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Въведение
ВНИМАНИЕ

Бутони

               Изберете, за да включите и изключва осветлението. 
Задръжте, за да включите или изключите устройството.

À 
LIGHT

Изберете да стартирате или спрете дейност. 
Изберете, за да изберете опция в менюто.

Изберете да се върнете към предишна страница.
Изберете да запишете обиколка или на почивка по време 
на тренировка.

               Изберете за да преминете през уиджети, менюта и 
съобщения. Задръжте за да видите часовника от всяка 
страница.

Ã

DOWN

               Изберете за да преминете през уиджети, менюта и 
съобщения. Изберете за пропуснете кратко съобщение 
или уведомление. Задръжте за да видите главното меню.

Ä

UP

Зареждането на устройството
СЪОБЩЕНИЕ

За да предпазите от корозия, почистете и подсушете 
контактите и околностите преди зареждане или свързване към 
компютър. Вижте инструкциите за почистване в допълнението.

Устройството се захранва от вградена литиево-йонна 
батерия, която може да се зарежда с помощта на 
стандартен контакт или USB порт на компютъра.
1 Включете  USB  края  на  кабела  в  AC  адаптер  или  

USB портa нa компютър.
2 Включете AC адаптера към стандартен контакт.
3 Защипете страните на зарядното

À
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4 С подравнените контакти, поставяйте устройството в гнездото
Когато  свържете  устройството  към  източник  на 
захранване,  устройството  се  включва  и  нивото  на 
зареждане на батерията се появява на екрана.

5 Заредете устройството напълно.

Сдвояване на смартфон с вашето устройство
Можете да свържете вашия fēnix 3 устройство със смартфон за 
достъп до пълните функции на устройството.
1 Отидете на www.garmin.com/apps и изтеглите Garmin Connect ™

 Mobile приложението на вашия смартфон.
2 Дръжте смартфон в рамките на 10 м от вашето устройство.
3 На fēnix 3 устройството, задръжте UP.
4 Избор Settings > Bluetooth > Pair Mobile Device.
5 На вашия смартфон, отворете Garmin Connect Mobile App.
6 Изберете опция за добавяне на устройство към вашия 

акаунт в Garmin Connect:
• Ако това е първото устройство, което сдвоявате с 

Garmin Connect Mobile App, следвайте инструкциите 
на екрана.

• Ако  вече  сте  сдвоили  друго  устройство  с  Garmin 
Connect  Mobile  App,избор  >Devices>,          и 
следвайте инструкциите на екрана.

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
• Ръководства на изделието
• Актуализации на софтуера
• Карта, структура, или актуализации
• Превозни средства, гласове, и други екстри

Стартиране на Garmin Express
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на www.garmin.com/express.
3  Следвайте инструкциите на екрана.

Дейности
Вашето устройство може да се използва за дейности на 
открито и закрито. Когато започнете дадена дейност, 
устройството визуализира и записва данните от сензорите. 
Можете да запазите дейности и да ги споделите с Garmin 
Connect общността.

Вижте Safety and Product Information ръководството в 
кутията за предупреждения и друга важна информация.

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

http://www.garmin.com/apps
http://www.garmin.com/express


Можете също така да добавяте Connect IQ ™ приложения  
на вашето устройство с помощта на Garmin Connect Mobile 
App (Connect IQ Features).
Започване на дейност
Когато започнете дадена дейност, GPS се включва 
автоматично (ако е необходимо). Когато ви спре 
дейността, устройството се връща в режим часовник.
1 От часовника, изберете START.
2 Изберете една дейност.
3 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на 
екрана, за да въведете допълнителна информация.
4 Ако е необходимо, изчакайте, докато устройството 
     се свързва с вашите ANT + сензори.
5 Ако дейността изисква GPS, излезте навън, и изчакайте,
     докато устройството локализира сателити.
6 Изберете START за да стартирате таймера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не записва вашите данни 
за дейността, докато не започне броенето.

Спиране на дейност
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои опции не са налични за някои дейности.
1 Изберете STOP.
2 Изберете опция:

• За да следвате своя път обратно към началната 
точка на вашата дейност, изберете TracBack.

• За да възстановите вашата дейност, изберете Resume.

• За  да  отхвърлите  дейността  и  да  се  върнете  в 
режим часовник изберете Discard.

• За  да  запазите  дейността  и  да  се  върнете  в 
режим часовни изберете Save.

• За да преустанови дейността си и да го възобнови
 по-късно, изберете Resume Later.

Каране на ски
Отиване на Ски бягане
Преди да карате ски, можете да заредите устройството 
(Charging the Device).
1 От часовника, изберете START.
2 Изберете XC Ski.
3 Изчакайте, докато устройството локализира сателити.
4 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
5 Започнете вашата дейност.
6 Изберете LAP за записване на обиколки (по избор).
7 Избор UP или DOWN за да видите доп. страници с данни
8 След като завършите дейността, изберете STOP > Save.

Отиване на ски спускане или сноуборд
Преди да карате ски или сноуборд, трябва да заредите 
устройството (Charging the Device).
1 От часовника изберете START.
2 Изберете Ski.
3 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити.
4 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
5 Започнете вашата дейност.

Характеристиката за auto run е включена по 
подразбиране. Тази функция автоматично записва нови 
ски писти, основаващи се на вашето движение. 
Таймерът спира, когато спрете да се движи надолу и 
когато сте на седалковия лифт. Таймерът остава в пауза 
по време на пътуването лифт.

6 Започнат да се движите надолу, за да рестартирате таймера.
7 Изберете UP или DOWN за да видите доп. страници с данни.
8 След като завършите вашата дейност, изберете STOP > Save.
Преглед на Вашите Ски бягания
Вашето устройство записва данните за всяко ски или 
сноуборд спускане. Можете да видите подробности от 
пауза екрана или докато таймерът работи.
1 Започнете ски или сноуборд активност.
2 Задръжте UP.
3 Изберете View Runs.
4 Избор UP или DOWN за да видите данните от последното бягане, 

и общия размер на всички спускания.
Екраните с информация включват време, изминато разстояние, 
максимална скорост, средна скорост и др.

Туризъм
Отитване на поход
Преди да отидете на поход, можете да заредите 
устройството (Charging the Device).
1 От часовника, изберете START.
2 Изберете Hike.
3 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити.
4 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
5 Започнете вашата дейност.

Устройството записва трак, докато сте на поход.
6 Изберете START > Resume да възобнови проследяването.
7 Когато искате да си вземе почивка и пауза на устройството 

изберете STOP > Resume Later.
Устройството  запаметява  състоянието  на  вашият 
поход и влиза в режим на ниска консумация.

8 Изберете UP или DOWN за да видите доп. страници с данни.
9 След като завършите вашата дейност, изберете STOP > Save.

Бягане
Отидете да бягате
Преди да отидете да бягате, трябва да заредите устройството 
(Charging the Device). Преди да можете да използвате ANT + 
сензор за тренировката си, трябва да свържете сензора с 
вашето устройство (Pairing ANT+ Sensors).
1  Сложете  си  ANT  +  сензори,  като  крачкомер  или 

пулсомер (по избор).

5 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити.
6 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
7 Започнете вашата дейност.
8 Изберете LAP за записване на обиколки (по избор).
9 Изберете UP или DOWN за да видите доп. страници с данни.
10 След като завършите вашата дейност, изберете STOP > Save.

2 От часовника, изберете START.
3 Изберете Run.
4 Когато се използва допълнителен ANT + сензор, изчакайте, 
докато устройството се свързва с него.

Бягане с Metronome
Метроном функцията възпроизвежда тонове с постоянен 
ритъм, за да ви помогне да подобрите работата си с обучение с
 по-бърз, по-бавен, или по-последователен каданс.
1 Задръжте UP.

2 Дейности



2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е достъпна за всички дейности.
4 Изберете опция:

• Изберете  Beats  /  Minute  за  да  въведете 
стойност,  която искате да се поддържа.

• Изберете Alert Frequency 
да персонализирате честотата на ударите.

• Изберете Sounds да персонализирате метроном звука.
5 Ако  е  необходимо  изберете  Preview  да  чуете  метроном 
функция преди да излезете да бягате.
6 Отидете да бягате (Going for a Run).

Метроном се стартира автоматично.
7 Изберете UP за да видите метроном екрана.

8 Ако е необходимо, задръжте UP за да промените настройките.

Колоездене
Отидете да карате
Преди да отидете да карате, трябва да заредите 
устройството. Преди да можете да използвате ANT + 
сензор за вашето пътуване, трябва да свържете сензора с 
вашето устройство.
1 Сдвоете  ANT  +  сензори,  като  пулсомер,  сензор  за 

скорост, или сензор за каданс (по избор).
2 От часовника изберете START.
3 Изберете Bike.
4 Когато се използва допълнителен ANT + сензор, 
изчакайте, докато устройството се свързва. 
5 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити.
6  Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
7 Стартирайте активност.
8 Изберете UP или DOWN за да видите страниците с данни.
9 След като завършите дейност, изберете STOP > Save.

Плуване
ЗАБЕЛЕЖКА

1 От часовника изберете START.
2 Изберете Pool Swim.
3 Изберете размер на басейна или го въведете ръчно
4 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
5  Започнете активност

Устройството автоматично записва интервали и дължини.
6 Изберете UP или DOWN за да видите страниците с данни
7     Когато почива, изберете LAP за да спрете таймера.
8 Изберете LAP за да рестартирате таймера.
9 След като завършите дейност, изберете STOP > Save.

Плувна Терминология
Length: Една тренировка в басейна.

Активности 3

Interval:  Една  или  повече  последователни  дължини.  Нов 
интервал започва след почивка.

Stroke: Stroke се отчита всеки път, когато ръката носеща
 устройството затваря пълния цикъл.

Swolf: Вашият swolf резултат е сумата от времето за една дължина 
на басейн и броя на загребванията за тази дължина. Например, 
30секунда плюс 15 загребвания се равнява на swolf резултат 45. 
За плуване в открити води, swolf се изчислява над 25 метра. 
Swolf е измерител на плувна ефективност, като при голфа, 
ниската стойност е по-добре.

Stroke Types
Идентификация на типа загребване е достъпна само за 
плувене в басейн. Вашият вид загребване е 
идентифицирано в края на дължината. Видовете се 
появяват при гледане на интервалната история. Можете 
също така да изберете тип загребване, като поле за данни.

Free Свободен стил
Back Плуване по гръб
Breast Бруст
Fly Бътърфлай
Mixed Повече от един вид
Drill Използва се с drill logging

Почивка по време на плуване в басейн
Екрана за почивка показва по подразбиране два таймера за почивка.
 Той показва време и разстояние за последен завършен интервал.
ЗАБЕЛЕЖКА: плуване данни не се записват по време на почивка.
1 По време на плуване, изберете LAP за да стартирате почивката.

Дисплеят се обръща към бял текст върху черен фон, и
 се появява екранът за почивка.

2 По време на почивка, изберете DOWN 
за да видите другите екрани с данни (по избор).

3 Изберете LAP, и продължете да плувате.
4 Повторете за допълнителни интервали за почивка.
Обучение с Drill Log
Функцията за тренировъчен дневник е достъпна само за плувен 
басейн. Можете да използвате функцията ръчно, за да запишете 
плуване с една ръка, или някакъв вид плуване, което не е сред 
четирите най-разпространени. Времето за тренировка е записана, 
и трябва да въведете разстоянието.
СЪВЕТ: Можете да персонализирате екраните с данни и
 полетата с данни за вашия басейн.
1 От часовника изберете START.
2 Изберете Pool Swim.
3 По време на дейността изберете DOWN за да видите drill 

log екрана.
4 Изберете LAP за да стартирате drill таймера.
5 След завършване тренировката, изберете LAP.

Таймерът за drill спира, но таймерът за активност 
продължава да записва цялата плувана сесия.

6 Изберете разстоянието за завършена тренировка.
Разстоянието е базирано на размера на басейна избран 
за профил на дейността.

7 Изберете опция:
• За да започнете друг интервал, изберете LAP.
• За да започнете интервал за плуване, изберете DOWN 

за да се върнете към екрана за обучение
8 След като завършите дейност, изберете STOP > Save.

Плуване на открити води
Преди да поплувате, трябва да заредите 
устройството.
1 От часовника, изберете START.

Устройството е предназначено за повърхностно плуване. Гмуркане
 с устройството може да се повреди или да анулира гаранцията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не може да записва 
данни за пулса при плуване.

Отидете да плувате
Преди да плувате, трябва да заредите 
устройството.



2 Изберете Open Water.
3 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити.
4 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
5 Стартирайте активността.
6 Изберете LAP за записване на интервал (по избор).
7 Изберете UP или DOWN за да видите страниците с данни .
8 След като завършите дейността, изберете STOP > Save.

Мултиспорт
Триатлон и други мултиспорт съревнования могат да се 
възползват от дейността на мултиспорт. По време на 
дейността мултиспорт, можете да преминете между 
дейностите и продължавате да виждате общото си време 
и разстояние. 
Можете да персонализирате дейността мултиспорт, 
или да използвате зададената по подразбиране, 
създаден за стандартен триатлон.

Стартиране на триатлон или Мултиспорт активност
Преди да започнете дадена дейност, трябва да заредите 
устройството. Преди да можете да използвате ANT + сензор,
 трябва да свържете сензора с вашето устройство.
1 Сдвоите  ANT  +  сензори,  като  крачкомер  или 

пулсомер (по избор).
2 От часовника, изберете START.
3Изберете Triathlon или персонализирана мултиспорт активност.
4 Излезте навън, и изчакайте, докато локализира сателити
5 Изберете START за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.6 
Започнете първата си дейност.
7 Изберете LAP за да преминете към следващата дейност.

Ако преходите са включени, времето на прехода 
се отчитат отделно от времената на дейност.

8 Ако е небходимо изберете LAP за следващата дейност.
9 Изберете UP или DOWN за да видите страниците с данни.
10 След като завършите дейността, изберете STOP > Save.

Създаване на Мултиспорт активност
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps > Add New > Multisport.
3 Изберете опция:

• Изберете вида дейност.
• Изберете Custom, и въведете име.

4 Изберете дейност.
5 Ако е необходимо, повторете стъпка 4 докато 
активността на мултиспорт е пълна.

6 Изберете Done.
7 Изберете Yes да включите преходи или No да изключите преход.

Когато преходите са включени, времето за преход 
се отчитат отделно от времената на дейност.

Активности на закрито
fēnix 3 може да се използва за обучение на закрито, като 
бягане на закрити писти или при ползване на велоергометър.
GPS е изключен за дейности на закрито. Когато го 
използвате с изключен GPS, скорост, разстояние, и ритъм
 се изчислява с помощта на акселерометъра в 
устройството. Акселерометърът е самостоятелно 
калибриран. Точността на данните за скорост, 
разстояние, и ритъм се подобрява след няколко бягания 
на открито, използвайки GPS.

4 Навигация

Навигация
Записване на локация
Можете да запишете текущото си местоположение, за да 
навигирате обратно към него по-късно.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Save Location.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Навигация към дестинацията
Можете да използвате устройството си, за да навигирате към 
дестинация или да следват курс. Когато започнете да навигирате, 
можете да изберете дейност, която да се използва по време на 
пътуването, като туризъм, бягане или колоездене. Ако вече сте 
записали дейност, когато започнете навигацията, устройството 
продължава да записва текущата дейност по време на навигацията.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Navigation.
3 Изберете категория.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да изберете дестинация, и

изберете Go To.
5 Изберете активност

Появява се информация за навигация.
6 Изберете UP или DOWN за да видите страниците с данни.

Навигиране с Sight 'N Go
Можете да насочите уреда към обект в далечината, като 
например водна кула, и след това навигирайте до обекта.

1 Задръжте UP.
2 Изберете Navigation > Sight 'N Go.3
Маркирайте обекта и изберете START 

4 Изберете категория.
5 Изберете START за да започне навигация.

Появява се информация за навигация.
6 Изберете UPили DOWN за да видите страниците с данни.

Компас
Устройството разполага с 3-осен компас с автоматично 
калибриране. Характеристиките на компаса и визуализацията 
му се променя в зависимост от вашата дейност, независимо 
дали GPS е активиран и дали навигирате до дестинацията. 
Можете ръчно да промените настройките на компаса.

Карта
 Вашето място на картата. Имена на локациите и 

символи се появяват на картата. Когато навигирате до 
дестинация, маршрута се маркира с линия на картата.
• Навигиране през картата (Планиране и Увеличение на карта)
•  Настройки на картата (Персонализиране на функциите на картата)

2 Задръжте UP.
3 Изберете Pan/Zoom.
4 Изберете опция:

Движение и Увеличение на карта
1 Докато навигирате, изберете UP за да видите картата.

• За  да  превключвате  между  движение  нагоре  и  надолу,  
наляво и надясно, или мащабирате, изберете START.

• За pan или zoom на картата, изберете UP или DOWN.
• За да излезете изберете BACK.
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Навигация към началната точка
Можете да се върнете към началната точка на вашият трак 
или дейност. Тази функция е достъпна само за дейности, 
които използват GPS.

По време на дейност, изберете STOP > TracBack.

Вашето текущо местоположение
À

, следата за следене , и крайна точка
се показват на картата.

Алтиметър и Барометър
Устройството съдържа вграден алтиметър и барометър. 
Устройството събира алтиметър и барометър данни 
непрекъснато, дори и в режим на ниска консумация на 
енергия. Алтимеъра показва приблизителното ви надморска 
височина въз основа на промени в налягането. Барометърът 
показва данни въз основа на фиксирана надморска височина.

Тренировки
Настройване на Потребителски профил
Можете да обновите вашия пол, година на раждане, 
височина, тегло и зона на пулса. Устройството използва тази 
информация, за да се изчисли точни данни за обучението.
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > User Profile.
3 Изберете опция.

Фитнес цели
Познаването на зоните на пулса може да ви помогне 
да измерите и да се подобри вашето фитнес ниво чрез
 разбиране и прилагане на тези принципи.
• Пулсът е добър измервател за тренировките.
• Обучението в определени зони на пулса може да ви 

помогне да подобрите физическата си сила.
• Познаването на зоните на пулса ви предпазва от 

претоварване и намаля риска от нараняване.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате 
таблицата (Изчисляване на зоните) за да определите 
най-добрата зона на пулс за вашите фитнес цели.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте 
един от наличните в интернет калкулатори. По 
подразбиране максималния пулс е 220 минус 
възрастта ви.

За зоните за пулс
Много атлети използват зоните на пулса, за да измерят и 
увеличат тяхната сърдечно-съдовата сила и подобрат тяхното
 ниво на фитнес. Зона А на сърдечната честота е набор от 
удара на сърцето в минута. Пет общоприети зони са 
номерирани от 1 до 5. Като цяло, зоните на пулса са 
изчислени въз основа на проценти на максималния пулс.
Настройване на вашите зони на пулса
Устройството използва вашият потребителски профил от 
първата стъпка, за да се определи зоните на пулса по 
подразбиране. Устройството разполага с отделни зони за 
пулс за бягане и колоездене. За най-точните данни за 
калории по време на вашата дейност, задайте максималния
 пулс. Можете също така да настроите всяка зона на пулса и
 сърдечната Ви честота ръчно. Можете ръчно да регулирате

вашите зони на устройството или с помощта на 
вашия акаунт в Garmin Connect.
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > User Profile > Heart Rate Zones.
3 Изберете Default за да видите стойностите по подразбиране

Стойностите могат да бъдат приложени към бягане и колоездене.
4 Изберете Running или Cycling.
5 Изберете Preference > Set Custom > Based On.
6 Изберете опция:

• Изберете  BPM  за  преглед  и  редактиране  на 
зоните в удара в минута.

• Изберете %Max. HR за преглед и редактиране 
на зоните, като процент от максималния пулс.

• Изберете %HRR за преглед и редактиране на зоните 
като процент от резервите с пулс (максималния пулс 
минус почивка за сърдечната честота).

7 Изберете Max. HR, и въведете максималния пулс.
8 Изберете зона, и въведете стойност за всяка зона.
9 Изберете Resting HR, и въведете своя пулс.

Изчисляване на зоните на сърдечната честота
Зона % от 

максимал
ния пулс

Възприемани усилие    Ползи

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

2 60–70% Удобно темпове, леко 
по-дълбоко дишане, 
разговор възможен

3 70–80% Умерени темпове, 
по-трудно да се 
разговаря

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

5 90–100% Спритово темпо, 
неустойчиво за прод. 
период от време, 
затруднено дишане

Анаеробни и 
мускулната 
издръжливост, 
повишена мощност

Подобрен 
анаеробен 
капацитет и праг, 
подобрена скорост

Подобрена аеробен 
капацитет, оптимално 
сърд.-съдови обучения

Основни 
сърдечно-съдови 
обучения, темпо за 
възстановяване добро

Аеробна тренировка 
за начинаещи, 
намалява стреса

За дългогодишни атлети
Дългогодишни атлети, са тези който тренират интензивно 
в продължение на много години (с изключение на леки 
наранявания) и има пулс от 60 удара в минута (BPM) или 
по-малко.
Activity Tracking
Включване на Activity Tracking
Функцията за проследяване на дейността записва дневния ви 
брой стъпка, дневната ви цел, изминато разстояние, и изгорени 
калории за всеки ден. Вашите изгорени калории включват 
базовият ви метаболизъм плюс активните калории.
Проследяването на дейностите може да бъде активиран по време на
 първоначалната настройка на устройството, или по всяко време.
ЗАБЕЛЕЖКА: Включването на проследяването на активносттта 
може да намали живота на батерията между зарежданията.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Activity Tracking > Status > On.
Вашият брой стъпки не се появяват, докато устройството не намери
 сателити и определи времето автоматично. Устройството може да 
се нуждаем от ясен изглед към небето, за да намери сигнал.
Броят на стъпките, предприети през деня се появяват на 
приложението за проследяване на активността. Броят на 
стъпките се актуализира периодично.

Тренировки 5
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Използване на алармата за активност
Преди да можете да използвате аларамта за активност, 
трябва да включите следенето на дейността.
Седейки за продължителен период от време може да доведе 
до нежелани метаболитни промени. Сигнала за движение ви 
напомня да продължи да се движи. След един час на 
неактивност, Move! и червената лента се появява. 
Устройството също така издава звуков сигнал или вибрира.

Отидете за кратка разходка (поне за няколко минути), за 
да възстановите лентата на активност.

2 Изберете START > Yes.
3 Когато се събудите избор STOP > Yes за изход от режима.

Тренировки
Можете да създавате собствени тренировки, които включват цели 
за всяка стъпка в тренировката и за различни разстояния, времена
 и калории. Можете да създадете тренировки използвайки Garmin 
Connect или изберете план за обучение, който е вграден  в Garmin
 Connect, и да го прехвърлете на устройство си.
Можете  да  планирате  тренировки  използвайки  Garmin  
Connect. Можете  да  планирате  тренировки  по-рано  и  да  ги  
съхранявате  на вашето устройство.

Следване на тренировка от мрежата
Преди да можете да изтеглите една тренировка от Garmin 
Connect, трябва да имате акаунт в Garmin Connect.
1 Свържете устройството към компютъра.
2 Отидете www.garminconnect.com.
3 Създайте и запаметете нова тренировка.
4 Изберете Send to Device, и следвайте инструкциите

на екрана.
5 Разкачете устройството.

Стартиране на тренировка
Преди да започнете да тренирате, трябва да изтеглите 
една тренировка от вашия акаунт в Garmin Connect.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Training > My Workouts.

6 Тренировки

3 Изберете тренировка.
4 Изберете Do Workout.
5 Ако е необходимо, изберете тип дейност.
6 Изберете START за да стартирате таймера.
След  като  започнете  тренировка,  устройството  показва  всяка 
стъпка на тренировката, целта (по избор), и текущи данни.

За календара за обучение
Календарът на обучение на вашето устройство е разширение на 
календара на обучение който сте задали в Garmin Connect. 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 с 
обучение по дата. Когато изберете един ден в календара на 
обучение, можете да видите или започнете тренировка. Планираната
 тренировка остава на вашето устройство, без значение дали сте я 
завършили, или пропуснали. Когато изпращате редовни тренировки 
от Garmin Connect, те презаписват съществуващите.

Използване на Garmin Connect Training Plans
Преди да можете да изтеглите и да използвате план за 
обучение от Garmin Connect, трябва да имате акаунт в 
Garmin Connect .
Можете да разглеждате Garmin Connect, за да намерите 
план за обучение, графика на тренировки и обучение, както
 и изтегляте плана за вашето устройство.
1 Свържете устройството към компютъра
2  Отидете на www.garminconnect.com.
3 Изберете и планирайте план за обучение.
4 Прегледайте 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. Устройството запаметява потребителска 
интервална тренировка, докато не създадете друга. Можете да 
използвате отворени интервали за тренировки и когато знаете 
разстоянието. Когато изберете LAP, устройството записва интервал 
и се движи към интервала за почивка.

Създаване интервална тренировка
1 Задръжте UP.
2 Изберете Training > Intervals > Edit > Interval > Type.
3 Изберете Distance, Time, или Open.

СЪВЕТ: Можете да създадете един отворен интервал 
от настройката за тип избирайки Open.

4 Изберете  Duration,  въведете дистанция или времеви 
интервал  и изберете      .

5 Изберете Rest > Type.
6 Изберете Distance, Time, или Open.
7 Ако е необходимо, въведете разстояние или времето за почивка

          и изберете       .
8 Изберете една или повече опции:

• За да зададете броя на повторенията, изберете Repeat.

• За  да  добавите  open-ended  cool  към  
вашата тренировка, изберете Cool Down > On.

• За  да  добавите  open-ended  wаrm  към  вашата 
тренировка, изберете Warm Up > On.

Стартиране на интервална тренировка
1 Задръжте UP.
2 Изберете Training > Intervals > Do Workout.
3 Изберете активност.
4 Изберете START за да стартирате таймера.

Автоматична цел
Устройството ви създава дневна цел автоматично, въз 
основа на предишните ви нива на активност. Като се 
движите през деня, устройството ви показва докъде сте с 
дневната си цел 

Ако решите да не използвате функцията за автоматична 
цел, можете да зададете персонализиран цел на вашия 
акаунт Garmin Connect.
Следене на съня
По време на режим на сън, устройството ще следи вашата 
почивка. Статистиката на съня включва общите часове сън, 
периоди на движение, както и периодите на спокоен сън.
Използване на режима за съня
Преди да можете да използвате проследяването на съня, 
трябва да сте носили устройството.
1 От  часовника  изберете  UP  или  DOWN  за  да  видите 

активити тракинг приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте пропуснали да поставите 
устройството в режим на сън, можете да въведете вашият 
час на лягане и ставане ръчно в Garmin Connect акаунта си.

http://www.garminconnect.com
http://www.garminconnect.com
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5 Когато  интервалната  тренировка  има  загрявка, 
изберете LAP да започне първия интервал.

6 Следвайте инструкциите на екрана.
След като завършите всички интервали, се появява съобщение.

Спиране на интервална тренировка
• По всяко време изберете LAP за край на интервала.
• По всяко време изберете STOP за да спрете таймера.
• Ако сте добавили cool down към тренировката, изберете LAP
 да сложите край на интервалната тренировка.

Използване на Virtual Partner
Вашият Virtual Partner е инструмент за обучение, 
предназначено да ви помогне да постигнете целите си.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност.

Virtual Partner не е на разположение за всички дейности.
4 Изберете Data Screens > Virtual Partner > Status > On.
5 Изберете Set Pace или Set Speed.
6 Въведете стойност.
7Започнете вашата дейност.
8 Изберете UP или DOWN да преминете към екрана на 

Virtual Partner и да видим коя е водеща.
Настройки на Training Target
Training Target е функция, която работи с Virtual Partner, така 
че да можете да тренирате към определено разстояние, 
разстояние и време, разстояние и темпо, или разстоянието и 
цел за скорост. По време на обучението устройството дава 
обратна връзка в реално време за това, как сте близо до 
постигането на целта си.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Training > Set a Target.
3 Изберете активност.
4 Изберете опция :

• Изберете  Distance Only  да изберете предварително 
зададена дистанция или въведете разстояние.

• Изберете Distance and Time за да изберете целево 
разстояние и време.

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

Целевото обучение на екрана се появява, като посочите 
очаквано време до финала. Очакваното време до финала
 се основава на текущите ви резултати и оставащо време.

5 Изберете START за да стартирате таймера.
6 След като завършите активността изберете STOP > Save.

Отказване на Training Target
1 По време на активност изберете UP.
2 Изберете Training > Cancel Target > Yes.
Състезание срещу предишна тренировка

NOTE: Тази характеристика не е активна за всички дейности
1 Задръжте UP.
2 Изберете Training > Race an Activity.
3 Изберете опция:

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

Можете да се състезавате с предварително записани и 
изтеглени дейности. Тази функция работи с Virtual Partner, 
така че да видите колко напред или назад сте по време на 
дейността.

Тренировки 7

• Изберете Downloaded да изберете дейност, която сте
 изтеглили от вашия акаунт Garmin Connect.

4 Изберете дейността.
Екранът  на  Virtual  Partner  се  появява  посочвайки 
очакваното време до финал.

5 Изберете START за да стартирате таймера.
6 След като завършите вашата дейност, изберете STOP > Save.

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 дистанции и най-дългото 
бягане или возене. За колоездене, личните рекорди също 
включват най голямо изкачване и най-голяма енергия.

Преглед на личните рекорди
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > Records.
3 Изберете спорт.
4 Изберете рекорд.
5 Изберете View Record.

Възстановяване на личен рекорд
Можете да настроите всеки личен рекорд обратно към 
предишен рекорд.
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > Records.
3 Изберете спорт.
4 Изберете рекорд за възстановяване.
5 Изберете Previous > Yes.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички запаметени дейности.

Изчистване на персонален рекорд
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > Records.
3 Изберете спорт.
4 Изберете рекорд за истриване.
5 Изберете Clear Record > Yes.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички запаметени дейности.

Изчистване на всички лични рекорди
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > Records.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички запаметени дейности.
3 Изберете спорт.
4 Изберете Clear All Records > Yes.

Записите са изтрити само за този спорт.

Можете да използвате вашия съвместим fēnix 3  сдвоен с  
HRM-Run ™ за предоставяне на обратна информация в 
реално време. Ако fēnix 3 устройство е опаковано с 
HRM-Run пулсомер, то устройствата са вече сдвоени.
HRM-Run пулсомера има акселерометър в модула, който 
измерва движението на торса, за да се изчисли три 
текущи показатели: ритъм, вертикална вибрация, и време 
за контакт със земята.
ЗАБЕЛЕЖКА: HRM-Run пулсомера е съвместим с 
няколко ANT + фитнес продукти и може да показва 
данните на сърдечната честота, когато е сдвоен. 
Показателите за работната динамика са достъпни само
 за някои Garmin устройства.
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Cadence:  Каданса  е  броят  на  стъпките  в  минута.  Той 
показва общите стъпки (дясно и ляво комбиниран).

Vertical oscillation: Вертикална вибрация е вашата подскачане
 по време на движение. Показва ви вертикалното движение 
на торса, измерен в сантиметри за всяка стъпка.

Ground contact time: Време за контакт със земята е 
количеството време, във всяка стъпка, което изкарвате на 
земята по време на движение. Измерва в милисекунди.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не е на разположение по време на ходене.

Тренировка с Running Dynamics
Преди да можете да видите Running Dynamics, трябва да 
поставите HRM-Run пулсоемр и да го сдвоите с 
устройството. Ако fēnix 3 е в комплект с HRM-Run 
пулсомер, устройствата са вече сдвоени, и fēnix 3 е готов 
да ви показва Running Dynamics.
1 Изберете опция:

• Ако  HRM-Run  пулсомера  и  fēnix  3  вече  са  сдвоени, 
преминете към стъпка 8.

• Ако HRM-Run пулсомера и fēnix 3 все още не са сдвоени, 
изпълнили всички стъпки в тази процедура.

2 Задръжте UP.

3 Изберете Settings > Apps.
4 Изберете активност.
5 Изберете Data Screens > Run Dynamics > Status > Enabled.

ЗАБЕЛЕЖКА: Running dynamics eкранът не е на 
разположение за всички дейности.

6 Изберете Primary Metric.
7 Изберете Cadence, GCT, or Vertical Osc.

Основният показател се явява в най-горната областа на 
екрана за данни със съответната позиция на габарита на цвят.

8 Отидете да бягате (Going for a Run).
9 Изберете UP или DOWN за да видите running dynamics екрана.

Color Gauges и Running Dynamics данни
Running Dynamics екрана показва цвят за основният показател. Може да покаже ритъм, вертикална вибрация, или 
времето за контакт със земята като основен показател. Цвета ви показва как сте се представил;и в сравнение 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-бавните бегачи. Стойностите на данните в зелено, синьо или лилаво са типични за 
по-опитни или по-бързи бегачи. По-малко опитните бегачи са склонни да проявяват по-дълго време за контакт със земята, 
по-висока вертикална вибрация и по-ниски ритъм от по-опитните състезатели. Въпреки това, по-опитните бегачи 
обикновено имат малко по-бавен каденс и малко по-висока вертикална вибрация. Отидете на www.garmin.com за повече 
информация за работната динамика.

Цветова зона Персентил в зони Обхват на каданса Вертикална 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 липсващи данни за Running Dynamics
Ако running dynamics данните не се показват, може да 
опитате тези съвети.
• Уверете се, че имате HRM-Run аксесоар.

HRM-Ru   nпулсомера има      .в предната част на модула.
• Сдвоете  HRM-Run  аксесоара  с  вашия  fēnix  3 

отново, в съответствие с инструкциите.
• Ако  дисплея  с  данни  показва  нули,  уверете  се,  че 

HRM-Run модула е поставен правилно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за контакт със земята се 
показва само по време на бягане. Тя не може да се 
изчисли по време на ходене.

За VO2 Max. оценката

fēnix 3 има отделна VO2 max. прогноза за бягане и 
колоездене. Можете да използвате вашия Garmin 
устройство сдвоено със съвместим пулсомер и измервател 
на силата, за да ви покаже VO2 max. прогноза за 
колоездене. Можете да използвате вашето Garmin 
устройство сдвоено със съвместим пулсомер, за да 
покажете вашата VO2 max. прогноза.
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VO2 max. е максималният обем на кислород (в милилитри) 
който можете   да консумирате   на минута   за   килограм 
телесно   тегло при максимална ваша производителност. 
По-просто казано, VO2 max. е индикация за спортните 
постижения,   която цели да   подобри вашето фитнес 
ниво. VO2 max. оценките   са   предоставени и   
поддържани от Firstbeat Technologies Ltd.

Вашата VO2 max. прогноза се показва като брой и 
разположение на цветната дъга.

VO2 макс. и анализ на данни е снабдена с разрешение от
 Института Cooper  За повече информация, вижте 
допълненително (VO2 Max. стандартни рейтинг), и 
отидете на www.CooperInstitute.org.

Получаване на VO2 Max. Оценка за бягане
Преди да можете да прегледате VO2 макс. оценката, трябва
 да поставите пулсомер и да го сдвоите с вашето 
устройство (свързване на ANT + сензори). Ако fēnix 3 
устройство е в комплект с пулсомер, устройствата са вече 
сдвоени. За най-точната оценка и пълна настройка на 
потребителския профил (Настройване на потребителският

 Лилав Изключителен  
Син                                                   Отличен  
Зелен                                               Добър
 Оранжев Приемлив  
Червен Лошо

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


профил), и определяне на максималния пулс 
(Настройки на Вашиите зони за пулс).
ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозата може да изглежда неточна 
отначало. Устройството има нужда от няколко бягания.
1 Бягайте за най-малко 10 минути навън.
2 След края на бягането изберете Save.
3 Задръжте UP.
4 Изберете My Stats > VO2 Max. > Running.

VO2 Max. оценка за колоездене
Преди да можете да прегледате VO2 max. оценката, трябва 
да поставите и сдвоите пулсомера и измервателите.

VO2 Max. Стандартен рейтинг
Тези таблици са стандартизирани класификации за VO2 max. оценка по възраст и пол.

Мъже Персентил 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
Лош                    0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Жени Персентил 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
Лош                    0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

Данните препечатани с разрешение от Института Cooper. За повече информация, посетете www.CooperInstitute.org.
Преглед на прогнозата за времето за бягане
Преди да можете да прегледате прогнозата (само за 
бягане), трябва да поставите пулсомер и да го сдвоите с 
вашето устройство. За най-точната оценка и пълна 
настройка на потребителския профил (Настройване на 
прифила), и определяне на максималния пулс.
Вашето устройство използва VO2 макс. оценка и 
публикувани източници на данни за предоставяне на 
целево време въз основа на текущото ви фитнес 
състояние.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозите могат да изглеждат неточни в 
началото. Устройството има нужда от няколко бягания.
1 Поставете пулсомера, и отидете да бягате.
2 Задръжте UP.
3 Изберете My Stats > Race Predictor.

Съветник за възстановяване
Можете да използвате Garmin устройството сдвоено с пулсомер, за 
да ви покаже колко време е необходимо за напълно 
възстановяване и готовност за следваща тежка тренировка. 
Функцията за съветник за възстановяване включва времето за 
възстановяване и проверка за възстановяване. Съветник 
технологията се осигурява и поддържа от Firstbeat Technologies Ltd.
Recovery check: Проверката за възстановяване е в реално време

за състоянието на вашето възстановяване в рамките 
на първите няколко минути на дейността.

Recovery time: Времето за възстановяване се появява 
веднага след тренировка. Времето отброява, докато не 
е оптимално, за нова тежка тренировка.

Включване на съветите за възстановяване
Преди да можете да използвате функцията за съветник за 
възстановяване, трябва да поставите пулсомер и да го 
сдвоите с вашето устройство
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с fēnix 3 (свързване на ANT + сензори). Ако fēnix 3  е в 
комплект с пулсомер, устройствата са вече сдвоени. За 
най-точната оценка и пълна настройка на потребителския 
профил (Настройване на потребителският профил) и 
определя максималния пулс.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прогнозата може да изглежда неточна 
отначало. Устройството има нужда от няколко бягания.
1  Карайте  с  постоянна,  висока  интензивност  в 

продължение на най-малко 20 минути навън.
2 В края на тренировката изберете Save.
3 Задръжте UP.
4 Изберете My Stats > VO2 Max. > Cycling.

Ако fēnix 3 е в комплект с пулсомер, устройствата са вече 
сдвоени. За най-точната оценка, който трябва да завършите 
настройката на профила (Настройване на потребителският 
профил), и определяне на максималния пулс.

1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > Recovery Advisor > Status > On.
3 Отидете да бягате

В рамките на първите няколко минути на тренировката, съветника
 ви показваща в реално време състоянието за възстановяване.

4 След края на бягането изберете Save.
Времето за възстановяване се показва. Максималният
 срок е четири дни, и минималното време е 6 часа.

Преглед на времето за възтановяване
Преди да можете да видите времето си за възстановяване, трябва 
да активирате съветника за възстановяване.
1 Задръжте UP.
2 Изберете My Stats > Recovery Advisor.

Времето за възстановяване се показва. Максималният
 срок е четири дни, и минималното време е 6 часа.

За Training Effect
Тренировъчната ефективност изчислява ефекта на вашата фитнес 
аеробика. Training Effect се натрупва по време на дейността. Докато 
дейността прогресира, Training Effect се увеличава, казвайки ви как 
активността е подобрила фитнес нивото ви. Training Effect се 
определя от вашата профил информация, сърдечната честота, 
продължителност и интензивност на вашата дейност.
Важно е да знаете, че вашите Training Effect номера (1.0- 5.0)
 може да изглеждат необичайно високи по време на първите 
няколко бягания. Необходими са няколко дейности за 
устройството, за да научите вашата фитнес аеробика.

http://www.CooperInstitute.org
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Тренировъчен ефект                    Описание
1.0–1.9        Помага  за  възст.  (къси  дейности).  Подобрява 

издръжливостта с дълги дейности (над 40 минути).
2.0–2.9 Поддържа вашата фитнес аеробика.
3.0–3.9 Подобрява вашата фитнес аеробика ако се повтори, 

като част от седмичната програма за обучение.
4.0–4.9               Силно  подобрява  вашата  фитнес  аеробика  ако се

 повтаря  1-2  пъти  седмично с възстановяване.
5.0 Предизвиква  временно  претоварване  с  високо 

подобрение.  Тренирайте  до  този  номер  с 
изключително внимание. Изисква доп.дни за възст.

Training Effect технологията се провежда и поддържа 
от Firstbeat Technologies Ltd. За повече информация, 
посетете www.firstbeattechnologies.com.

История
Историята включва време, разстояние, калории, средно темпо
 или скорост, етапните данни, и по желание ANT + сензор инф.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато паметта на устройството е пълна, 
най-старите данни се презписват.

Използван на Историята
Историята съдържа предишни дейности, които сте 
запаметили в устройството си.
1 Задръжте UP.
2 Изберете History > Activities.
3 Изберете активност.
4 Изберете опция:

• За  да  видите  допълнителна  информация  за 
дейността, изберете Details.

• За  избор  на  обиколка  и  да  видите  допълнителна 
информация за всяка една обиколка, изберете Laps.

• За да видите активността на картата, изберете Map.
• За навигиране обратно по пътя, по който сте 

минали, изберете  TracBack (навигация към 
началната точка).

• За да изтриете избрана дейност, изберете Delete.
• За  да  навигирате  към  пътя,  който  е  изминат  по 

време на дейността, изберете Go.

Мултиспорт история
Вашето устройство съхранява цялостното резюме за 
мултиспорт дейността, включително цялостното разстояние, 
време, калории, и незадължителните данни от аксесоари. 
Устройството ви поддържа също разделяне на данните за 
дейността за всеки спорт сегмент и преход, така че да можете 
да сравните сходни дейности за обучение и следите колко 
бързо се движите през преходите.

Преглед на времето във всяка сърдечна зона
Преди да можете да видите данни за сърдечните зони, 
трябва да свържете устройството си със съвместим 
пулсомер, завършите една дейност, и да запазите дейност.
Преглед на времето ви във всяка зона може да ви помогне 
да настроите вашата интензивност на тренировките.
1 Задръжте UP.
2 Изберете History > Activities.
3 Изберете активност.
4 Изберете Time in Zone.

Преглед на общите стъпки
Преди да можете да видите общите стъпки, трябва да
 включите следенето на дейността. 
1 Задръжте UP.
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2 Изберете History > Steps.
3 Изберете ден, за да видите натрупаните стъпки, целта, 
изминато разстояние, и изгорени калории.

Преглед на общите данни
Можете да видите натрупаното разстоянието и време, 
запаметени в устройството ви.
1 Задръжте UP.
2 Изберете History > Totals.
3 Ако е необходимо, изберете една дейност.
4 .Изберете опция за преглед на седмични или месечни.

Изтриване на историята
1 Задръжте UP.
2 Изберете History > Options.
3 Изберете опция:

• Изберете  Delete All Activities  за изтриване на всички 
дейности от историята.

• Изберете Reset Totals за да нулирате времето и разстоянието
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички запаметени дейности.

4 Потвърдете вашия избор.

Часовник
Задаване на аларма
1 Задръжте UP.
2 Изберете Clock > Alarm Clock.
3 Изберете превключвателя за включване на алармата.
4  Изберете Time, и въведете часа за алармата.

Стартиране на таймера за обратно броене
1 Задръжте UP.
2 Изберете Clock > Timer.
3 Изберете START, UP, или DOWN за да настроите часа.
4 Ако е необходимо, изберете Notification, и изберете типа на 

уведомление.
5 Изберетеt Start Timer.

Използване на хронометър
1 Задръжте UP.
2 Изберете Clock > Stopwatch.
3 От часовника изберете START.

Свързани функции
Свързани функции са налични за fēnix 3 , когато свържете 
устройството към безжична мрежа или в съвместим смартфон
 с помощта на Bluetooth  безжична технология. Някои 
функции изискват от вас да инсталирате Garmin Connect 
Mobile App от свързания смартфон. Отидете на 
www.garmin.com/apps за повече информация.
Phone notifications: Показва ви телефонни уведомления и

 съобщения на вашия fēnix 3.
LiveTrack: Позволява приятелите и семейството ви, да следват 

вашите състезания и дейности за обучение в реално време. 
Можете да поканите последователите си по имейл или 
социалните медии, което им позволява да видят вашите данни.

Activity uploads to Garmin Connect: Изпраща автоматично 
активности в профила ви в Garmin Connect, веднага след 
като приключите записа на дейността.

http://www.firstbeattechnologies.com
http://www.garmin.com/apps
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Garmin Connect

Wi‑Fi® Connected Features

Connect  IQ:  Позволява  ви  да  разширите  функциите  с  нови 
''лица'' за часовника, джаджи, приложения и полета с данни.

Активиране на Bluetooth известията
Преди да можете да активирате известията, Вие трябва 
да свържете fēnix 3 устройството със съвместимо 
мобилно устройство.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Bluetooth > Smart Notifications.
3 Ако Status е зададен Off, изберете Status.
4 Изберете During Activity.
5 Изберете предпочитани уведомления.
6 Изберете Watch Mode.
7 Изберете предпочитани уведомления.
8 Изберете Timeout.
9 Изберете размера на времето на сигнала за ново 
уведомление показващо се  на екрана.
Преглед на известия
1 От часовника изберете UP за да видите приложението.
2 Изберете START, и изберете уведомление.
3 Ако е необходимо, изберете DOWN за да преминете през
 съдържанието на нотификацията.
4 Изберете BACK за да се върнете към предишния екран.

Уведомлението остава на fēnix 3, докато не го видите или
 го изчистите на мобилното си устройство.

Управление на известията
Можете да използвате мобилното си устройство за 
управление на уведомленията на fēnix 3.

Изберете опция:
• Ако  използвате  iOS устройство,използвайте 

настройкитe  на  мобилното  устройство,  за  да 
изберете елементите за показване.

• Ако използвате Android ™ устройство, използвайте 
настройките за приложения в Garmin Connect Mobile 
App, за да изберете елементите, за визуализация.

Изключване на Bluetooth технологията
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Bluetooth > Status > Off за да 

изключите Bluetooth на fēnix 3.
Обърнете се към ръководството на вашето мобилно 
устройство, за да изключите Bluetooth на устройството.

Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect. 
Garmin Connect ви дава инструментите за проследяване, 
анализиране, споделяне, и взаимно насърчаване. Запишете 
събитията от вашия активен начин на живот, включително 
бягане, разходки, каране, плуване, походи, триатлони, и др. За
 да се регистрация, отидете на www.garminconnect.com/start.
Съхранявайте дейности: След като завършите и запишете

 дейност, можете да качите тази дейност в Garmin 
Connect и я държи толкова дълго, колкото искате.

Анализирайте данни: Можете да видите по-подробна 
информация за вашата дейност, включително време, 
разстояние, надморска височина, сърдечната честота, 
изгорени калории, ритъм, VO2 макс., текуща динамика, 
поглед отгоре на картата, темпо и скорост и др.
БЕЛЕЖКА: Някои данни изисква допълнителен аксесоар
 като пулсомер.

Connect IQ 11

Планирайте тренировка: Можете да избирате фитнес цели 
и да заредите обучени от плановете за ден по ден.

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

Използване на Garmin Connect Mobile
Можете да качите всички ваши данни за дейността на вашия 
Garmin Connect профил за цялостен анализ. С профила си в 
Garmin Connect, можете да видите карта на вашата дейност, 
и сподели своите дейности с приятели. Можете да включите 
автоматично синхронизиране с Garmin Connect Mobile App.
1 От Garmin Connect Mobile прил. изберете  > Devices.
2 Изберете вашия fēnix 3 и изберете Device Settings.
3 Изберете за включване на автоматичното качване.

Използване на Garmin Connect на компютър
Ако не сте сдвоили fēnix 3 с вашия смартфон, можете да 
качите всички ваши данни в акауна ви в Garmin Connect с 
помощта на компютър.
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на www.garminconnect.com/start.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

fēnix 3 устройството има Wi-Fi свързани функции. В 
Garmin Connect Mobile App не се изисква да можете да 
използвате Wi-Fi свързаност.

Качване на дейност в Garmin Connect акаунт ви: 
Изпратете автоматично активност в профила си в Garmin 
Connect, веднага след като приключите записа на дейността.

Тренировки  и  планове  за  обучение:  Позволява  ви  да 
разглеждате и да избере тренировки и планове за обучение.
Следващия път, когато устройството е с Wi-Fi връзка, 
файловете се изпращат безжично към вашето устройство.

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

    Настройки на Wi‑Fi 
1 Отидете на www.garminconnect.com/start, и свалете 

Garmin Express приложението.
2 Следвайте  инструкциите  на  екрана,  за  да  настроите 

Wi-Fi свързаност с Garmin Express.

Connect IQ 
Можете да добавите Connect IQ , за часовника си от Garmin и 
други доставчици, използващи Garmin Connect Mobile App.
''Лица  на  часовника'':  Позволява  ви  да  настроите 

външния вид на часовника.
Полета с данни: Позволява ви да изтеглите нови полета за 

данни, които представят данните по нови начини. Можете
 да добавите Connect IQ полета за данни на вградени 
функции и страници.

http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
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You can show, hide, and change the layout and content of data 
screens for each activity.

екрана.

Сензорна  информация:  Показва  информация  от 
вътрешен сензор или свързан ANT + сензор.

Компас: Показва електронен компас.

Преглед на уиджетите
Fenix 3 идва с предварително инсталирани уиджети и още 
достъпни, когато сдвоите устройството със смартфон.
1 От  всеки  екран,  задръжте  DOWN.

Часовника се показва.
2 Изберете UP или DOWN.

Устройството преминава през наличните уиджети.
3 Ако  записвате  дейност,  изберете  BACK  за  да  се 

върнете в страницата за данните за дейността.

 за да видите VIRB уиджета.

• За запис на видео изберете START.
Видео брояча се появява на екрана на fēnix 3.

• За да спрете записването на видео, изберете STOP.
• За да направите снимка изберете DOWN.

Персонализиране на устройството
Настройки на приложенията за активност
Тези настройки ви позволяват да персонализирате предварително
 заредени дейности базирани на вашите нужди. Например, можете
 да персонализирате страниците с данни и да акт. сигналите. Не 
всички настройки са на разположение за всички видове дейности.
Задръжте UP, изберете Settings > Apps, и изберете активност.
Data Screens: Позволява ви да покаже или скрие екранни 

данни  за  избрана  дейност.
Alerts: Задава тренировъчни или навигационни сигнали 

за избрана дейност.
Metronome: Възпроизвежда тонове с постоянен ритъм, за 

да ви помогне да подобрите работата си с обучение с 
по-бърз, по-бавен, или по-последователен ритъм.

Auto Lap: Задава настройките за функцията Auto Lap
Auto Pause: Задава устройството да спре записването на 

данни, когато спрат да се движат, или когато падне под 
определена скорост

Auto  Run:  Задава  на  устройство  да  открие  ски  бягане 
автоматично с помощта на вградения акселерометър.

3D Speed: Задава на устройството да изчисли скоростта с 
помощта на двете разлика във височина и 
хоризонталното движение над земята.

3D Distance: Задава на устройство да изчисли вашето 
изминато разстояние, използвайки двете разлика във 
височина и хоризонтално движение над земята.

Auto Scroll: Можете да използвате функцията за автоматичен 
превъртане, за да преминете през всички екранни данни за 
дейността автоматично, докато таймерът работи.

GPS: Задава режима за GPS антена .
Pool Size: Задава размера на басейн за плуване в басейн 

(Отидете в плувен басейн).
Stroke Detect.: Позволява откриването на вида плуване.
Power  Save:  Задава  настройка  за  икономия  на  енергия 

 за дейност.
Background Color: Задава цвета на фона на всяка дейност

 към черно или бяло.
Accent Color: Задава цветен акцент на всяка дейност, за да 

ви помогне за идентифициране, която дейност е активна.
Status: Показва или скрива активност в списъка с приложения
Move Up: Регулира позицията на дейността в списъка с приложения.
Move Down: Регулира позицията на дейността в списъка.
Remove: Изтрива дейност.

Бележка: This deletes the activity from the apps list and all 
user-entered activity settings. You can restore all of the 
device settings to the factory default values to add a removed 
activity back to the list (Restoring All Default Settings).

Промяна на имер: Позволява ви да коригирате името.

Персонализиране на екраните с данни

1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност за персонализиране.
4 Изберете Data Screens.
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Уиджети:  Предоставяне  на  информация  с  един  поглед, 
включително сензорни данни и уведомления.

Приложения: Добави интерактивни функции към часовника 
ви, като например нови видове фитнес дейности.

Сваляне на Connect IQ
Преди да можете да изтеглите Connect IQ от Garmin Connect
 Mobile App, трябва да свържете fēnix 3 с вашия смартфон, 
използващ Garmin Connect Mobile App.
1 От Garmin  Connect  Mobile  app, изберете  > Connect 

IQ Store.
2 Изберете вашият fēnix 3.

Сваляне на Connect IQ използвайки 
компютър
1 Свържете устройството към компютъра с  USB кабел.
2 Отидете на www.garminconnect.com.
3 От вашете устройство изберете Connect IQ Store.
4 Изберете Connect IQ feature.
5 Изберете Send to Device, и следвайте инструкциите на 

Уиджети
Вашето устройство идва с предварително инсталирани 
уиджети, които предоставят информация с един поглед. Някои
 уиджети изискват Bluetooth връзка към съвместим смартфон.
Известия:  Предупреждава  ви  за  входящи  разговори  и 

съобщения според настройките за известяване.
Календар:  Показва  предстоящи  срещи  от  календара  на 

смартфона ви.
Време: Показва текущата температура и прогнозата 

за времето.
Активити  тракер:  Следи  дневния  брой  стъпка,  дневната 

цел, изминато разстояние, изгорени калории и др.

VIRB™ дистанционно
Дистанционната функция за VIRB ви позволява да 
контролирате вашата VIRB камера от разстояние. Отидете 
на www.garmin.com/VIRB за да си закупите VIRB камерата.
Контролиране на VIRB камера
Преди да можете да използвате функцията на 
дистанционното управление за VIRB, трябва да активирате 
дистанционното на вашата VIRB камера. Вижте 
ръководството за VIRB Series за повече информация.

1 Включете VIRB камерата.
2 На fēnix 3 изберете UP или DOWN от часовника,

3 Изчакайте, докато устройството се свързва с  VIRB камерата
4 Изберете опция:

http://www.garminconnect.com
http://www.garmin.com/VIRB


Auto Lap®

5 Изберете екран с данни за персонализиране.
6 Изберете опция :

• Изберете Status за да вкл. или изкл. екрана с данни.
• Изберете Layout за да въведете броя на екраните с 

данни, който да се показват.
• Изберете поле за промяна на данните

Добавяне на карта към активност
Можете да добавите карта на екрани с данни за дейност.1
1  Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност за персонализиране.
4 Изберете Data Screens > Map.
5 Изберете Status за да включите или изключите картата.
6 Конфигурирате допълнителни настройки на картата (по 
избор)
Сигнали
Можете да зададете известия за всяка дейност, което може 
да ви помогне за обучение към конкретни цели, и повишаване
 на вашата форма. Някои сигнали са налични само за 
конкретни дейности. Има три вида на сигналите: сигнали за 
събития, сигнали за диапазон и повтарящи се сигнали.
Event alert: Уведомява ви само веднъж. Събитието е с 

конкретна стойност. Например може да ви предупреждава, 
когато достигнете определена надморска височина.

Range alert: Уведомява ви всеки път, когато устройството е 
над или под определен диапазон от стойност. Например, 
може да ви предупреждава, когато сърдечната честота е 
под 60 удара в минута (BPM) и над 210 удара в минута.

Recurring alert: Повтарящ се сигнал ви уведомява всеки 
път, когато устройството записва определена стойност 
или интервал. Например на всеки 30 минути.

Име на сигнал / Тип сигнал / Описание 

Можете да зададете броя на калориите.

По избор Повтарящ се Можете да изберете съществуващо 
съобщение или да създадете лично 
съобщение и изберете типа на сигнала.

Каданс Диапазон Можете да определят минимални и
 максимални стойности на каданса.

Distance Повтарящ се Можете да зададете интервал за разст.

Калории Събитие, 
повтарящи

Time Събитие, 
повтарящи

Можете да зададете интервал от време.

Speed Диапазон Можете  да  определят  минимални  и 
максимални стойности на скоростта.

Run/Walk Повтарящ  се Можете  да  настроите  почивки  а 
ходене през равни интервали.

Power Диапазон Задавате високо или ниско ниво на мощност.

Pace Диапазон Можете  да  определяте  минимални  и 
максимални стойности на темпото.

Heart Rate Диапазон Можете да определят минимални и 
максимални стойности на сърдечната 
честота или изберете промени в зоната.

Elevation Диапазон Определяте минимални и максимални 
стойности на надморската височина.

Настройване на Сигналите
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност.

Тази функция не е достъпна за всички дейности.
4 Изберете Alerts.
5 Изберете опция:

Персонализиране на вашето устройство 13

• Изберете Add New за добавяне на нов сигнал за дейността.
• Изберете името на сигнал, за да редакт. съществуващ сигнал.

6 Ако е необходимо, изберете вида на сигнал.
7 Изберете зона, въведете минималните и максималните 

стойности.
8 Ако е необходимо, включете сигнала.
За събитието и повтарящи се сигнали, се появява съобщение всеки 
път, когато достигнете стойност. За сигнали за диапазон, се появява 
съобщение всеки път, когато се надвишава или падне под 
определения диапазон (минимални и максимални стойности).

Активиране на Auto Pause
Можете да използвате функцията Auto Pause, за да спрете 
хронометъра автоматично, когато спрете да се движите. 
Тази функция е полезна, ако вашата активност включва 
светофари или други места, където трябва да спирате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Историята не се записва, докато 
таймерът е спрян или е в пауза.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е достъпна за всички дейности.
4 Изберете Auto Pause.
5 Изберете опция :

• За  да  спрете  хронометъра  автоматично,  когато 
спрете да се движите, изберете When Stopped.
• За да спрете хронометъра автоматично, когато темпото 

или скоростта падне под определено ниво, изберете Custom.

1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е достъпна за всички дейности.
4 Изберете Auto Lap.
5 Изберете опция :

• Изберете Auto Lap за да включите или изключите Auto Lap.
• Изберете  Auto  Distance  за  регулиране  на 

разстоянието между обиколките.
Всеки път, когато завършите обиколка, се появява съобщение, 
което показва времето за тази обиколка. Устройството също така 
издава звуков сигнал или вибрира, ако тоновете са включени.
Ако е необходимо, можете да персонализирате страниците с данни, 
за да покажете допълнителни данни за обиколките.

Маркиране на обиколки за дистанция
Можете да използвате Auto Lap да маркирате обиколка на 
определено разстояние автоматично. Тази функция е полезна за 
сравняване на резултатите Ви в различни части на дадена дейност 
(например на всеки 5 километра).

Персонализиране на известията за обиколки
Можете да персонализирате един или две полета с данни, които 
да се появяват в предупредителното съобщение.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете активност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е достъпна за всички дейности.
4 Изберете Auto Lap > Lap Alert.
5 Изберете поле за данни, за да го промените.
6 Изберете Preview (по избор).



UltraTrac

3D скорост и дистанция
Можете да настроите 3D скорост и разстояние за изчисляване
 на скоростта или изминатото разстояние, използвайки 
разлика във височина и хоризонталното движение над земята.
 Можете да го използвате по време на дейности като каране 
на ски, катерене, навигация, туризъм, бягане или колоездене.
Използване на Auto Scroll
Можете да използвате функцията auto scroll, за да преминете
 през всички екрани с данни за дейността автоматично.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Apps.
3 Изберете дейност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е достъпна за всички дейности.
4 Изберете Auto Scroll.
5 Изберете скорост за показване на дисплея.

Функцията UltraTrac е GPS настройка, която записва сензорни 
данни по-рядко. Активирането на функцията UltraTrac 
увеличава живота на батерията, но намалява качеството на 
записаните дейности. Можете да използвате функцията за 
дейности, които изискват по-дълъг живот на батерията и за 
които актуализирането на сензорните данни са по-маловажни.

Настройки за пестене на енергията
Настройките на изчакване влияят колко дълго устройството
 ще остане в режим на обучение, например, когато чакате 
състезанието да започне. Задръжте UP, изберете Settings> 
Apps, и изберете дейност. Изберете Power Save.
Normal: Задава на устройството да влезе в режим на ниска 

консумация на енергия след 5 минути бездействие.
Extended: Задава на устройството да влезе в режим на 

ниска консумация на енергия след 25 минути 
бездействие. Разширеният режим може да доведе до 
по-кратък живот на батерията.

Настройки на ''лицата'' на часовника
Можете да настроите външния вид на часовника, като 
изберете оформлението, цветовете, както и допълнителните 
данни. Можете също да изтеглите такива от Connect IQ store.

Персонализиране на ''лицата'' на часовника
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Watch Face.
3 Изберете ''лице'' на часовника което да промените.
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да промените 

''лицето'' на часовника.

Персонализиране на Widget Loop
Можете да добавяте, изтр. или премест. елементи
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Widgets.
3 Изберете уиджет.
4 Изберете опция :

• Изберете Show за да покажете или скриете уиджет 
от widget loop.

• Изберете  Move  Up  или  Move  Down  да  промените 
местоположението на уиджета в widget loop.

Настройки на сензорите
Настройки на компаса
Задръжте UP, и изберете Settings > Sensors > Compass.
Display:  Задава  означенията  на  компаса  в  градуси 

или милисекунди.
North  Ref.:  Задава  позоваването  север  на  компаса  (Setting 

the North Reference).

Mode: Задава на компаса да използвате електронно-сензорни 
данни само (On), комбинация от GPS и електронно-сензорни 
данни при преместване (Auto), или GPS данни само (OFF).

Calibrate:  Позволява  ви  ръчно  да  калибрирате  сензора  на 
компаса(Калибриране на компаса).

Настройване на North Reference
Можете да зададете посоката за използване при 
изчисляване на позицията.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Sensors > Compass > North Ref.
3  Изберете опция:

• За  да  зададете  географския  север,  като  позиция, 
изберете True.

• За  задаване  на  магнитната  деклинация  за 
местоположението ви автоматично, изберете Magnetic.

• За  да  настроите  мрежата  на  север  (000º)  като  
позиция, изберете Grid.

Калибриране на компаса

СЪОБЩЕНИЕ
Калибрирайте електронния компас навън. За да подобрите 
точността, не стойте близо до обекти, които влияят на магнитни 
полета, като например превозни средства, сгради и далекопроводи.

Вашето устройство е вече калибриран фабрично, и устройството 
използва автоматично калибриране по подразбиране. Ако 
получавате неправилно поведение на компаса, например, след 
преместването на дълги разстояния или след екстремни 
температурни промени, можете ръчно да калибрирате компаса.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Sensors > Compass > Calibrate.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройки на алтиметъра
Задръжте UP, и изберете Settings > Sensors > Altimeter.
Auto  Cal.:  Разрешава  на  алтиметъра  да  се  калибрира, 

всеки път, когато включите GPS проследяването.
Calibrate: Позволява ви ръчно да калибрирате сензора.

Калибриране на барометричния алтиметър
Вашето устройство е вече калибрирано фабрично, и устройството 
използва автоматично калибриране на GPS отправна точка по 
подразбиране. Можете ръчно да калибрирате барометричен 
алтиметър, ако знаете надморската височина.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Sensors > Altimeter.
3 Изберете опция:

• За  да  калибрирате  автоматично  от  вашата  GPS 
отправна точка, изберете Auto Cal. > Once.

• За  да  калибрирате  автоматично  с  периодични 
актуализации изберете Auto Cal. > Continuous.

• За  въвеждане  на  текуща  надморска  височина  -  Calibrate.

Настройки на барометъра
Задръжте UP, и изберете Settings > Sensors > Barometer.
Plot: Задава мащаба за графиката в уиджета на барометъра.
Storm Alert: Задава скоростта на промяната в барометричното 

налягане, което задейства сигнал за буря.

Системни настройки
Задръжте нагоре и изберете Settings > System.
User Profile: Позволява ви достъп и за персонализиране на 

вашите лични статистики.
Language: Задава езика, изобразен на екрана.
Time: Настройва стойностите за часа (Настройки на часа).
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Backlight: Регулира настройки на осветление.
Sounds:  Задава  звуците  на  устройството,  например 

тоновете на клавишите, сигнали и вибрации.
Units: Задава мерните единици, използвани в устройството

 (Промяна на мерни единици).
GLONASS: Опцията за сателитна система по подразбиране 

е GPS. Можете да активирате опцията GLONASS за 
повишена производителност в конкурентна среда и 
по-бързо придобиване на позиция. С помощта на GPS и 
GLONASS може да се намали живота на батерията.

Format:  Задава общи предпочитан формат, като например 
темпото и скоростта, показана по време на дейности.

Data Recording: Задава как устройството да записва данни. 
Опцията Smart recording (по подразбиране) дава 
възможност за по-дългите записи. Възможността за 
записване на всяка секунда осигурява по-подробни записи 
за дейността, но не може да записва цялата дейност.

USB  Mode:  Задава  на  устройството  да  използва  режим  на 
външна памет или режим Garmin.

Restore  Defaults:  Позволява  ви  да  възстановите 
потребителските данните и настройки

Software  Update:  Използва  Wi-Fi  връзка,  за  да 
провери за актуализации на софтуера.

About: Показва устройството, софтуер и лицензионна
      информация.

Задръжте UP, и изберете Settings > System > Time.
Time Format: Задава на устройството да показва времето 

в 12-часов или 24-часов формат.
Set Time: Задава часовата зона за устройството. Опцията 

Auto определя зоната на база на вашия GPS позиция.
Time: Позволява ви да настроите часа, ако е настроен 

на Manual опция.

Настройки на фоново осветление
Задръжте UP, и изберете Settings > System > Backlight.
Mode:  Задава подсветката да се включва ръчно или за 

бутони и сигнали.
Timeout: Задава прод. на времето, преди  изключване.
Brightness: Задава нивото на осветяване.

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

Навигационни настройки
Можете да персонализирате функциите на картата и 
външния и вид, когато навигирате до дестинацията.

Персонализиране на картографските функции
1 Задръжте UP, изберете Settings > Navigation.
2 Изберете опция:

• Изберете Map да включите или изключите картата.
• Изберете Guide да вкл. или изкл. насоката, която се показва

• Изберете  екран,  за  да  добавяте,  премахвате,  и 
да персонализирате екраните с данни, показани 
по време на навигиране.

по време на навигиране.
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ANT+ Сензори
Устройството е съвместимо с тези незадължителни, 
безжичен ANT + аксесоари.
• Пулсомер,  като  HRM-Run  (Поставяне  на 

пулсомер)
• Сензор  за  скорост  и  каданс  (Използване  на 

допълнителен сензор за каданс)
• Крачкомер (Крачкомер)
• Сензор за мощност, като Vector™

• tempe™ безжичен температурен сензор (tempe)
За информация относно съвместимост и закупуването на
 допълнителни сензори, отидете на http://buy.garmin.com.

Сдвояване на ANT+ сензор
Първият път, когато свързвате сензор с вашето устройство 
посредством ANT + безжична технология, трябва да 
свържете устройството и сензора. След като се свърже, 
устройството се свързва със сензора автоматично при 
стартиране на дейност, и сензора е активен и в обхват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако пулсомера е в комплект с вашето 
устройство, то той вече е сдвоен с вашето устройство.
1 Ако  ще  сдвоявате  пулсомер  трябва  първо  да  си  го 

поставите (Поставяне на пулсомер).
Пулсомера не изпраща или получава данни, докато не
 го поставите.

2 Дръжте устройството в рамките на 3 m от сензора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Застанете на 10 м  далеч от други ANT 
+ сензори, докато свързвате.

3 Задръжте UP.
4 Изберете Settings > Sensors > Add New.
5 Изберете опция:

• Изберете Search All.
• Изберете вашия тип сензор.
След като сензора се свърже с  устройството, състоянието се
променя от Searching на Connected. Появяват се данни 
от сензора в страницата с данни или полето на 
потребителските данни.

tempe е ANT + безжичен температурен сензор. Можете да 
прикачите сензора към защитена каишка, където ще е изложен на 
атмосферния въздух, като по този начин ще може да дава точни 
данни за температура. Вие трябва да сдвоите tempe с вашето 
устройство, за да показва данните за температурата.

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 достатъчно плътно, за да 
остане по мястото си по време на вашата дейност.
1 Поставете модула на сърд. честота 

À

 върху каишката.

Логото на Garmin на модула и каишката трябва да 
сочат на горе.

на гърба на 
лентата, за да се създаде силна връзка между гръдния ви
 кош и трансмитера.

2 Намокрете електродите    и контактните звена

http://buy.garmin.com


Ä

Manual.

3 Увийте каишката около гръдният ви кош и свържете с 
.кукатаÃ към другият и край

ЗАБЕЛЕЖКА: Маркерът за грижа не трябва да се подгъва.

Логото на Garmin трябва да е горе в дясно.
4 Дръжте устройството в рамките на 3 m  от пулсомера.
След като поставите на монитора за сърдечен ритъм, той 
е активен и изпраща данни.
СЪВЕТ: Ако данните на сърдечната честота са неравномерни 
или не се показват, вижте съветите за отстр. на неизправности

Съвети за хаотични данни от пулсомера
Ако данните за сърдечната честота са неравномерни или 
не се показват, можете да опитате тези съвети.
• Повторно намокрете електродите.
• Затегнете каишката.
• Загрейте за 5-10 минути.
• Следвайте инструкциите за грижа (Грижа за пулсомера
 
• Носете памучна риза или намокрете двете страни на лентата

Синтетичните материи, които се трият срещу пулсомера
 могат да създават статично електричество, което пречи
 на сигнали за пулса.

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

Крачкомер
Вашето устройство е съвместимо с крачкомер. Можете да 
използвате крачкомера за запис на темпо и разстояние, 
вместо да използват GPS когато тренирате в зала или GPS 
сигналът е слаб. Крачкомера е в режим на готовност и е 
готов за изпращане на данни.
След 30 минути на 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.
Калибриране на крачкомера
Крачкомера е самостоятелно калибриран. Точността на 
данните за скорост и разстояние се подобрява след няколко 
разходка на открито, използвайки GPS.
Калибриране на крачкомера ръчно
Преди да можете да калибрирате вашето устройство, 
трябва да свържете устройството си с крачкомера 
Ръчно калибриране се препоръчва, ако знаете вашия 
коефициент на калибриране. Ако сте калибрирали крачкомер с 
друг продукт на Garmin, трябва да знаете вашия коефициент.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > Sensors > Foot Pod > Calibrate > 
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3 Регулирайте коефициента на калибриране:
•Увеличете фактор за калибр., ако разстоянието е твърде ниско.
• Намалете фактора на калибр.ако разстоянието е твърде високо.

Използване на допълнителен сензор за каданс
Можете да използвате съвместим колоездачен сензор  за 
ритъм за изпращане на данни в устройството си.
• Сдвоете сензора с вашето устройство (Pairing ANT+ сензоири).
• Обновете  вашата  фитнес  информация  на профила  

си (Настройване на профила).
• Отидете да бягате (Отидете да бягате).

Информация за устройството
Преглед на информация за продукта
Можете да видите ID-то, версията на софтуера, 
както и лицензионното споразумение.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > System > About.

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

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.
Избягвайте натискане на бутоните под вода.

Избягвайте екстремни шок и грубо отношение, защото
 това може да влоши живота на продукта.
Не съхранявайте устройството, където може да е в 
продължително излагане на екстремни температури, 
защото това може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
СЪОБЩЕНИЕ

Дори малки количества от пот или влага могат да причинят корозия 
на електрическите контакти, когато е свързан към зарядното. 
Корозията може да попречи на зареждането и преноса на данни.

1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек 
почистващ препарат.

2 Изсушете.
След почистване, оставете го да изсъхне напълно.

Ако вашият часовник включва метална каишка на часовника,
 трябва да отнесете вашия часовник да специалист, за да се
 коригира дължината на металната каишка.

Приспособяване на металната каишка

Спецификации

Bluetooth Smart устройство

Тип на батерията 500 mAh Lithium-ion battery
Живот на батерията До 5 седмици
Воден рейтинг 5 ATM*
Работен температурен диапазон From -20º to 60ºC (from -4º to 140ºF)
Радиочестотен / протокол      2.4 GHz ANT+ безжична технология

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

http://www.garmin.com/waterrating


®

®, and Mac®

Информация за батерията
Действителният живот на батерията зависи от функциите, 
активирани на вашето устройство, като например проследяване на 
дейността, смартфони уведомления, GPS, вътрешни сензори, и 
свързани ANT + сензори.
Живот на батерията Режим
16 часа. Нормален GPS режим
50 часа. UltraTrac GPS режим с една-минутен интервал
До 5 седмици Режим часовник

Грижа за пулсомер
СЪОБЩЕНИЕ

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 изсушавате лентата, я проснете.
• За да удължите живота на пулсомера, премахнете 

модул, когато не се използвате.

HRM-Run спецификации
Тип на батерията Заменяема CR2032, 3 volts
Живот на батерията     1 година (1 час на ден)
Воден рейтинг 3 ATM*

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

Работен температурен 
диапазон

От -20° до 60°C (от -4° до 140°F)

Радиочестотен 
/ протокол

2.4 GHz ANT+ безжичен 
комуникационен протокол

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

Сменяеми потребителски батерии
 ВНИМАНИЕ

Не използвайте остри предмети за отстраняване на батериите.
Пазете батерията далеч от деца.
Никога не поставяйте батерии в устата. При поглъщане се 
свържете с вашия лекар или център за контрол на отравяне.
Сменяемите батерии могат да съдържат перхлорат 
материал. Специална обработка може да се прилага. 
Вижте www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

 ВНИМАНИЕ
Свържете се с местния отдел за изхвърляне на 
отпадъци, за да се рециклират правилно батериите.

Подменете батериите на пулсомера
1 Използвайте малка Филипс отвертка, за да свалите 

четирите винта в задната част на модула.
2 Махнете капака и батерията.
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3 Изчакайте 30 секунди.
4 Поставете новата батерия с + нагоре. ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте 

да не повредите или загубите 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.

Управление на данните
 95, 98, Me, 

Windows NT
NOTE: Устройството не е съвместимо Windows

 OS 10.3 и по-стари версии.

Изключване на USB кабела
Ако устройството ви е свързано към компютъра като преносимо 
устройство, трябва безопасно да извадите устройството си от 
компютъра, за да се избегне загуба на данни. Ако устройството 
ви е свързано към вашия Windows компютъра като преносимо 
устройство, не е необходимо да безопасно изваждане.
1 Направете следното:

• За Windows компютри, изберете Safely Remove Hardware
 в системния трей и изберете вашето устройство.

• За Mac компютри, плъзнете иконата в кошчето.
2 Изключете кабела от компютъра.

Изтриване на файлове
СЪОБЩЕНИЕ

Ако не знаете целта на файла, не го изтривайте. Уреда 
има важни системни файлове, които не следва да бъдат 
заличени.

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

Отстраняване на неизправности
Моят дневен брой стъпки не се показва

Ако  тирета  се  показват  вместо  брой  стъпки,  оставете  го  да 
придобие сателитен сигнал и задайте времето автоматично.

Дневният брой на стъпки се нулира всяка вечер в полунощ.

Температурата не е точна
Вашата температура на тялото влияе на измерената 
температурата  от датчика. За да получите най-точната 
температура, можете да премахнете часовника от ръката 
си и да изчакате 20-30 минути.
Можете да използвате и като опция tempe за външна 
температура, за да видите точните температури на 
околната среда, докато носите часовника.

Ресет на устройството
Ако устройството спре , може да се наложи да го анулира.
1 Задръжте LIGHT за най-малко 25 секунди.
2 Задръжте LIGHT за една секунда, за да включите устройството.

http://www.garmin.com/HRMcare
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate


Възстановяване на всички настройки по подразбиране
ЗАБЕЛЕЖКА: Това ще изтрие цялата информация и  
история въведени от потребителя.
Можете да възстановите всички настройки на 
устройството към стойностите по подразбиране.
1 Задръжте UP.
2 Изберете Settings > System > Restore Defaults > Yes.

Удължаване на живота на батерията
Можете да направите няколко неща, за да удължаване.
• Намалете  яркостта  на  подсветката  и  изчакване 

(Backlight Settings).
• Използвайте UltraTrac GPS режим за вашата дейност.
• Изключете  Bluetooth,  когато  не  използвате 

свързаните функции.
• Когато  спрете  вашата  дейност  за  по-дълъг  период  от 

време,  използвайте  опцията за възобновяване.
• Използвайте  Connect  IQ  циферблат,  който  не  се 

актуализира на всяка секунда.
Например, използвайте циферблат без втора ръка 
(Customizing the Watch Face).

• Ограничете  смартфон  известията,  който  уредът 
показва (Managing Notifications).

Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт 
ще намерите на интернет страницата на Garmin.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с Вашия 

Garmin дилър за информация относно аксесоари и 
резервни части.

Апендикс
Полета с данни
%FTP:  Текущата  мощност,  като  процент  от 

функционалният праг.
%HRR:  Процентът  на  пулса  (максималния  пулс  минус 

пулса при почивка).
10s  Avg.  Power:  10-секундна  усреднена  изходна 

мощност.
10s Avg Balance: 10-секундна усреднена на лява / дясна 

баланс на мощността.
24-Hour  Max.:  Максималната  измерене  температура  за 

последните 24 часа.
24-Hour Min.:  Минималната  измерене  температура  за 

последните 24 часа.
30s  Avg.  Power:  30-секундна  усреднена  изходна 

мощност.
30s Avg Balance: 30-секундна усреднена на лява / дясна 

баланс на мощността.
3s Avg. Balance:  Tри секундно  усреднено на лява / дясна 

баланс на мощността.
3s Avg. Power: Три секундна усреднена изходна мощност.
Ambient Press.: Некалибрирано атмосферно налягане.
Average HR: Средният пулс за текущата дейност.
Average Pace: Средното темпо за текущата дейност.
Average Power: Средната мощност за текущата

активност.
Average SWOLF: Средната swolf оценка за текущата 

дейност. Вашият swolf резултат е сумата от времето за 
една дължина.

плюс броя на загребванията за тази дължина. В 
плуването в открити води, 25m се използват за 
изчисляване на вашия swolf резултат.

Avg. %HRR: Средният процент от пулса (максималния пулс 
минус пулса при почивка ) за текущата дейност.

Avg.  Ascent:  Средната  дистанция  на  изкачване  от 
последното нулиране.

Avg.  Balance:  Средната  лява  /  дясна  мощност  за 
текущата дейност.

Avg. Cadence: Колоездене. Средният каданс за текущата 
дейност.

Avg.  Cadence:  Бягане.  Средният каданс  за  текущата 
дейност.

Avg. Descent: Средна стойност на слизане от последното 
нулиране.

Avg. Lap Time: Средното време за обиколка за текущата дейност.
Avg. Speed: Средната скорост за текущата дейност.
Avg. Strk/Len: Средният брой на загребвания за една дължина 

по време на текущата дейност.
Avg. Strk Rate: Средният брой на загребвания в минута 

(SPM) по време на текущата дейност.
Avg. Stroke Dist.: Средното разстояние, изминато за ход

 по време на текущата дейност.
Avg. Vert. Osc.: Средният размер на вертикална вибрация 

за текущата дейност.
Avg GCT:  Средната  стойност  на  времето  за  контакт  със 

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

за текущата дейност.
Balance: Текущата ляво/дясно баланс на мощността.
Baro. Pressure: Калибрираното текущо налягане.
Bearing: Посоката от текущото ви местоположение към 

дестинация. Трябва да навигирате за тази информация.
Cadence: Колоездене. Броят на оборотите на курбела. 

Вашето устройство трябва да бъде свързано към 
аксесоар за каданс за тези данни.

Cadence: Бягане. Стъпките за минута (дясно и ляво).
Calories: Общото количество на изгорените калории.
Compass Hdg.: Посоката по която се  движите на базата на 

компаса.
Course: Посоката от стартовото положение към 

дестинацията. Курсът може да се разглежда като процес 
на планиране или определен маршрут. 

Dest. Location: Позицията на крайната ви дестинация.
Dest.  Name:  Последната  точка  от  маршрута  до  дестинацията. 

Трябва да навигирате за тази информация.
Dist. Remaining: Оставащото разстояние до крайното 

местоназначение. Трябва да навигирате за тази информация.
Distance: Разстоянието, изминато за текущият трак или дейност.
Elapsed Time: Общото записано време. Например, ако 

стартирате таймера и бягате в продължение на 10 минути, 
след това спрете таймера за 5 минути, след което стартирайте
 таймера и бягате 20 минути, изминалото време е 35 минути.

Elevation:  Надморската  височина  на  текущото  ви 
местоположение над или под морското равнище.

ETA: Очакваното време на деня за достигне на крайната 
дестинация. Вие трябва да навигирате за да се появи 
тази информация.

ETE: Очакваното време за достигане до крайната 
дестинация. Вие трябва да навигирате за да се появи 
тази информация.
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GCT: Размерът на времето във всяка стъпка, която ще 
изкарате за земята по време на движение, измерено в
 милисекунди. Не се изчислява по време на ходене.

Glide  Ratio:  Съотношението  на  хоризонтално 
разстояние, изминато за вертикалното разстояние.

GPS Elevation: Надморската височина на текущото ви 
местоположение.
GPS Heading:Посоката в която се движите на базата на GPS
Grade: Изчисляването на нарастване (надморска височина) 
при бягане (разстояние).
Например, ако за всеки 3 м (10 фута) се изкачвате 
пътувате 60м (двестафут), оценката е 5%.

Heading: Посоката в която се движите.
Heart Rate: Пулсът на удара в минута (BPM). Устройството 

ви трябва да е свързан към съвместим пулсомер.
HR %Max.: Процентът от максималния пулс.
HR Zone: Настоящият диапазон на сърдечната честота (от

 1 до 5). Зоните са базирани на Вашия профил и 
максималния пулс (220 минус възрастта си).

Int. Distance: Изминатото разстояние за текущия интервал.
Int. Pace: Средното темпо за текущия интервал.
Int. SWOLF: Средната swolf оценка за текущия интервал.
Intensity Factor: Интензитетът Factor ™ за текущата дейност.
Interval Lengths: Броят на басейн дължините, изпълнени през

текущия интервал.
Interval Time: Хронометър времето за текущия интервал.
Int Strk/Len: Средният брой на загребвания за една дължина
  по време на текущия интервал.
Int  Strk  Dist:  Средното  разстояние,  изминато  на  ход  по 

време на текущия интервал.
Int Strk Rate: Средният брой загребвания в минута (SPM) по

 време на текущия интервал.
Int Strk Type: Текущият тип загребване за интервал.
Int Strokes: Общият брой на загр. за текущия интервал.
L. Int. Stk. Dist.: Средното разстояние, изминато на ход 

по време на последния завършен интервал.
L. Int. Stk. Rate: Средният брой на загребванията в минута

 (SPM) по време на последния завършен интервал.
L. Int. Stk. Type: Типът на загребване, който се използва 

по време на последния завършен интервал.
L.  Int.  Strokes:  Общият  брой  на  загребвания  за 

последният завършен интервал.
L.  Int.  SWOLF:  Средната  swolf  оценка  за  последният 

завършен интервал.
L.  Len.  Stk.  Rate:  Средният  брой  на  загребвания  за 

минута за последната завършена дължина.
L.  Len.  Stk.  Type:  Типът  на  загребване  използван  по 

време на последния завършен Дължина в басейн.
L.  Len.  Strokes:  Общият  брой  на  загребвания  за 

последната завършен Дължина в басейн
Lap %HRR: Средният процент от пулса (максималния пулс 

минус пулса при почивка) за текущата обиколка.

Lap Ascent: Дистанцията за изкачване за текущата обиколка.
Lap  Balance:  Средната  лява  /  дясна  мощност  за 

текущата обиколка.
Lap Cadence: Колоездене. Средният каданс за текущата 

обиколка.
Lap  Cadence:  Бягане.  Средният  каданс  за  текущата 

обиколка.
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Lap  Descent:  Вертикалното  разстояние  на  снижение  за 
текущата обиколка.

Lap Distance:Разстоянието, изминато за текущата обиколка.
Lap  GCT:  Средният  размер  на  времето  за  контакт  със 

земята за текущата обиколка.
Lap HR: Средната пулс за текущата обиколка.
Lap HR %Max.: Средният процент от максималния пулс 

за текущата обиколка.
Lap NP: Средната Нормализирана мощност за текущата обиколка.
Lap Pace: Средното темпо за текущата обиколка.
Lap Power: Средната мощност  за текущата обиколка.
Laps: Броят на завършените обиколки за текущата активност.
Lap Speed: Средната скорост за текущата обиколка.
Lap Time: Хронометър времето за текущата обиколка.
Lap Vert. Osc.: Средният размер на вертикална вибрация за

текущата обиколка.
Last  Int.  Dist.:  Разстоянието,  изминато  за  последният 

завършен интервал.
Last  Int.  Pace:  Средното  темпо  за  последният 

завършен интервал.
Last  Int.  Time:  Хронометър  времето  за  последният 

завършен интервал.
Last  Lap  Ascent:  Дистанцията  на  изкачване  за 

последната завършена обиколка.
Last  Lap  Cad.:  Колоездене.  Средният  ритъм  за 

последната завършена обиколка.
Last Lap Cad.: Бягане. Средният ритъм за последната 

завършена обиколка.
Last  Lap  Descent:  Вертикалното  разстояние  на  снижение 

за последната завършена обиколка.
Last Lap Dist.: Разстоянието за последната завършена обиколка.
Last Lap HR: Средният сърдечн ритъм за последната зав. обиколка.
Last Lap NP: Средната Нормализирана мощност за последената

завършена обиколка.
Last Lap Pace: Средното темпо за последната завършена обиколка.
Last Lap Power: Средната мощност за последната

завършена обиколка.
Last Lap Speed: Средната скорост за посл. завършена обиколка.
Last Lap Time: Хронометър времето за посл. зав. обиколка.
Last Len. Pace: Средното темпо за последната завършена басейн

дължина.
Last Len. SWOLF: swolf оценката за последната завършена

 дължина в басейна.
Lat/Lon:  Настоящата  позиция  в  географска  ширина  и  дължина, 

независимо от настройките на избрания формат за позиция.
Lengths:  Броят  на  басейн дължините,  изпълнени през 

текущата дейност.
Location:  Настоящето  положение  с  помощта  на 

настройката на избрания формат  за позиция.
Max. Ascent: Максималната скорост на изкачване в фута в 

минута или метра в минута от последното нулиране.
Max.  Descent:  Максималната  скорост  на  снижаване  в метри

 за минута или фута за минута от последното нулиране.
Max.  Elevation:  Най-високата  достигната  надморска 

височина от последното нулиране.
Max. Lap Power: Топ Мощността за текущата обиколка.
Maximum Speed: Максималната скорост за текущата дейност.
Max Power: Топ Мощността за текущата дейност.
Min. Elevation: Най-ниската достигната надморска височина, от 

последният ресет.



Nautical Dist: Разстоянието, изминато в морски метра 
или морски фута.

Nautical Speed: Моментната скорост във възли.
Normalized  Power:  Normalized  Power™  за  текущата 

активност.
Off Course: Разстоянието от ляво или дясно, с което сте се

 отклонили от първоначалния път на движение. Вие 
трябва да навигирате за да се появи тази информация.

Pace: Сегашното темпо.
Pedal  Smoothness:  Измерването  на  това  как  равномерно 

ездача прилага сила върху педалите.
Power: Текущата мощност във ватове.
Power  to  Weight:  Текущата  измерената  мощност  във 

ватове на килограм.
Power  Zone:  Текущият  диапазон  на  мощност  (1-7)  на 

базата на вашите настройки на FTP.
Repeat  On:  Таймерът  за  последния  интервал  плюс 

текущата почивка (плувен басейн).
Rest Timer: Таймерът за текущата почивка (пл. басейн).Speed: 
Текущият курс на движение.
Steps: Броят на стъпки, записани от крачкомера.
Stroke Rate: Броят на удара в минута (SPM).
Strokes: Общият брой на загребвания за текущата акт.
Sunrise: Времето на изгрев на GPS позиция ви.
Sunset: Часът на залез на GPS позиция ви.
Temperature: Температурата на въздуха. Вашата температура

на тялото засяга сензора за температура.
Time in  Zone:  Изтеклото време за  всяка  зона на  пулса 

или мощността.
Time of Day: Часът на ден въз основа на текущото ви 

местоположение и настройки (формат, часовия пояс...)
Timer: Времето на таймера за обратно отброяване.
Torque  Effectiveness:  Измерването  на  това  как 

ефективно ездач върти педалите.
Total  Ascent:  Общата  дистанция  на  изкачване  за 

разстоянието от последното нулиране.

Training  Effect:  Текущото  влияние  (1.0  до  5.0)  на  вашия 
фитнес аеробика.

Training  Stress  Score:  Training  Stress  Score™  за 
текущата дейност.

V Dist to Dest: Разстоянието на котата между текущото ви 
местоположение и крайната дестинация. Вие трябва да 
навигирате за да се появи тази информация.

Vertical Osc.: Количеството на подскоци по време на бягане.
 Вертикалното движение на торса, измерен в сантиметри 
за всяка стъпка.

Vertical Speed: Скоростта на изкачване или слизане с течение на времето.
Vert Spd to Tgt: Скоростта на изкачване или слизане към 

предварително зададена височина. Вие трябва да 
навигирате за да се появи тази информация.

Work: Натрупаната извършена мощност в килоджаула.

Софтуерно лицензионно споразумение
ИЗПОЛЗВАЙКИ УСТРОЙСТВОТО, ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА
СПАЗВАТЕ УСЛОВИЯТА НА СЛЕДНОТО СОФТУЕРНО
СПОРАЗУМЕНИЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

Garmin Ltd. и неговите дъщерни дружества ("Garmin") ви
предоставят ограничен лиценз за ползване на софтуера,
инсталиран на това устройство ("Софтуерът") в двоичен
вид за нормалното функциониране на продукта.
Заглавието, правата на собственост и правата на
интелектуална собственост в и на Софтуера остават в
Garmin и / или неговите доставчици на трети лица
Вие се съгласявате, че Софтуерът е собственост на Garmin
и /или на трети лица доставчици и е защитен от законите на
Съединените Американски Щати за авторското право и
международните договори за авторски права. Вие се
съгласявате, че структурата, организацията и кода на
софтуера, за които не е предвиден изходен 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 лица доставчици. Вие се
съгласявате да не декомпилирате, разглобявате,
модифицирате, демонтирате, преработвате или да
намалявате разбираемостта на Софтуера или част от
него,или да създавате продукти на базата на Софтуера.
Вие се съгласявате да не изнасяте софтуера на други
държави в нарушение на законите за контрол на износа
на всяка страна.
Симвилна дефиниция
Тези символи могат да се появят на етикетите на устр. или аксесоар.

съответствие с Директива 2002/96 / ЕС относно отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване (WEEE) в ЕС. Тя е 
предназначена за възпиране на неправилното изхвърляне на този
 продукт и за насърчаване на повторна употреба и рециклиране

Променлив ток. Устройството е подходящо за променлив ток.

Постоянен ток. Устройството е подходящ само за постоянен 

ток.Показва спецификация предпазител или населено място. 

WEEE е символ за рециклиране. Символът на WEEE е в 
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