на дистанционното 
управление VIRB, трябва да се даде възможност на настройката на 
вашия VIRB камера. Вижте ръководството за VIRB.
1 Включете VIRB камерата.
2 Сдвоете VIRB камерата с Forerunner устройството (Сдвояване 

с ANT+ сензори).
3 На Forerunner устройството, изберете аксесоара VIRB.

Когато аксесоара VIRB е сдвоен, екрана на VIRB се 
добавя към екраните на данни за активният профил.

4 Изберете опция:
• Избор Timer Start/Stop за да контр. камерата използвайки
     таймера 

Видео записа автоматично стартира и спира с 
таймера на Forerunner устройство.

• Изберете Manual за да контролирате камерата с 
помощта на контекстното меню.От екрана  на VIRB, 
можете да задържите за контрол на камерата.

Персонализиране на вашето устройство
Настойки на профила
Можете да обновите вашия пол, година на раждане, височина, тегло,
 зона на пулса, и настройки на мощността. Устройството използва 
тази информация, за да се изчисли точни данни за обучение.
1 Избор  > My Stats > User Profile.
2 Изберете опция.

Профили на активност
Профили за дейността, са комбинация от настройки, които
 оптимизират вашето устройство въз основа на това как го
 използвате. 

Когато сте с помощта на профил и промените настройки 
като полета за данни или сигнали, промените се записват 
автоматично като част от профила.

Промяна на профила на активност
Устройството има седем профила по подразбиране. Можете да
 променяте някои от записаните профили на активност.
СЪВЕТ: Профилите на активност използват специфичен 
цвят за всеки спорт. Профилът на мултиспорт дейност 
променя цвета , когато включите спортни сегменти.
1 Избор  > Settings > Activity Profiles.
2 Изберете профил.
3  Ако е необходимо  Name, и въведете ново име на 
     профила 
4 Ако е необходимо избор Color, и сменете цвета на         
      профила.
5 Изберете Apply Profile.

Създаване на профил на активност
1 Избор  > Settings > Activity Profiles > Add New.
2 Изберете спорт.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Спортовете  използват  иконата  по  подразбиране. 
Ако изберете Other, можете да изберете различна икона.

3 Изберете цветен акцент.
4 Изберете име на профила или да въведете потребителски име.

http://www.garmin.com/intosports
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Дублиране на имената на профила включва номер, 
например: триатлон (2).

5 Изберете опция:
• Изберете  Use  Default  да  създадете  потребителски 

профил, започвайки от настройките на системата.
• Изберете  копие  на  съществуващ  профил,  за  да 

създадете потребителски профил,
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаете да създадете профил за 
мултиспорт, ще бъдете подканени да изберете две 
или повече профили и преходи.

6 Изберете опция:
• Избор Edit Settings за перс. на настройки на профила.
•   Избор Done за да запазите потребителският профил.

Изтриване на профил на действие
1 Избор  > Settings > Activity Profiles.
2 Изберете профил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да изтриете активния профил, 
и не можете да изтриете един спортен профил, който се 
съдържа в рамките на активния профил на мултиспорт.

3 Изберете Remove Profile > Yes.

Настройка на активност
Тези настройки ви позволяват да персонализирате 
вашето устройство, въз основа на вашите нужди от 
обучение. 

Customizing the Data Screens
Можете да персонализирате екраните с данни въз основа на
 вашите цели за обучение или допълнителни аксесоари. 

1 Избор  > Activity Settings > Data Screens.
2 Изберете екран.
3 Ако трябва избор Status > On за да го активирате.
4 Ако е необходимо, редактирайте номера.
5 Изберете поле за данни, за да го промените.
Добавяне на часовник
Можете да добавите часовник на екрани с данни за 
профил на действие.
1Изберете профил на действие.
2 Избор  > Activity Settings > Data Screens > Clock > On.

Сигнали
Можете да използвате сигнали към специфичен пулс, 
скорост, време, разстояние, ритъм, калории, цели и да 
създадете бягане / ходене интервали от време.

Настройки на сигнали
Сигнал ви уведомява, когато устройството е над или под 
определена цел. Например, ако имате пулсомер, можете да 
зададете устройството да ви предупреждава, когато 
сърдечният ритъм е под зона 2 и над зона 5.

1 Избор  > Activity Settings > Alerts > Add New.
2 Изберете тип на сигнала.

В зависимост от вашите аксесоари и профилът на 
активност, сигналите могат да включват сърдечна 
честота, ритъм, скорост и сила.

3 Ако е необходимо, включете сигнала.
4Изберете зона или въведете стойност за всеки сигнал.
Всеки път, когато се надвишава или пада под 
определения диапазон, се появява съобщение. 
Устройството издава сигнал или вибрира, ако звукови 
тонове са включени.
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Задаване на повтарящи се сигнали
Повтарящи се сигнал ви уведомяват всеки път, когато 
устройството записва определена стойност или интервал. 

1 Избор  > Activity Settings > Alerts > Add New.
2 Изберете опция:

• Изберете Custom,и изберете съобщение и тип на 
сигнала.

• Изберете Time, Distance, or Calories.
3 Въведете стойност.
Всеки път, когато се стигне до предупреждение, се появява 
съобщение. Устройството издава сигнал или вибрира, ако 
звукови тонове са включени. 
Настройки на сигнали за почивка
Някои работещи програми използват почивки на редовни 
интервали от време. Например, по време на обучението 
през целия план, можете да настроите устройството да 
предупреждава, да бягате 4 минути и след това да 
ходите в продължение на 1 минута.
Забележка: Достъпно е само при бягане.
1 Избор  > Activity Settings > Alerts > Add New.
2 Изберете Run/Walk.
3 Въведете време за интервала за бягане.
4 Въведете време за интервала за разходка.
Всеки път, когато се стигне до предупреждение, се появява 
съобщение. Устройството издава сигнал или вибрира, ако звукови 
тонове са включени. 
Редактиране на сигнал
1 Избор  > Activity Settings > Alerts.
2 Изберете сигнал.
3 Редактиране на стойностите на сигнала или настройки.

Бягане с метроном
Метроном функцията възпроизвежда тонове с постоянен ритъм, 
за да ви помогне да подобрите ефективността си чрез обучение 
по-бързо, по-бавно или по-последователен ритъм.
Забележка: Метронома не е достъпно за колоездене или 
плуване.
1 Избор  > Activity Settings > Metronome > Status > On.
2 Изберете опция:

• Изберете  Beats  Per  Minute  за  да  въведете  стойност, 
основана на ритъма, който искате да се поддържа.

• Изберете  Alert  Frequency  да  персонализирате 
честотата на ударите.

• Изберете Sounds да персонализирате звука.
3 Ако е необходимо изберете Preview за да чуете

преди да започнете бягането.
4 Изберете BACK за да се върнете към екрана на таймера.
5  Избор   за да стартирате таймера.
6 Отидете да бягате.

Метронома се стартира автоматично.
7 По време на бягане -  за да видите метроном екрана.
8  Ако е небходимо-  за да промените метроном настройките.

Използване на Auto Pause
Можете да използвате функцията Auto Pause за пауза на таймера 
автоматично, когато спрете да се движите, или когато темпото или 
скоростта падне под определена стойност. Тази функция е полезна, 
ако вашата дейност включва стоп светлини или други места, където 
трябва да се забави или спре.
Забележка: Историята не се записва, докато таймерът 
е спрян или в пауза.



Auto Lap
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Changing the Device Language

1 Избор  > Activity Settings > Auto Pause.
2 Изберете опция:

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

• Избор Custom  за да спрете таймера, когато темпото 
или скоростта падне под определена стойност.

Заблелжка: Функцията Auto Lap не работи по време на 
интервал или персонализирани тренировки или плуване.
Маркиране на обиколки по разстояние
Можете да използвате функцията Auto Lap да маркирате 
обиколка на определено разстояние автоматично. Тази 
функция е полезна за сравняване на резултатите Ви в 
различни части на бягането (например, на всеки 5 км).
1 Избор  > Activity Settings > Laps > Auto Distance.
2 Изберете дистанция.
Всеки път, когато завърши обиколка, се появява съобщение,
 което показва времето за обиколка. Устройството издава 
сигнал или вибрира, ако звукови тонове са включени. 
Ако е необходимо, можете да персонализирате екраните на 
данни, за да покажете допълнителни данни за обиколката.
Персонализиране на предупредителни съобщение
Можете да персонализирате области на една или две от 
данните, които се появяват в предупредително съобщение.
1 Избор  > Activity Settings > Laps > Lap Alert.
2 Изберете поле за данни, за да го промените.
3 Избор Preview (незадължителено).

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

Използване на UltraTrac режим
Преди да използвате UltraTrac режим, трябва да бягате 
няколко пъти с вкл. GPS за да се калибрира устройството.
Можете да използвате режим UltraTrac за разширени 
дейности. Режим UltraTrac е настроен, така че периодично
 се изключва GPS да пести енергията на батерията. 
Когато GPS е изключен, устройството използва 
акселерометъра за изчисляване на скорост и разстояние. 
Скорост, разстояние, както и точността на данните се 
намалява в режим UltraTrac. 

Избор  > Activity Settings > GPS > UltraTrac.
Съвет:  За  продължителни  дейности,  трябва  да  се 
помисли  за  други  опции  за  пестене  на  батерията.

Настройки за пестене на енергията
Настройките на изчакване влияят колко дълго устройството 
остава в режим на обучение. Изберете  > Activity Settings > 
Power Save Timeout.

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

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

Activity Tracking Настройки
Избор  > Settings > Activity Tracking.
Status: Активира функцията за проследяване на дейността.
Show on Clock: Показва стъпките ви по време на деня на 
екрана.
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Move Alert: Показва съобщения и лента на активност по 
време на деня на екрана. Устройството издава сигнал 
или вибрира, ако звукови тонове са включени.

Телефонни известия
Телефонните известия изискват съвместим смартфон да се 
свърже с Forerunner. Когато телефонът ви получава 
съобщения, той изпраща уведомления на устройство.

Активиране на Bluetooth известия
1 Избор  > Settings > Bluetooth > Smart Notifications.
2 Избор During Activity.
3 Избор Off, Show Calls Only, или Show All.
4  Избор Not During Activity.
5 Избор Off, Show Calls Only, или Show All.

Забележка: Можете да промените звукови сигнали.

Преглед на известия
1 Когато  уведомлението  се  появява  на  вашия 
Forerunner, изберете опция: 

• Избор  да видите цялото уведомление.
•   Избор  да отхвърлите уведомление.

2 Ако  е  необходимо-  >  Smart  Notifications  за  да 
видите всички уведомления.

Управления на известията
Можете да използвате мобилното си устройство за управление на
 уведомления показвани на Forerunner устройството.

Изберете опция:
• Ако използвате  iOS  устройство, използвайте настройките 

на център за уведомяване на мобилното си устройство, за да 
изберете елементите, за да показване на устройството.

• Ако използвате устройство с Android ™, използвайте 
настройките за приложения в Garmin Connect Mobile 
приложението.

Системни настройки
Избор  > Settings > System.
• Език (Промяна на езика на устройството)
• Настройки на час (Настройки на часа)
• Настройки на подсветка (Настройки на подсветка)
•   Звукови настройки (Настройки на звука)
• Сателитни настройки (Промяна на сателитните настройки)
•   Настройки на формата (Настройки на формата)
• Запис на данни настройки (Настройки на записите на данни)

Избор  > Settings > System > Language.

Time Settings
Избор  > 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.
Background: Задава цвят на фона на черно или бяло.
Use Profile Color:  Задава цвят за времето на деня,  за 

да бъде същата като цвета на профила на дейност.
Time Zones
Всеки път, когато включите устройството и приме сателит, 
устройството автоматично разпознава вашата часова зона и 
текущо време на деня.



Настройка на времето ръчно
По подразбиране, времето се настройва автоматично, 
когато устройството придобива сателитни сигнали.
1 Избор  > Settings > System > Clock > Set Time > 

Manual.
2 Избор Time, и въведете час на деня.

Задаване на аларма
1 Избор  > Settings > Alarm > Status > On.
2 Избор Time, и въведете час.

Настройки на фоново осветление
Избор  > Settings > System > Backlight.
Mode: Задава подсветката да се включва ръчно.
Timeout: Задава продължителността на времето, преди 

осветяване да се изключи.

Настройки на звука на устройството
Звуците на устройството включва ключови тонове, 
предупреждаващи тонове и вибрации.

Избор  > Settings > System > Sounds.

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

Промяна на сателитните настройки
По подразбиране устройството използва GPS, за да намери
 спътници. За по-голяма ефективност в конкурентна среда и
 по-бързо GPS позициониране, можете да активирате и 
GLONASS. Използването на GPS и GLONASS намалява 
живота на батерията повече от използване само с GPS.

Избор  > Settings > System > GLONASS.

Настройки на формата
Избор  > Settings > System > Format.
Pace/Speed Preference: Задава на устройството да 

показва скорост или темпо за бягане, колоездене, или 
други дейности.

Start  of  Week:  Задава  първия  ден  от  седмицата  за 
вашата история.

Настройки на записа на данните
Избор  > Settings > System > Data Recording.
Smart: Записва ключови точки, където можете да се 

променят посоката или сърдечната честота.

Every Second: Записва точки всяка секунда. Това създава 
много  подробен  отчет  за  дейността  ви  и  увеличава 
размера на записа на дейност.

Информация за устройството
Спецификации
Forerunner Спецификации
Тип на батерията Презареждаема, вградена литиево-йонна 
Живот на батерията Над 4 месеца в режим часовник

До  30  дни  в  режим  на  часовника  с 
проследяване на дейността
До 40 часа в UltraTrac режим
До 24 часа в GPS режим
До 20 часа с GPS и GLONASS
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Температурен 
диапазон
Температурен 
диапазон зареждане
Воден рейтинг 5 ATM*

От -20º до 60ºC 

От 0º до 40ºC 

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина 
от 50 метра. За повече инфо - www.garmin.com/waterrating.

HRM-Run Спецификации
Тип на батерията Сменяема CR2032, 3 volts
Живто на батерията    1 година (1 час на ден)
Воден рейтинг 3 ATM*

Забележка: Този продукт не предава 
данни за пулса при плуване.

Диапазон работна 
температурен
Радиочестотен 
/ протокол

От -20° до 60°C 

2.4 GHz ANT+ 

Грижа за устройството

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина    
 от 30м. За повече инфо www.garmin.com/waterrating.

ЗАБЕЛЕЖКА
Избягвайте екстремни шок 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 и инсектициди, 
които могат да повредят пластмасовите части и покрития. 
Щателно изплакнете устройството с прясна вода след излагане на
 хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол, или 
други вредни химикали. Продължителната експозиция на тези 
вещества могат да повредят корпуса.
Не съхранявайте устройството, където може да се изложи
 на продължителни екстремни температури, защото това 
може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек 
почистващ препарат.
2 Изсушете.

Грижа за пулсомер
ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да извадете модула Преди измиване на лентата.

Натрупване на пот и сол на лентата може да намали 
способността на пулсомера да докладва точни данни.

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

• Изплакнете лентата след всяка употреба.
• Машинно пране на лентата след всеки седем употреби.
• Да не се поставя лентата в сушилня.
• Когато сушите лентата, проснете я да съхне.
• За да удължите живота на пулсомера, премахнете 
модула, когато не се използва.
Сменяеми батерии

 ВНИМАНИЕ
Не използвайте остри предмети за отстраняване на батерии.
Пазете батерията далеч от деца.

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/HRMcare


Никога не поставяйте батерии в устата. При поглъщане да се
 свържете с Вашия лекар.
Сменяемите батерии батерии могат да съдържат 
перхлорат материал. Вижте www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.

ВНИМАНИЕ
Свържете се с местния отдел за изхвърляне на 
отпадъци, за да се рециклират правилно батериите.
Подмяна на батерията на пулсомер
1 Използвайте малка Филипс отвертка, за да свалите 
четирите винта на гърба на модула. 

2 Махнете капака и батерията.

3 Изчакайте 30 секунди.
4  Поставете  новата  батерия  с  +  нагоре.  ЗАБЕЛЕЖКА: 

Внимавайте да не повредите O-пръстена.
5 Поставете  обратно  задния  панел  и  четирите  винта. 

Забележка: Не пренатягайте.
След като замените батерията на пулсомера, може да се 
наложи да ги свържете с устройството отново.

Отстраняване на неизправности
Поддръжка и актуализации
Garmin Express осигурява лесен достъп до тези услуги за 
Garmin устройства. Някои услуги може да не са налични 
за вашето устройство.
• Регистриране на продукт
• Продуктови ръководства
• Софтуерни актуализации
• Карти за актуализация
• Превозни средства, гласове, и други екстри

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

Garmin дилър за информация относно аксесоари и 
резервни части.

Локализиране на спътници
Устройството може да се нуждаем от ясен изглед към 
небето, за да локализира спътникови сигнали. Часът и 
датата се настройват автоматично въз основа на позицията.
1 Отиди на открито пространство. Предната част на 

устройството трябва да бъде ориентирана към небето.
2 Изчакайте, докато устройството локализира сателит.Може 

да отнеме 30-60 секунди, за да намерите сателитни сигнали.

Подобряване на GPS сателитният сигнал
• Свържете вашето устройство с безжична мрежа.
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Сателитната информация е безжично изтеглена на вашето 
устройство, което му позволява да намерите бързо сателит.

• Сдвоите устройството си с смартфон с Bluetooth поддръжка.
Сателитната  информация  се  изпраща  на  вашето  устройство, 
което му позволява да намерите бързо сателитни сигнали.

• Извадете  уреда  навън,  на  открито  място,  далеч  от 
високи сгради и дървета.

• Останете на едно място няколко минути.

Ресет на уреда
Ако устройството спре да отговаря, може да се наложи да го 
ресетнете. Това не изтрива Вашите данни и настройки.
1 Задр  за 15 секунди.

Устр. се изключва.
2 Задр  за една секунда, за да включите устройството.

Изчистване на потребителските данни
Можете да възстановите всички настройки на 
устройството, към стойности по подразбиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това ще изтрие цялата информация, 
въведени от потребителя, но не изтрива историята ви.
1 Задр .
2 Избор Yes за да изключите устройството.
3 Докато държ. , задр  за да вкл. уреда.
4 Изберете Yes.

Възстановяване на всички настройки
ЗАБЕЛЕЖКА: Това ще изтрие цялата информация и 
активности въведени от потребителя.
Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.

Избор  > Settings > System > Restore Defaults > Yes.

Преглед на информация за продукта
Можете да видите ID на устройството, версията на 
софтуера, GPS версия, както и информация за софтуера.

Избор  > Settings > System > About.

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

Когато има 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. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вече сте използвали Garmin Express 
да настроите вашето устройство с Wi-Fi свързаност, 
Garmin Connect може автоматично да изтеглите 
наличните актуализации на софтуера на устройството 
си, когато се свързва с помощта на Wi-Fi.

Максимален живот на батерията
• Съкращава времетраенето на осветеност.
• Съкращаване на времето за изчакване

• Изключете дейността за проследяване
• Изберете Smart интервал на запис

• Изключете GLONASS

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


Zone % of 
Maximum 
Heart Rate

Perceived Exertion Benefits

3 70–80% Moderate pace, more 
difficult to hold 
conversation

Improved aerobic 
capacity, optimal 
cardiovascular training

4 80–90% Fast pace and a bit 
uncomfortable, 
breathing forceful

Improved anaerobic 
capacity and 
threshold, improved 
speed

5 90–100% Sprinting pace, 
unsustainable for long 
period of time, labored 
breathing

Anaerobic and 
muscular endurance, 
increased power

• Изключете функцията за безжичен Bluetooth

• Изключете функцията за безжичен Wi-Fi 

Моят дневен брой стъпки не се появяват
Дневна брой на стъпка се нулира всяка вечер в полунощ.

Ако тирета се появяват вместо брой стъпки, оставете го 
да  придобие  сателитни  сигнали  и  задайте  времето 
автоматично.

Допълнение
Изчисления на сърдечната честота
Зона % от 

макс. 
пулс

Възприети усилия Ползи

1 50–60% Спокойно,  лесено 
темпо,  ритмично 
дишане

2 60–70%            Удобно темпо, леко 
по-дълбоко дишане, 
разговор възможно

Основно 
сърдечно-съдови 
обучения, добро темпо
 за възстановяване

Аеробна тренировка 
за начинаещи, 
намалява стреса

VO2 Max. оценки
Тези таблици са стандартизирани класификации за VO2 макс. оценки по възраст и пол.

Males Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79
Изключително   95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1
Отлично             80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7
Добро                 60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3
Приемливо        40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4
Лошо                  0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Females Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79
Изключително   95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7
Отлично             80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9
Добро                 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1
Приемливо        40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9
Лошо                  0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

Данни препечатани с разрешение от Института Cooper. За повече информация, посетете www.CooperInstitute.org.

Размер на каишката
Размерът на каишката, се поставя върху двете страни на 
гумата. Това не е изчерпателен списък. Можете да 
използвате един от наличните в интернет калкулатори.

Размер на каишката L (mm)
12 × 1.75 935
14 × 1.5 1020
14 × 1.75 1055
16 × 1.5 1185
16 × 1.75 1195
18 × 1.5 1340
18 × 1.75 1350
20 × 1.75 1515
20 × 1-3/8 1615
22 × 1-3/8 1770
22 × 1-1/2 1785
24 × 1 1753
24 × 3/4 Tubular 1785
24 × 1-1/8 1795
24 × 1-1/4 1905
24 × 1.75 1890

Размер на каишката L (mm)
24 × 2.00 1925
24 × 2.125 1965
26 × 7/8 1920
26 × 1(59) 1913
26 × 1(65) 1952
26 × 1.25 1953
26 × 1-1/8 1970
26 × 1-3/8 2068
26 × 1-1/2 2100
26 × 1.40 2005
26 × 1.50 2010
26 × 1.75 2023
26 × 1.95 2050
26 × 2.00 2055
26 × 2.10 2068
26 × 2.125 2070
26 × 2.35 2083
26 × 3.00 2170
27 × 1 2145
27 × 1-1/8 2155
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Размер на каишката L (mm)
27 × 1-1/4 2161
27 × 1-3/8 2169
650 × 35A 2090
650 × 38A 2125
650 × 38B 2105
700 × 18C 2070
700 × 19C 2080
700 × 20C 2086
700 × 23C 2096
700 × 25C 2105
700 × 28C 2136
700 × 30C 2170
700 × 32C 2155
700C Tubular 2130
700 × 35C 2168
700 × 38C 2180
700 × 40C 2200

Допълнение 17



Index
A
accessories 8, 11, 15
activity tracking 3, 13
alarms 14
alerts 12, 13
ANT+ sensors 8, 11

pairing 10
applications 6

smartphone 6
Auto Lap 13
Auto Pause 12
Auto Scroll 13

B
backlight 1, 14
battery

charging 1
maximizing 6, 7, 13, 15
replacing 14, 15

Bluetooth technology 1, 6, 13

C
cadence 8, 12
calendar 4
calorie, alerts 12
charging 1
cleaning the device 14
clock 12–14
coordinates 7
courses 7, 8

deleting 8
loading 7

customizing the device 12
cycling 10

D
data

recording 14
storing 6
transferring 6

data fields 12
deleting

all user data 6, 15
history 5
personal records 5

distance, alerts 12
drills 2

E
elevation 7

F
foot pod 1, 11

G
Garmin Connect 3, 4, 6, 7

storing data 6
Garmin Express 6

registering the device 15
updating software 15

GLONASS 14
goals 4, 5
GPS 1, 3, 13, 14

signal 15
ground contact time 8

H
heart rate 1, 12

monitor 8–10, 14, 15
zones 5, 10, 16

history 5, 6, 14
deleting 5
sending to computer 6

I
icons 1
indoor training 3, 11
intervals 2

workouts 4

K
keys 1, 14

L
language 13
laps 1
lengths 2
locations 7

deleting 7
editing 7

M
maps 7

updating 15
menu 1
metronome 12
multisport 2, 5

N
navigation 7

stopping 8
notifications 13

P
pace 12, 14
pairing, smartphone 6
pairing ANT+ sensors 10
personal records 5

deleting 5
pool size 2
power (force) 1

meters 9, 11
zones 11

product registration 15
profiles 2, 11, 12

activity 1, 2
user 11

projected finish time 4

R
racing 5
recovery 10
registering the device 15
replacing the battery 15
resetting the device 15
running dynamics 8, 9

S
satellite signals 15
saving activities 1, 2
screen 14
settings 12–15

device 13, 14
shortcuts 1
sleep mode 3
smartphone

applications 6
pairing 6

software
updating 15
version 15

software license agreement 17
specifications 14
speed 14
speed and cadence sensors 1
strokes 2
swimming 2, 3, 5
swolf score 2
system settings 13

T
target 4, 5
time 12, 14

alerts 12
settings 13

time zones 13
timer 1, 2, 5
tones 12, 14
training 1, 4–6, 12

plans 3, 4
triathlon training 2

troubleshooting 9, 15, 16

U
UltraTrac 13
unit ID 15
units of measure 14
updates, software 15
uploading data 6
USB 15

disconnecting 6
user data, deleting 6
user profile 11

V
vertical oscillation 8
vibration 14
VIRB remote 11
Virtual Partner 4, 5
VO2 max. 4, 9, 10, 16

W
walking intervals 12
watch mode 13, 15
wheel sizes 16
Wi‑Fi 1, 15

connecting 6, 7
workouts 3, 4

loading 3

Z
zones

heart rate 10
power 11
time 13
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www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230 + 32 2 672 52 54

0800 770 4960 1-866-429-9296

+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

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d. 
deutschen Festnetz, 

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

913-397-8200
1-800-800-1020
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