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 2 Ръководство на потребителя
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information в кутията на 
устройството за предупреждения и друга важна 
информация.
Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да 
започнете да променяте тренировъчна си програма.

Първи стъпки
Преди да можете да използвате vívofit 2 , трябва да настроите 
устройството на компютър ви или съвместимо мобилно устройство.

1 Отидете на www.garminconnect.com/vivofit2.
2  Изберете опция:
• Ако използвате компютър, за да настроите 

устройството си, включете USB ANT Stick ™ в  USB 
порт, и изтеглете и инсталирайте Garmin Express ™ 
(Сваляне на софтуера).

• Ако използвате мобилно устройство, за да настроите 
устройството си, инсталирайте и отворете Garmin 
Connect ™ Mobile App (Сваляне на мобилно приложение).

3 Изберете бутона  
À

 за да включите устройството.

Когато включите устройството за първи път, то е в режим на 
свързване. Ако при включване не е в режим на сдвояване, трябва
да задържите бутона на устройство, докато се появи PAIR.
БЕЛЕЖКА: Докато не сдвоите устройството и завършите процеса
 на настройка, то разполага с ограничена функционалност.

4 Следвайте инструкциите на компютъра или мобилното 
устройство, за да сдвоите vívofit 2  и да завършите настройките.

Сваляне на софтуера
1 От компютъра отидете на www.garminconnect.com/vivofit2.

 операционна система, 
изберете Download for Windows, и следвайте 
инструкциите на екрана.

2 Изберете опция :
•  Ако използвате Windows

 операционна система, изберете 
Download for Mac, и следвайте инструкциите на екрана.

• Ако използвате  Mac

Свалянето на мобилното приложение
Можете да използвате Garmin Connect Mobile App, за да 
сдвоите vívofit 2 и завършите настройката. Това ви 
позволява да споделяте и анализирете данните си и да 
изтегляте софтуерни актуализации. За разлика от други 
Bluetooth устройства, които са сдвоени с Bluetooth на 
вашето мобилно устройство, vívofit 2 трябва да се свърже 
директно чрез Garmin Connect Mobile App.
БЕЛЕЖКА: Вашето мобилно устройство трябва да поддържа
 Bluetooth Smart, за да се свържете с vívofit 2. Отидете на 
www.garmin.com/ble за информация за съвместимост.
1  От  мобилното  устройство  отидете  на  

www.garminconnect.com/vivofit2.
2 Изберете  Get the App,  и следвайте инструкциите на 
екрана.

Изпращане на данни към компютъра
Преди да изпратите данни на вашия компютър, трябва да 
включите USB ANT Stick, в USB порта на компютъра, и да 
изтеглите софтуера  Garmin Express (Downloading the Software).
1 Дръжте устройството в рамките на 3 m  от компютъра.
2 Задръжте бутона на устройството, докато SYNC се появи.
3 Вижте данните в Garmin Connect.

Можете да свържете vívofit 2 с множество компютри. 
Например, можете да свържете vívofit 2 с домашния и 
служебния ви компютър.
1 Включете USB ANT стика в USB порт на компютъра.
2 Свалете софтуера Garmin Express за Windows 

или Mac (Изтегляне на софтуер).
3 Задръжте бутона на устройството, докато PAIR се появи.
4 Следвайте инструкциите на компютъра, за да сдвоите vívofit 2 

и завършите настройката.
5 Ако е необходимо, повторете стъпки 1-4 за всеки нов компютър.

Изпращане на данни на мобилно устройство
Преди да можете да изпратите данни към мобилно 
устройство, трябва да сдвоите vívofit 2 със съвместимо 
мобилно устройство (Свалянето на мобилно приложение).
Вашето устройство се синхронизира с Garmin Connect 
Mobile App периодично. Можете също така да изпратите 
данни към вашето мобилно устройство по всяко време.
1 Дръжте устройството в рамките на 3 m от мобилното устройство.
2 Задръжте бутона на устройството, докато SYNC се появи.
3 Вибте данните в Garmin Connect Mobile приложението.

Сдвояване на повече мобилни устройства

Сдвоете устройството с множество компютри

Можете да свържете vívofit 2  с множество мобилни 
устройства. Например, можете да свържете вашия vívofit 2 
със смартфон и таблет.
1 Инсталирайте  и  отворете  Garmin  Connect  Mobile  App  на 

мобилното си устройство (Сваляене на мобилно приложение).
2 Задръжте бутона на устройството, докато PAIR се появи.
3 Следвайте инструкциите на мобилното устройство, за да сдвоите
 vívofit 2 и завършите настройката.
4 Ако е необходимо, повторете стъпки 1-3 за всяко ново мобилно 

устройство.

Носенето на уреда
1 Изберете  си  каишка,  която  отговаря  най-добре  на 

китката ви (Подмяна на каишката).
2 Уверете се, че щифтовете на закопчалката са напълно

 вкарани в каишката.
Когато щифтовете са добре поставени, устройството 
приляга здраво върху китката ви.

3 Обърнете закопчалката в заключено положение.
Червената маркировка показват отключено положение.

БЕЛЕЖКА:  За  да  предотвратите  загуба,  закопчалката  трябва 
да е в заключено положение, докато носите устройството.

4 Носете устройството цял ден и нощ (Използване на 
следенето на съня).
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Garmin Connect

Икони
Иконите са показани в долната част на дисплея. Всяка икона 
представлява различна функция.

Общият брой на стъпките, предприети за деня.

GOAL Броят на оставащите стъпки, необходими за достигне 
дневната цел. Устройството се учи и предлага нова цел 
за вас в началото на всеки ден.

KM  or MI Разстоянието,  изминато  в  километри  или  мили  за 
текущия ден.
Общото количество на изгорените калории за деня, 
включващи активните и тези по време на почивка.
Часа и дата на базата на вашето местоположение. 
Актуализира се, когато синхронизирате устройството към 
компютър или мобилно устройство.
Текущата ви сърдечната честота и зона на пулса от 
от сдвоеният пулсомер.

Автоматична цел
Устройството ви създава дневна цел автоматично въз основа 
на предишните ви нива на активност. Като започнете вашата 
разходка или бягане, устройството отброява броя на 
оставащите стъпки в дневната ви цел. Когато достигнете 
целта, устройството показва GOAL + и започва преброяване 
на броя стъпките, надвишаващи дневната цел.
Когато настроите устройството си за първи път, трябва да 
определите нивото си на активност. Това ниво определя 
първоначалната цел.
Ако решите да не използвате автоматичната цел, можете да 
зададете персонална цел на акаунт си в Garmin Connect.
Лента на активност
Седенето за продължителен период от време може да 
доведе до нежелани метаболитни промени. Лентата на 
активност ви напомня да продължите да се движи. След 
един час на неактивност, лентата за движение

À

 се показва.  
Устройството издава звуков сигнал, ако тоновете са включени 
(Настройки на устройството). Допълнителни сектори 
Á се показват след 15 минути бездействие.

Можете да възстановите лентата за движение с кратка разходка.

Функции на бутоните
Можете да задържите бутона на устройството за обхождане
 на ключовите функции.
Backlight Включва осветлението. Осветяването се изключва авт.
START    Стартира таймера за активност.
STOP Спира таймера за активност.
SYNC Изпраща данни към компютър или мобилно устройство
SLEEP Стартира режима за сън.
PAIR Сдвояване на vívofit 2 с компютър или мобилно  

устройство.

Стартиране на активност
Преди да можете да използвате ANT+ пулсомер за вашата 

дейност, трябва да поставите сензора и да го сдвоите с 
вашето устройство (Сдвояване с ANT + пулсомер).

Можете да запишете времева активност за разходка или бягане,
 която да изпратите до акаунта ви в Garmin Connect.
1 Задръжте  бутона  на  устройството,  докато  START  се 

появи.Таймерът стартира.
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БЕЛЕЖКА: Устройството не записва вашата дейност 
или ANT + данни, докато не започне броенето.

2 Започнете вашата дейност.
СЪВЕТ:  Можете  да  изберете  бутона,  за  да  преминете  през 
вашите данни за дейността, докато таймерът работи.

3 След  като  завършите  вашата  дейност,  задръжте 
клавиша за устройство, докато STOP се появи.
Появява се резюме. Устройството показва общото време, 
изминато разстояние, за предприетите действия, както и 
изгорените калории по време на дейността.

4 Натиснете бутона за край на резюмето и да се върнете 
към екрана по подразбиране.
Устройство изпраща вашите данни за дейността на
 Garmin Connect страницата ви.

Следене на съня
По време на режима за сън, устройството ще следи вашата 
почивка. Статистиката за съня включва общият брой часове на 
сън, периодите на движение, както и периодите на спокоен сън.
Използване на режима за сън
Преди да можете да използвате режима за сън, трябва 
да сте носили устройството.
1 Задръжте бутона на устройството, докато SLEEP се появи.
2 Когато се събудите, задръжте бутона, за да излезете от режима.

БЕЛЕЖКА: Ако сте пропуснали да поставите 
устройството в режим на сън, можете да въведете часа 
на лягане и ставане ръчно в Garmin Connect акаунта, за 
да възстановите вашата статистики за съня.

История
Вашето устройство следи дневните ви стъпки и статистиката
 на съня, както и вашите фитнес активности и ANT + 
сензорната информация. Тази история може да бъде 
изпратено в акаунт ви в Garmin Connect.
Устройство съхранява данни за период до 3 седмици.
БЕЛЕЖКА:  При използване с пулсомер, съхраняването 
на данните се намалява значително (около 12 дни).
Когато паметта е пълна, устройството изтрива най-старите 
файлове, за да направи място за новите данни.

Можете да се свържете с приятелите си във вашия акаунт в Garmin 
Connect. Garmin Connect дава инструментите за проследяване, 
анализиране, споделяне, и взаимно насърчававане. Запишете 
събитията от вашия активен начин на живот, включително бягане, 
разходки, каране, плуване, походи, триатлони, и още. За да се 
регистрирате, отидете на www.garminconnect.com/start.
Следите напредъка си: Можете да следите вашите 

ежедневни стъпки, да се присъединявате към приятелски 
съревнования, и да постигате целите си.

Съхранявайте  дейности  си:  След  като  завършите  и  запаметите 
дейността на устройството, можете да качите тази дейност в акаунт 
си в Garmin Connect и да я съхранявате, колкото е необходимо.

Анализирайте вашите данни: Можете да видите по-подробна 
информация за вашата дейност, включително време, 
разстояние, пулс, изгорени калории, и др.
БЕЛЕЖКА: Някои данни изискват допълнителен 
аксесоар, като пулсомер.

http://www.garminconnect.com/start
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Споделете вашите дейности: Можете да се свържете с 
приятели, за да се следвате едни друг или да публикувате 
линкове към вашите дейности на любимите си сайтове.

Управлявате настройките си: Можете да персонализирате 
вашето  устройство  и  потребителските си настройки.

Персонализиране на вашето устройство
Настройки на устройството
Можете да персонализирате настройките на вашето 
устройство и потребителските настройки на профила в 
Garmin Connect. От устройства, изберете Device Settings.
Видими екрани: Позволява ви да променяте екраните,

 които се появяват на вашето устройство.
Основен екран: Задава началния екран на устройството.
Тонове:  Позволява ви да включите и изключите тоновете. 

Устройството издава сигнал, когато сигналите са вкл.
Auto  Goal:  Позволява  на  устройството  да  определи 

автоматично дневната цел.
БЕЛЕЖКА: След като изключите тази функция, 
трябва да въведете дневната си цел ръчно.

Time Format: Задава на устройството да показва времето в 
12-часов или 24-часов формат.

Units:  Задава  на  устройството  да  показва 
изминатото разстояние в километри или мили.

Custom Step Length: Позволява на устройството да 
изчисли по-точно изминатото разстояние, използвайки 
лично ваведеният размер на вашата крачка.

Heart Rate:  Позволява ви да изчислите максималния си 
пулс и определите зоните на пулса.

ANT+ пулсомер
Вашето устройство може да се използва с безжични ANT + 
сензори. За повече информация относно съвместимостта и 
закупуване на сензори, отидете на http://buy.garmin.com.

Поставяне на пулсомер
БЕЛЕЖКА: Ако не разполагате с пулсомер, можете да 
пропуснете тази задача.
БЕЛЕЖКА: Устройството може да причини протриване, 
когато се използва за дълъг период от време. За да се 
избегне този проблем, използвайте лубрикант или гел в 
центъра на модула, където е в контакт с кожата ви.

БЕЛЕЖКА
Да не се прилага гел или лубрикант на електродите.
Не използвайте слънцезащитни материали.

Трябва да носите пулсомера директно върху кожата си, 
точно под гръдната кост. Трябва да бъде достатъчно 
плътно, за да остане на мястото си по време на дейност.

À

 на каишката през отвора 1 Вкарайте  края Á

 в  модула 
на пулсомера.
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2 Натиснете накрайника надолу.

3  Намокрете  електродите     на  гърба  на  модула,  за  да  се  
създаде силна връзка между гърдите и модула на пулсомера.

4 Увийте каишката около гръдният ви кош и я прикрепете
 към другата страна на модула на пулсомера.

      Garmin логото трябва да сочи на горе.
5 Дръжте устройството на 3 м. от пулсомера.
След  като  сложите  пулсомера,  той  е  активен  и  изпраща 
данни.

Сдвояване с ANT + пулсомер
Преди да можете да сдвоите пулсомера, трябва да даде 
възможност на екрана с данни за сърдечната честота на 
вашия vívofit 2. За повече информация за персонализиране 
на екрана, вижте Настройки на устройството.
БЕЛЕЖКА: Ако вашето устройство е в комплект с 
пулсомер, екранът с данни за сърдечната честота вече е 
активиран и пулсомера е свързан.
1 Поставете пулсомера.
2 Дръжте устройството в рамките на 3 m от датчика.

БЕЛЕЖКА:  Застанете  на  10  м  от  други  ANT  + 
сензори, докато свързвате.

3 Изберете бутона на устройство, докато HEART се появи.
Когато  сензорът  е  сдвоен  с  вашето  устройство,  се 
показва сърдечната честота и зона на пулса.

За зоните на пулса
Много атлети използват зоните на пулса, за да се измерват и да се 
увеличават тяхната сърдечно-съдовата сила и подобрят тяхното 
фитнес ниво. Зона А на сърдечната честота е съвкупност от удара 
на сърцето в минута. Пет общоприети зони са номерирани от 1 до 5 
в зависимост от нарастващата интензивност. Като цяло, зоните на 
пулса са изчислени въз основа на проценти на максималния пулс.

Фитнес цели
Знанието на зоните на пулса ви може да ви помогне 
да измерите и да се подобрите вашето фитнес ниво 
чрез разбиране и прилагане на тези принципи.
• Пулсът ви е добър измервател за интезивността на тренировките
• Тренировки  в  определени  зони  на  пулс  може  да  ви 

помогне да подобрите физическата си сила.
• Знанието на зоните на пулса може да ви предпази от 

претоварване и да намали риска от контузии.

http://buy.garmin.com


Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате 
таблицата (Изчисляване на зоните на пулса) за да определите 
най-добрата зона на пулса за вашите фитнес цели.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте един от наличните 
в интернет калкулатори. Някои спортни зали и здравни центрове 
могат да предоставят тест, който измерва максималния пулс. По 
подразбиране максималния пулс е 220 минус възрастта ви.

Информация за устройството
vívofit 2 спецификации

Bluetooth  Smart  Wireless  технология
Воден рейтинг                 5 ATM*

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

Спецификации на пулсомера

Тип на батерията Две сменяеми CR1632 батерии
Живот на батерията        1+ година
Работна температура От -10º до 60ºC (от 14º до 140ºF)

Тип на батерията User-replaceable CR2032, 3 voltsЖивот на 
батерията   Приблизително 3 години (по 1 час на ден)
Работна температура От -10° дo 50°C (от 14° дo 122°F)

Радиочестотен 
/ протокол

Радиочестоте/протокол  2.4 GHz ANT + безжичен комуникационен 
протокол

2.4 GHz ANT + безжичен комуникационен
 протокол

Воден рейтинг 1 ATM*
ЗАБЕЛЕЖКА:  Този  продукт  не  предава 
данни за пулса при плуване.

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина от
 10м. За повече информация, www.garmin.com/waterrating.

Подмяна на батериите

 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 па отравяне.
Сменяемите батерии могат да съдържат перхлорат. 
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 рециклират правилно батериите.

Подмяна на батериите на vívofit 2
1 Премахнете модула от каишката.

2 Използвайте  малка  Phillips  отвертка,  за  да  свалите 
четирите винта, върху предната част на модула.

3 Махнете капака и батериите.
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4 Поставете новата батерия.
Внимавайте да не повредите или загубите уплътнението.

6 Затегнете четирите винта еднакво и здраво.
5 Заменете предния капак и четирите винта.

7 Поставете модула в каишката.
Бутона  на  модула  трябва  да  бъдат  приведени  в 
съответствие с бутона на каишката.

Подмяна на батерията на пулсомера
1 Намерете капачето на батерията на гърба на пулсомера.

2 С  монета  завъртете  капака  обратно  на  часовниковата  стрелка, 
(Стрелката трябва да сочи към OPEN).

3 Махнете капака и батерията.
4 Изчакайте 30 секунди.
5 Поставете  новата  батерия  с  +  нагоре.           ЗАБЕЛЕЖКА: 

Внимавайте да не повредите или загубите O-пръстена.
6 С  монета  завъртете  капака  по  часовниковата  стрелка 

обратно на мястото му (стрелката трябва да е на CLOSE).
След като смените батерията на пулсомера, може да се 
наложи да го сдвоите с устройството.

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

Избягвайте екстремни шок и грубо отношение, защото
 това може да влоши живота на продукта
Избягвайте натискане на клавишите под вода.
Не използвайте остри предмети за почистване на устройстовто.
Избягвайте химични препарати, разтворители, които могат да
повредят пластмасовите части и покрития.

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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Щателно изплакнете устройството с прясна вода след излагане 
на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол,
 или други вредни химикали. Продължителната експозиция на 
тези вещества могат да повредят корпуса.
Не съхранявайте устройството, където може да е в 
продължително излагане на екстремни температури, 
защото това може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек

препарат за почистване.
2 Изсушете.

Грижа за пулсомера

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

• Изплакнете лентата след всяка употреба.
• Измивайте  каишката  от  време  на  време,  като 

използвате  малко  количество мек почистващ препарат.
Използването на голямо количество може да повреди каишката.

•   Да не се поставя каишката в сушилня.
• Когато изсушите каишката я проснете да изсъхне.

Отстраняване на неизправности
Не разполагате с компютър или мобилно устройство
Можете да включите устройството и да го използвате с 
ограничена функционалност, докато не завършите 
настройката на компютър или мобилно устройство. Преди 
настройка, можете да използвате само броя стъпки, авто 
цел, лента на активност и пулсомер (ако е в комплекта). 
Вашето устройство нулира стъпките веднъж на ден. Вашето
 устройство не съхранява никакви исторически данни, 
докато инсталацията не приключи.

Настройте устройството на компютър или мобилно 
устройство(Първи стъпки) за пълните възможности.
NOTE: Настройката е еднократен процес, който ви 
позволява да ползвате всички функционалности.

Моето устройство не показва точният час
Устройството актуализира часа и датата, когато 
синхронизирате устройството си към компютър или мобилно 
устройство. Можете да синхронизирате устройството, когато 
променяте часовите зони и минавате на лятно часово време.
1 Уверете  се,  че  вашия  компютър  или  мобилно 

устройство показва правилно местно време.
2 Изберете опция:

• Синхронизирате  устройството  с  компютър 
(Изпращане на данни на вашия компютър).

• Синхронизирате устройството към мобилно устройство
 (Изпращане на данни на мобилно устройството).

Часът  и  датата  се  актуализират  автоматично.

Включване на устройството
Изберете бутона на устройството

Подмяна на каишката
1 Премахнете модула от каишката.
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2 Поставете модула в новата каишка.
Бутона  на  модула  трябва  да  бъде  приведен  в 
съответствие с бутона на каишката.

Актуализация на софтуера
Когато актуализация на софтуера е налична, устройството 
ви автоматично изтегля актуализацията, когато 
синхронизирате устройството си с Garmin Connect.
Обратно броене се появява по време на процеса на актуализация. 
Когато актуализирането завърши, устройството се рестартира.

Апендикс
Калкулиране на сърдечната честота
Зона % от 

максимал
ният пулс

Възприемана/усилие    Ползи

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

Аеробна тренировка 
за начинаещи, 
намалява стреса

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

Основни 
сърдечно-съдови 
обучения, темпо за 
възстановяване добро

3 70–80% Умерено темпо, 
по-трудно за 
разговаряне

Подобрява аеробният 
капацитет, оптимално 
сърдечно-съдови обучения

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

Подобрен 
анаеробен 
капацитет и праг, 
подобрена скорост

5 90–100% Спринтово темпо, 
неустойчиво за 
продължителен период, 
затруднено дишане

Анаеробна и 
мускулна 
издръжливост, 
повишена мощност

Споразумение за софтуерен лиценз
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.
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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.

Limited Warranty
Garmin продукта гарантирано няма дефекти в материалите и 
изработката за една година от датата на покупката. В рамките
 на този период, Garmin ще, по свое собствено усмотрение, 
ремонт или замяна на всички компоненти, които не успяват 
при нормална употреба. Тази гаранция не се прилага по 
отношение на: (I) козметични повреди, като драскотини, 
убождания и вдлъбнатини; (II) консумативи, като батерии, 
освен ако не е настъпила повреда на продукта поради дефект
 в материалите и производството; (III) щети, причинени от 
злополука, злоупотреба, неправилна употреба, вода, 
наводнение, пожар или други природни стихии или външни 
причини; (IV) щети, причинени от услуга, изпълнявана от 
всеки, който не е оторизиран сервиз на Garmin; или (V) 
повреда на един продукт, който е бил променен без писмено 
разрешение на Garmin, или (VI) повреда на един продукт, 
който е бил включен към захранването и / или кабели за 
данни, които не са доставени от Garmin. В допълнение, 
Garmin си запазва правото да откаже гаранционен искове 
срещу стоки или услуги, които са получени и / или използвани 
в нарушение на законите на всяка страна.
Нашите навигационни продукти са предназначени да бъдат 
използвани само като помощ за пътуване и не трябва да бъдат
използвани за други цели, изискващи прецизно измерване на 
посока, разстояние, местоположение или релеф. Garmin не 
дава гаранция за точността и пълнотата на данните в картата.
Ремонти има 90 дневна гаранция. Ако устройството е все 
още в първоначалната си гаранция, тогава новата 
гаранцията е 90 дни, или до края на първоначалната 1 
година гаранция, в зависимост от това, което е по-дълго.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ GАРМИН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ 
ЗА КАКВИТО И ДА Е СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ 
ИЛИ ПОЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В 
РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО, НЕПРАВИЛНО 
ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА 
ТОЗИ ПРОДУКТ

Дефект в продукта. В някои страни не се позволява 
изключването на инцидентни или следствени щети, така че 
горните ограничения може да не се онасят за вас.

Garmin си запазва изключителното право да ремонтира или 
замени (с нов или наскоро ремонтиран продукт за подмяна) на 
устройството или софтуера или да предложи пълно 
възстановяване на покупната цена по свое усмотрение. 
Подобно решение ще бъде единственото средство за всяко 
нарушение на гаранцията.
За да получите гаранционно обслужване, свържете се с 
местния Garmin оторизиран дилър или се обадите в Garmin 
поддръжката за инструкции за доставка и номер на RMA. 
Сигурно опаковайте устройството с копие на касова бележка,
 фактура, която се изисква като доказателство за покупка за 
гаранционни ремонти. Добавете номера за проследяване 
ясно върху външната страна на опаковката.

са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните филиали, регистрирани в САЩ и други страни. Garmin Connect ™, Garmin Express ™ и USB ANT 
Stick ™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните филиали. Те не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на Garmin.

, Garmin логото, ANT+ ,  и   vívofit

думата и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc.,и всяко използване на тези марки от Garmin е под лиценз. Mac The Bluetooth
е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други страни. Останалите търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

Този продукт е ANT+

е           Марката  на  Apple  Inc.,  регистрирани  в  САЩ  и  други  страни. 
Windows

заверено. Посетете www.thisisant.com/directory за списък със съвместимите продукти и приложения.

http://www.thisisant.com/directory
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