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Ievads

Ievads
Pateicamies, ka esat iegādājies 
Garmin® FR70 sporta monitoringa 
pulksteni.

  Skat. Svarīgu drošības un 
produkta informāciju, kas
pieejama produkta iepakojumā, 
lai saņemtu papildus svarīgu 
informāciju.

BRĪDINĀJUMS: Vienmēr konsul- 
tējieties ar savu ārstu, ja maināt  
veco vai uzsākt jaunu treniņu prog-
rammu. Skat.Svarīgu drošības un  
produkta informāciju, kas pieejama
 produkta iepakojumā, lai saņemtu 
papildus svarīgu informāciju. 

Produkta reģistrēšana
Palīdziet mums labāk atbalstīt Jūs, 
aizpildot mūsu tiešsaistes reģistrācijas  
formu jau šodien. 
Skat. http://my.garmin.com. 
Saglabājiet čeka oriģinālu vai kopiju. 

Sazinieties ar Garmin
Sazinieties ar Garmin produktu atbalstu,
 ja Jums rodas kādi jautājumi par FR70 
 izmantošanu. ASV:skat. www
.garmin.com/support vai sazinieties ar  
Garmin USA (913) 397‑8200 vai (800) 800‑1020.
Lielbritānijā: sazinieties ar Garmin (Europe) 
Ltd. tel. 0808 2380000.

Eiropā apmeklējiet www.garmin.com
/support un uzklikšķiniet uz Contact Support, 
lai saņemtu informāciju par atbalstu savā valstī,
vai arī sazinieties ar Garmin (Europe) Ltd., zvanot 
 +44 (0) 870.8501242.

Bazmaksas Garmin programmatūra
Skat. www.garminconnect.com, lai saņemtu 
informāciju par  Garmin Connect™ 
tīmeklī bāzētu programmatūru. Izmantojiet šo  
programmatūru, lai saglabātu un analizētu savus 
treniņa datus. 
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Sākot darbu

Sākot darbu

Pogas

➊
➋

➎

➍

➌

➊ LIGHT/
•Nospiediet, lai iesl. fona apgaismojumu.
• Turiet nospiestu, lai sapārotu ar 

ANT+™ svariem (papildus).
➋ ▲/▼
• Nospiediet, lai pārvietotos pa treniņa 

lapām aktivitātes laikā.
• Nospiediet, lai pārvietotos pa izvēlnēm  

un iestatījumiem. 
• Turiet  nospiestu, lai ātri pārvietotos

pa iestatījumiem. 
•  Virtual Partner lapā turiet nospiestu,

lai  regulētu virtuālā partnera tempu. 
 (Papildus iegādājamais pedometrs 
jāsapāro, lai aplūkotu  
Virtual Partner funkciju (21.lpp.)).

➌ LAP/RESET
• Nospiediet, lai izveidotu jaunu apli.
• Treniņu režīmā turiet nospiestu, lai  

saglabātu aktivitāti.
• Vēstures režīmā turiet nospiestu, lai 

dzēstu aktivitāti.
➍ START/STOP/ENTER
• Treniņu režīmā nospiediet, lai aktivizētu 

vai  apturētu taimeri.
• Izvēlņu režīmā nospiediet, lai apstiprinātu 

un pārietu pie nākošā iestatījuma. 
• Laika režīmā turiet nospiestu, lai 

iestatītu laiku.
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Sākot darbu

➎ MODE
• Nospiediet, lai mainītu režīmus. 
• Nospiediet, lai izietu no izvēlnes/lapas. 

Jūsu iestatījumi tiek saglabāti.
• Turiet nospiestu, lai mainītu sporta 

režīmus.

Ikonas
Nospiediet ▲, lai redzētu 
citus iestatījumus/vēsturi.
Nospiediet▼, lai redzētu 
citus iestatījumus/vēsturi.
Velo sensors ir aktivizēts.

Pedometra sensors ir aktīvs.

Sirds darbības sensors ir 
aktīvs.
Dati tiek augšupielādēti vai 
ierīce ir pievienota  
ANT+ fitnesa aprīkojumam.
Taimeris darbojas.

Modinātājs ir uzstādīts.

FR70 Fona apgaismojums
Nospiediet LIGHT/  , lai ieslēgtu fona 
apgaismojumu. Noklusējuma fona apgais-
mojuma iestatījuma laiks ir 5 sekundes
Nospiediet MODE > SETTINGS > 
SYSTEM > BACKLIGHT, lai 
regulētu fona apgaismojumu no 1 līdz
20 sekundēm. 

Režīmu mainīšana
Nospiediet MODE,  lai mainītu režīmus (Skat.
attēlu 6.lpp..)
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Sākot darbu

Izvēlņu režīms

Laika režīms      

Treniņa režīms         

 FR70 ierīces ieslēgšana
Jūsu pulkstenis tiek nosūtīts izslēgts, 
lai taupītu bateriju jaudu. Papildus
informāciju par bateriju skat. 34.lpp. 
Nospiediet MODE,  lai ieslēgtu pulksteni. 
Ieslēdzot pulksteni pirmo reizi, izpildiet
uzstādīšanas vedņa norādījumus, nosakiet  
savu aktivitātes klasi un norādiet, vai esat 
aktīvs sportists mūža garumā. 
Lai noteiktu savu aktivitātes klasi, 
izmantojiet tabulu 7.lpp..
Aktīvs sportists mūža garumā ir persona,  
kas ir intensīvi trenējusies daudzu gadu 
garumā (izņemot nelielu traumu ārstēšanas  
periodus) un kura pulss miera stāvoklī ir  
60 sitieni minūtē (bpm) vai mazāk.
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Sākot darbu

Treniņa 
apraksts  

Treniņu 
biežums  

Treniņu skaits nedēļā

0 Netrenējos vispār - -
1 Dažkārt; vieglas 

 aktivitātes
Reizi divās nedēļās     Mazāk par 15 minūtēm

2 15 līdz 30 minūtes
3 Reizi nedēļā Aptuveni 30 minūtes
4 Regulāras 

aktivitātes un  
treniņi

2 līdz 3 reizies nedēļā Aptuveni 45 minūtes
5 45 minūtes līdz 1 stundai
6 1 līdz 3 stundas
7 3 līdz 5 reizes nedēļā 3 līdz 7 stundas
8 Ikdienas treniņi      Gandrīz katru dienu 7 līdz 11 stundas
9                                    Katru dienu        11 līdz 15 stundas
10 Vairāk nekā 15 stundas

Aktivitātes klases tabula

Aktivitātes klases tabulu nodrošina Firstbeat Technologies Ltd., kas daļēji balstīta uz : Jackson et 
al. Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & 
Exercise 22:863:870, 1990.
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Sākot darbu

Sensoru pārošana
 ANT+™ Sirds darbības monitora 
sensors, kas pievienots pulkstenim, 
jau ir sapārots. Spiediet MODE,
līdz parādās treniņa režīms. 
Kad sensors ir sapārots, uz ierīces 
ekrāna parādās        ikona. 
Ja esat iegādājies sensoru (ar 
ANT+ bezvadu tehnoloģiju) 
atsevišķi, tas jāsapāro ar savu 
 FR70 ierīci.
Veicot pārošanu pirmo reizi, Jūsu 
FR70 ierīce automātiski atpazīst 
sensoru ikreiz, kad tas tiek aktivizēts.
Šīs process notiek automātiski, kad 
tiek ieslēgta FR70 ierīce. Tam nepiecie-
šamas tikai dažas sekundes, ja vien ir 
aktivizēti sensori, kas pareizi funkcionē.  
Kad ierīces sapārotas, FR70 saņem datus  
tikai no Jūsu sensora, neietekmējoties no 
citiem tuvumā esošiem sensoriem.  

Papildus aksesuāru  
pārošana 
1. Kamēr FR70 ierīce mēģina sapā-

roties ar Jūsu sansoru pirmo reizi,  
pavirzieties nost no citiem sensoriem 
10 m attālumā. Nenovietojiet savu 
sensoru tālāk par 3m no FR70 ierīces.

2. Nospiediet MODE > SETTINGS > 
SPORT.

3. Izvēlieties RUN, GENERAL vai 
BIKE > HEART RATE, FOOT 
POD vai BIKE SENSOR > ON.

 !: Sapārojot ar pedometru, pārliecinieties,  
ka ir izvēlēts iestatījums RUN.

4. Kamēr FR70 meklē jaunus sensorus,  
ikonas   
mirgo. Kad ierīces ir sapārotas, ikonas 
pārstāj mirgot. 

 Padoms:  Aksesuāram jānosūta dati, lai  
pabeigtu pārošanas procesu.  
 Uzlieciet pulsometru, paejiet dažus soļus ar  
uzliktu pedometru vai arī paminiet velosipēda  
pedāļus ar  GSC 10.
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Sākot darbu

Ja aksesuāri netiek izmantoti ilgāku 
laiku, tie ieiet miega režīmā, lai  
taupītu bateriju jaudu. Nepieciešamības
 gadījumā ikonas netiek rādītas; pirms  
aktivitātes atsākšanas, atkārtoti veiciet 
savienojumu ar savu 
FR70 ierīci. 
Lai atkārtoti veiktu 
savienojumu 
Pārliecinieties, ka aksesuārs ir aktīvs. 
Apturiet un atsāciet no jauna treniņa  
sesiju. VAI ARĪ  
Nospiediet MODE, izejiet no treniņa  
režīma, tad atkal atgriezieties pie  
treniņa režīma.
Lai saņemtu norādījumus par pulsometra 
izmantošanu, skat.10.lpp. Lai saņemtu
norādījumus par pedometra izmantošanu,  
skat.  11.lpp.Informāciju par papildus  
aksesuāru iegādi meklējiet:  
http://buy.garmin.com.

Dodoties skrējienā
1. Nospiediet MODE, lai aplūkotu treniņa 

lapu. 
2. Nospiediet START, lai aktivizētu taimeri.  
3. Pēc skrējiena  

beigām  
nospiediet
STOP. 

4. Turiet nospiestu
RESET, lai 
saglabātu aktivi- 
tāti un atiestatītu 
taimeri. 

Bezmaksas programmatūras 
lejupielāde
1. Apmeklējiet: www.garminconnect.com.
2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
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Sākot darbu

Treniņa datu nosūtīšana  
uz datoru

 !: Lejupielādējiet programmatūru 
 (9.lpp.), lai tiktu uzinstalēti visi 
nepieciešamie USB draiveri,  
pirms pievienojat  USB ANT Stick
antenu savam datoram. 

1. Ievietojiet USB ANT Stick antenu
brīvā datora USB portā.

2. Nenovietojiet FR70 ierīci tālāk par  
5 m no sava datora. 

 !: Ja ir aktivizēta datu sūtīšana jaudas
 taupīšanas režīmā, uzstādiet FR70  
ierīcei standarta laika režīmu, lai  
nosūtītu datus uz datoru. Skat.28.lpp..

3. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

Sirds darbības monitora  
izmantošana

 UZMANĪBU!
Sirds darbības monitors var radīt noberzu-
mus, ja tiek izmantots ilgāku laiku.  
Lai atvieglotu šo problēmu, izmantojiet 
pretberzes lubrikantu vai gēlu, ieziežot 
siksnas centrālo daļu, kur tā saskaras ar 
Jūsu ādu.  
Neizmantojiet gēlus un lubrikantus, kas 
satur saules filtrus. Nesmērējiet pret- 
 berzes gēlus un lubrikantus uz  
elektrodiem.

 !: Jūsu ierīce tiek komplektēta vai nu ar  
cietās siksnas monitoru vai arī ar mīkstās  
siksnas monitoru. 

Sirds darbības monitors atrodas gaidīšanas 
režīmā un ir gatavs nosūtīt datus. Uzlieciet  
sirds darbības monitoru tieši uz ādas,  
zem krūškurvja. 
Tam jābūt pietiekami ciešam, lai paliktu savā 
vietā skrējiena laikā. 
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Sākot darbu

1. Pievienojiet vienu siksnas galu 
sirds darbības monitora modulim.      

2. Samitriniet abus sirds darbības mo-
nitora aizmugurē esošos elektrodus, 
lai izveidotu ciešu savienojumu starp 
Jūsu krūškurvi un 
raidītāju.

Elektrodi

Elektrodi             

3. Aplieciet siksnu ap savu krūškurvi, 
tad pievienojiet otru galu.

 !  Garmin logo jāatrodas ar labo pusi
 uz augšu.

4. Nenovietojiet FR70 ierīci tālāk par 3m
no aksesuāra. Spiediet MODE, 
līdz parādās treniņu lapa. 

 Padoms: Ja sirds darbības dati ir nepareizi  
vai aizdomīgi, vai arī neparādās vispār, 
pievelciet ciešāk siksnu uz krūtīm  vai arī  
iesildieties 5-10 minūtes.                                                        

Pedometra izmantošana  
(Papildus)
Pedometrs atrodas gaidīšanas režīmā un ir gatavs 
nosūtīt datus, tiklīdz tas tiek uzinstalēts vai arī             
tiklīdz Jūs sākat kustēties. 

 Padoms: Pims pārošanas paejiet 4‑5 
soļus ar uzliktu pedometru, lai tas sāktu          
pārraidīt ātruma datus uz                                        
Jūsu pulksteni.                                

Pedometra uzstādīšana uz 
kurpju auklas
1. Piespiediet cilpiņu uz auklas klipša. Paceliet 

un noņemiet pedometru no 
kurpju auklas klipša. 

2. Palaidiet kurpju auklas vaļīgāk.
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Sākot darbu             

3. Izveriet auklas klipsi cauri 
diviem auklas drošinājuma 
posmiem, atstājot pietiekami 
garu auklu aizsiešanai.                         

Auklas klipsis

4. Stingri sasieniet kurpes auklu,
lai pasargātu pedometru no kustēšanās  
aktivitātes laikā. 
5. Pievienojiet pedometru kurpes 
auklas klipsim. Pedometra bultai   
jānorāda uz Jūsu kurpes 
purngalu. 

Pedometra noņemšana
Nospiediet kurpes auklas klipša priekšā  
esošo cilpu, lai noņemtu pedometru.  

Pedometra ievietošana zem 
starpzoles                                                

 !: Šai ierīcei piemērotam apavam zem  
starpzoles ir īpaša kabata. 
Noņemiet putu slāni, lai ievietotu 
kabatā 
pedometru.

1. Nospiediet cilpiņu uz auklas klipša un noņemiet   
no klipša pedometru. 
.2. Paceliet uz augšu apava starpzoli. 

3. Ievietojiet pedometru kabatā  
ar ANT+™ logo uz augšu un  
robiņu vērstu uz  
apava purngalu. 

Treniņi, izmantojot pedometru
1. Nenovietojet  FR70 ierīci tālāk par 3m 

no pedometra.
2. Nospiediet MODE , lai piekļūtu treniņa  

režīmam. Treniņu lapā parādās  pedometra 
ikona
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Sākot darbu

3. Ja ~ n  pedometra dati neparādās,
sapārojiet pedometru ar  
 FR70 ierīci.  
Skat.  8.lpp.. 

Pedometra kalibrēšana
Pedometra kalibrēšana nav obligāta,  
taču tā var uzlabot ierīces precizitāti. 
Kalibrēšanu var regulēt gan automātiski, 
gan manuāli. 
Automātiska zināmas distaces  
kalibrēšana 
 Minimālā kalibrēšanas distance ir 400 m.
 Labāku rezultātu sasniegšanai kalibrējiet 
pedometru, izmantojot garāko distanci,
 kas pieejama Jūsu standarta tempam.
 Standarta skrejceļš (1aplis= 400 m) ir 
precīzāks par elektronisko  skrejceļu.
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT > RUN > FOOT POD > 
CALIBRATE > AUTO.

2. Nospiediet START, lai sāktu ierakstu.
3. Noskrieniet vai noejiet zināmo distanci.  
4. Nospiediet STOP.

5. Izmantojiet ▲/▼, lai regulētu kalibrēšanas  
distanci ar reālo distanci.

6. Nospiediet ENTER, lai saglabātu  
kalibrēto distanci. 

Manuāla kalibrēšana
Ja pedometra distance šķiet parāk viegla  
vai sarežģīta, veiciet manuālu  
kalibrēšanas faktora  
korekciju.
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT > RUN > FOOT POD > 
CALIBRATE > MANUAL.

2. Izmantojiet ▲/▼, lai regulētu kalibrēšanas  
faktoru.

3. Nospiediet ENTER, lai saglabātu kalibrēšanas 
 faktoru.

Pedometra izslēgšana
Ja pedometrs netiek izmantots 30 minūtes, tas
automātiski izslēdzas, lai taupītu 
bateriju jaudu. 
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Sākot darbu

 GSC™ 10 izmantošana 
Jūsu pulkstenis ir savietojams ar 
GSC 10 ātruma un kadences sensoru  
divriteņiem. GSC 10 ir papildus 
aksesuārs, kas ir pieejams:
http://buy.garmin.com. 

Svaru izmantošana                                
Ja izmantojat ANT+ savietojamus  
svarus, FR70 ierīce nolasa datus 
no šiem svariem. 
1. Turiet nospiestu      LIGHT/ , 

līdz FR70 ierīce uzsāk skenēšanu. 
2. Uzkāpiet uz svariem pēc attiecīga 
norādījuma saņemšanas. 

 !: Ja izmantojat ķermeņa struktūras  
mērīšanas ierīci, novelciet apavus  
un zeķes, lai nodrošinātu visu  
struktūras parametru nolasīšanu 
un ierakstīšanu. 

3. Nokāpiet no svariem pēc  attiecīgu norādījumu saņemšanas.  

 !: Kļūdas gadījumā nokāpiet no svariem. 
Saņemot norādījumu, atkal uzkāpiet.  
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Laika režīms

Laika režīms
Laika režīms ir FR70 ierīces noklusējuma 
skatījums. Tas rāda dienu, laiku un 
datumu. 

Laika iestatīšana 
1. Laika režīmā turiet nospiestu  

 ENTER. 
2. Izvēlieties 12 vai 24 stundu režīmu. 
3.  Nospiediet ▲/▼, lai regulētu stundas. 

4. Nospiediet ENTER,  lai pārietu pie  
minūšu iestatījumiem.

5. Nospiediet ▲/▼, lai regulētu minūtes.
6. Turpiniet šo procesu, lai uztsādītu 

sekundes, dienu, mēnesi un gadu.  
7. Kad viss pabeigts, nospiediet  MODE,  

lai atgrieztos pie laika režīma. 

Jaudas taupīšana
Ja neizmantojat ierīci kādu laiku, 
FR70 automātiski ieiet jaudas taupīšanas 
režīmā, lai pagarinātu bateriju kalpošanas laiku.  
Jaudas taupīšanas režīmā redzams tikai laiks
un datums. Lai izietu no jaudas taupīšanas režīma, 

                                                                   nospiediet jebkuru pogu.                                                   
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Laika režīms

Modinātāja uzstādīšana 
1. Laika režīmā nospiediet ▲vai 

▼. Parādās modinātāja lapa. 
2. Turiet nospiestu  ENTER. 
3. Izvēlieties  ONCE, DAILY vai OFF. 
4. Nospiediet ▲/▼, lai regulētu stundas. 

5. Nospiediet ENTER, lai pārietu pie  
minūšu iestatījumiem.

6. Nospiediet ▲/▼, lai regulētu minūtes.
7. Kad viss pabeigts, nospiediet MODE, lai 

saglabātu un atgrieztos pie modinātāja lapas.
Parādās        ikona. 

Modinātāja izmantošana
Atskanot modinātāja signālam, nospiediet 
MODE, lai izslēgtu modinātāju, vai arī nospiediet 
ENTER, lai atliktu zvanu uz 9 minūtēm.

Otras laika zonas iestatīšana
Uz FR70 ierīces ir iespējams uzstādīt laiku 
divām laika zonām.  
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

WATCH > TIME 2. 
2. Sekojiet ekrāna instrukcijām15.lpp., 

lai iestatītu laiku. 
3. Nospiediet MODE,  lai saglabātu un atgrieztos 

pie pulksteņa izvēlnes. Laika lapā parādās 
ikona      . 
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Treniņa režīms

Treniņa režīms
Treniņa režīmā Jūs varat piekļūt saviem 
treniņa iestatījumiem un datiem.Spiediet 
MODE,  līdz parādās treniņa režīms. 

Treniņš uz laiku
1. Nospiediet START, lai sāktu sesiju. 

• Nospiediet LAP, lai atzīmētu dis-
tanci aktivitātes laikā. 

• Nospiediet ▲/▼, lai pārvietotos pa 
datu lapām.   

2. Kad viss pabeigts, nospiediet STOP. 

 !: Lai nopauzētu aktivitātes sesiju,  
nospiediet STOP. Nospiediet 
START, kad esat gatavs turpināt  
sesiju.  

3. Lai saglabātu aktivitāti un atiestatītu taimeri,
turiet nospiestu RESET uz  
3 sekundēm. 

Treniņa brīdinājumi
Lai uzstādītu dzirdamus treniņa brīdinājumus 
savām aktivitātēm, nospiediet MODE > 
TRAINING > ALERTS.

 !: Treniņa brīdinājumi ir neaktīvi  
intervālu treniņu laikā. 

TIME—uzstādiet brīdinājumu uz konkrētu  
laiku.  
DISTANCE (nepieciešams pedometrs)—
uzstādiet brīdinājumu konkrētai distancei. 
CALORIE—uzstādiet brīdinājumu 
konkrētam kaloriju daudzumam. Kaloriju
aprēķins tiek balstīts uz ātrumu, ja ir  
pievienots pedometrs vai  
 GSC 10, vai arī uz pulsu, ja nav pieejams 
neviens sensors.
HEART RATE (nepieciešams sirds darbības
monitors)—uzstādiet zemāko un augstāko 
vērtību.  Brīdinājums atskan, kad  
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Treniņa režīms

Jūsu pulss ir lielāks vai mazāks par  
norādīto vērtību amplitūdu vai arī kad  
ir no jauna ievadīta mērķa amplitūda.  
Pulss tiek mērīts pēc sitienu skaita  
minūtē (bpm).
SPEED (nepieciešams pedometrs vai 
 GSC 10)— uzstādiet zemāko un augs- 
tāko vērtību. Brīdinājums atskan, ja  
Jūsu ātrums ir lielāks vai mazāks par  
noteikto vērtību amplitūdu, vai arī ja  
esat atgriezies pie savas mērķa amplitūdas. 
PACE (nepieciešams pedometrs vai
GSC 10)—uzstādiet zemāko un augstāko 
vērību. Brīdinājums atskan, ja Jūsu 
temps ir lielāks vai mazāks par noteikto 
vērtību amplitūdu, vai arī, ja esat 
atgriezies pie savas mērķa amplitūdas. 
CADENCE (nepieciešams pedometrs 
vai GSC 10)—uzstādiet zemāko un 
augstāko vērtību. Brīdinājums atskan, 
kadence ir lielāka vai mazāka par 
noteikto vērtību amplitūdu, vai arī 
ja Jūs esat atgriezies pie mērķa
 amplitūdas. Kadence ir pedāļu mīšanas

“griešanās” ātrums, ko mēra pedāļa apgrieznu  
skaitā minūtes laikā(rpm), 
vai soļu skaitā minūtes laikā  
 (spm), ja skrienat.  

Pulsa zonas
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT 
2. Izvēlieties RUN, BIKE or GENERAL 

> HEART RATE > HR ZONES.
3. Lai mainītu pulsa zonu, nospiediet

 ▲/▼, lai izvēlētos zonu, kuru vēlaties 
mainīt. Nospiediet ENTER , lai  
rediģētu zonas robežas. 

4. Nospiediet ▲/▼, lai mainītu robežas. 
Nospiediet ENTER,  lai pārslēgtos starp  
laukiem. 

Daudzi sportisti izmanto sirds darbības  
zonas, lai mērītu un palielinātu kardio- 
vaskulāro izturību un uzlabotu fizisko  
formu. Pulsa zona ir uzstādītā  
sirds sitienu amplitūda minūtes 
laikā.  
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Treniņa režīms

Ir piecas vispār pieņemtas pulsa 
zonas, kas tiek numurētas no 1 līdz  
5, atbilstoši pieaugošajai intensitātei.  
Parasti pulsa zonas tiek aprēķinātas, 
pamatojoties uz maksimālā pulsa 
procentuālo vērtību.  
Kā pulsa zonas ietekmē Jūsu 
fitnesa mērķus?
Pulsa zonu pārzināšana var palīdzēt 
novērtēt un uzlabot Jūsu fizisko  
formu, izprotot un piemērojot sekojošus
 principus:
• Jūsu pulss ir labs fiziskās slodzes 

intensitātes rādītājs.
• Trenēšanās noteiktās pulsa 

zonās var palīdzēt uzlabot Jūsu 
kardiovaskulāro izturību un 
spēku.

• Sirds darbības zonu pārzināšana 
pasargās Jūs no pārslodzes un  
samazinās savainošanās 
 risku.

Ir iespējams uzstādīt zemāko un augstāko 
pulsa robežu katrai zonai. Ja zināt savu 
maksimālo pulsu,  
izmantojiet tabulu 20.lpp., lai noteiktu  
labāko pulsa zonu saviem 
fitnesa mērķiem.
Ja nezināt savu maksimālo 
pulsu, izmantojiet internetā pieejamos 
 kalkulatorus. 
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Treniņa režīms

Zona % no 
maksimālā 
pulsa 
.

Veiktā piepūle Ieguvums

1 50–60% Mierīgs, viegls temps, 
ritmiska elpošana

Iesācēju līmeņa aerobais 
treniņš, mazāk stresa

2 60–70% Komfortabls temps, ne-
daudz dziļāka elpošana,
iespējama sarunāšanās

Bāzes līmeņa kardiovaskulā-
rais treniņš; labs reģenerāci-
jas temps

3 70–80% Mērens temps, daudz 
sarežģītāk uzturēt 
sarunu

Uzlabotas aerobās spējas, 
optimāls kardioaskulārais
treniņš

4 80–90% Ātrs temps, rada nelielas
neērtības; apgrūtināta 
elpošana

Uzlabotas anerobās iespējas
un slieksnis; lielāks
ātrums

5 90–100% Sprinta temps, 
nepiemērots ilgākam 
laikam, smaga 
elpošana 

Anerobā un muskuļu
izturība, vairāk enerģijas 
un spēka
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Treniņa režīms

Virtual Partner®

Virtuālais partneris ir unikāls rīks, 
kas izstrādāts, lai palīdzētu Jums sasniegt 
savus tempa (vai ātruma) treniņa mērķus. 
Ja pirms taimera uzstādīšanas Jūs 
nomaināt Virtuālā partnera tempu,
šīs izmaiņas tiek saglabātas.  
Izmaiņas, kuras tiek veiktas Virtuālā 
partnera tempā pēc taimera aktivizēšanas, 
tās tiek attiecinātas tikai uz pašreizējo  
sesiju un  netiek saglabātas pie taimera 
atiestates. Ja izmaiņas Virtuālā partnera 
darbībā tiek veiktas aktivitātes laikā,  
 Virtuālais partneris izmanto jauno tempu 
no Jūsu lokācijas vietas. 
 Virtuālā partnera tempa 
uzstādīšana  
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT.
2. Izvēlieties RUN, GENERAL vai BIKE 

> VIRTUAL PARTNER > ON.

3. Izmantojiet ▲/▼, lai regulētu Virtuālā  
partnera tempu.

4. Nospiediet MODE, lai saglabātu 
izmaiņas un atgrieztos pie sporta 
izvēlnes.  

 Virtuāla partnera treniņa  
uzsākšana
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT.
2. Izvēlieties RUN, GENERAL vai BIKE 

> VIRTUAL PARTNER > ON.
3. Nospiediet MODE vairākas reizes, 

lai atgrieztos pie treniņu režīma. 
4. Nospiediet START.
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Treniņa režīms

 !: Šis displeja lauks tiek izgaismots 
melnā krāsā, ja Jūsu temps 
ir lēnāks par Virtuālā partnera 
tempu. 

5. Nospiediet  ▲ vai ▼, lai aplūkotu
Virtuālā partnera datu lapu.  

Virtuālā partnera izslēgšana
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT.
2. Izvēlieties RUN, GENERAL vai BIKE 

> VIRTUAL PARTNER > OFF.

Intervālu treniņi
Izveidojiet intervālu treniņus, 
izmantojot savu FR70 ierīci. Intervāls 
var būt izteikts kā laiks vai kā distance 
konkrētai aktivitātei  vai aktivitātes 
atpūtas  periodam. 
Intervālu treniņa  izveidošana

1. Nospiediet MODE > TRAINING > 
INTERVALS > SETUP.

2. Nospiediet ENTER, lai izvēlētos TIME  
vai DISTANCE.

3. Izmantojiet ▲/▼, lai ievadītu intervālu. 
Nospiediet ENTER, lai pārietu pie  
nākošā lauka.

4. Izmantojiet ▲/▼ bultas, lai iestatītu 
izgaismoto vērtību. 

5. Nospiediet ENTER,  lai iestatītu atpūtas veidu.
6. Izmantojiet ▲/▼, lai ievadītu laika intervālu. 

Nospiediet ENTER, lai pārietu pie nākošā 
lauka.

7. Izmantojiet▲/▼ bultas, lai iestatītu
 izgaismoto vērtību. 
8. Izmantojiet▲/▼, lai izvēlētos atkārtojumu 

(REPS) skaitu.
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Treniņa režīms

9. Izvēlieties WARM UP > YES un
COOL DOWN > YES (papildus).

10. Izvēlieties DO WORKOUT.
11. Nospiediet START.
Ja Jūs iesildāties vai Jums ir atslodzes  
posms, nospiediet LAP iesildīšanās 
apļa beigās, lai sāktu pirmo  
intervālu. Pēdējā intervāla beigās
 FR70 ierīce automātiski uzsāk 
atslodzes apli. Kad atslodzes posms 
noslēdzies, nospiediet  
LAP, lai pabeigtu atslodzes periodu. 
Nospiediet STOP,  lai pabeigtu treniņu.
Kad katrs intervāls tuvojas beigām, 
brīinājuma funkcija sāk laika atskaiti  
līdz jaunā intervāla sākumam. Lai 
pabeigtu intervālu ātrāk, nospiedietLAP 
pogu.

Fitnesa aprīkojuma  
pievienošana
ANT+ tehnoloģija palīdz pievienot FR70 
ierīci fitnesa aprīkojumam, lai Jūs varētu  
nosūtīt treniņa un lietotāja informāciju 
uz fitnesa aprīkojumu, kā arī lai saņemtu un 
saglabātu treniņa statistiku no fitnesa 
aprīkojuma.  
Meklējiet 
ANT+ “Link 
Here” logo, lai 
atrastu savietojamu
aprīkojumu. 
Lai saņemtu papildus informāciju, skat. 
www.garmin.com/antplus.
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Treniņa režīms

Savietojama aprīkojuma 
pievienošana
1. Nospiediet MODE > TRAINING. 
2. Ieslēdziet savietojamā aprīkojuma  

konsoli.  
3.   Pielieciet savu FR70 ierīci pie ANT+ 

“Link Here” logo uz fitnesa aprīkojuma  
uz 2 sekundēm. Pulkstenis sāks 
pīkstēt un parādīs ziņojumu,  
kurā teikts, ka tas ir pievienots 
 fitnesa aprīkojumam.  

4. Nospiediet START uz fitnesa 
aprīkojuma, lai sāktu izmantošanu.  

 !:  Fitnesa aprīkojums un Jūsu  
 FR70 saglabās savienojumu
līdz sesijas beigām vai arī 
līdz Jūs pametat uztveršanas zonu. 

5. Nospiediet STOP uz fitnesa 
aprīkojuma, lai apturētu pulksteni un  
treniņa sesiju. 
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Vēsture

Vēsture
VISPĀRĒJS
Skriešana
Riteņbraukšana

Izvēlieties YES/ NO

VĒSTURE

Nospiediet
▲ vai ▼,
lai aplūkotu 

aktivitātes             

KOPĒJAIS
AKTIVITĀTES

DZĒST
NOSŪTĪT VISU

Visas aktivitātes 
Vecās aktivitātes

Visi kopā 

Vēstures izvēlne
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Vēsture

Vēstures saglabāšana
Jūsu FR70 ierīce saglabā datus, 
balstoties uz aktivitātes veidu vai 
izmantoto aksesuāru, kā arī treniņa 
iestatījumus. Jūsu sesija tiek 
saglabāta vēsturē, atiestatot taimeri.

Vēstures aplūkošana
1.  Nospiediet MODE > HISTORY.
2. Izvēlieties ACTIVITIES, lai aplūkotu 

individuālos treniņus, vai TOTALS, 
lai aplūkotu visus treniņu datus, 
kas saglabāti uz Jūsu FR70 ierīces.

3. Nospiediet ENTER , lai aplūkotu 
informāciju par datumu un laiku. 
Nospiediet ▲/▼, lai pārvietotos 
pa atsevišķiem treniņiem.

Atmiņas pārvaldība
Jūsu FR70 spēj uzglabāt līdz pat 
100 apļiem un 20 stundām treniņa failu.  

Kad atlikusi aptuveni viena stunda atmiņas, 
LOW MEMORY brīdinājums parādās uz  
 FR70 ekrāna treniņa režīmā.
Kad atmiņa ir pilna, parādās FULL 
MEMORY brīdinājums  un Jūsu 
 FR70 ierīce pārstāj ierakstīt datus.
Jūsu pulkstenis automātiski saglabā  
sesiju, ja atmiņa ir pilna. 
Lai saņemtu informāciju par datu augšupielādi 
uz datora, skat. 27.–28.lpp..

Treniņa vēstures  
dzēšana 

 !: Skat.  27.–28.lpp., lai saņemtu
informāciju par treniņa datu pārraidīšanu
uz Jūsu datoru.

1. Nospiediet MODE > HISTORY > 
DELETE.

2. Izvēlieties ALL ACTIVITIES, OLD 
ACTIVITIES (aktivitātes, kas vecākas par  
30 dienām) vai ALL TOTALS.

3. Izvēlieties YES.
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Datu augšupielāde

Datu augšupielāde
Jūsu FR70 ierīce saglabā līdz 100 ap-
ļiem un līdz 20 stundām treniņa failu. 
Periodiski augšupielādējiet datus uz 
sava datora, izmantojot ANT+ bezvadu 
tehnoloģiju. 

Prasības
1. Ieslēdziet datoru. (Lai lejupielādētu 

programmatūru un Garmin Connect,
ir nepieciešams  interneta
savienojums.)

2. Lejupielādējiet programmatūru (skat.  
 9.lpp.), lai pirms USB ANT Stick 
pievienošanas Jūsu datoram,
 būtu uzinstalēti visi nepieciešamie 
USB draiveri.

3. Pievienojiet USB ANT
 Stick pie brīva datora 
USB porta .

4. Nenovietojiet FR70 tālāk par 5m no 
sava datora.

5. Pārliecinieties, ka uz FR70 ierīces
nav aktivizēts taimeris vai kāda treniņa 
sesija un ka ierīce atrodas standarta  
laika režīmā.

 FR70 automātiski pārraida datus 
uz USB ANT Stick, lai Jūs varat 
izmantot  Garmin Connect ar mērķi  
saglabāt un analizēt treniņa datus.  

 !: Ja Jums ir kādas problēmas ar 
datu augšupielādi, aktivizējiet 
pārošanu ar datoru. 
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Datu augšupielāde

Datora pārošana
Jūsu FR70 ierīces pārošana 
ar jaunu  datoru
1. Pārliecinieties, ka dators ir 

uzstādīts datu augšupielādei.Skat. 
prasības 27.lpp..

2. Nospiediet MODE > SETTINGS 
> SYSTEM > COMPUTER > 
PAIRING.

3. Izvēlieties ON. Jūsu dators atrod 
 FR70 un pieprasa pārošanu.

4. Nospiediet YES. 

Datora pārošanas atslēgšana
1. Nospiediet MODE > SETTINGS 

> SYSTEM > COMPUTER > 
PAIRING.

2. Izvēlieties OFF.

Datu pārraide jaudas taupīšanas  
režīmā
Datu pārraide jaudas taupīšanas režīmā 
izslēdz datora gaismas signālus, izņemot, ja 
pulkstenis ir standarta režīmā, izvēlņu  
režīmā vai treniņu režīmā. 
1. Nospiediet MODE > SETTINGS 

> SYSTEM > COMPUTER > 
POWER SAVE TRANSFER.

2. Izvēlieties ON vai OFF.
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Iestatījumi

Iestatījumi

Skrējiena iestatījumi

Skrieġana
Vispārēji
Riteņbraukšana

AUTO Aplis
AUTO Pauze 

AUTO Ritināšana
Virtuālais partneris 
Treniņu lapas 

Pulss 
Pedometrs
Temps-ātrums

       Sacīkšu režīms

     Vārds
Dzimte

    Vecums
        Svars
      Garums

Sportista 
aktivitātes klase

Pulkstenis
Sports
Lietotājs

Sistēma

Laiks 1 
Laiks 2 
Modinātājs

Valoda
Dators 

Fitnesa aprīkojums
Mērogs 

Taustiņu toņi 
Ziņojumu toņi 

Vienības
Fona apgaismojums 

Par

Iestatǭjumi
Vēsture 
Treniņi
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Iestatījumi

Nospiediet MODE > SETTINGS > 
SPORT,  lai piekļūtu iestatījumu 
izvēlnēm sekojošiem parametriem:  
• SKRIEŠANA
• VISPĀRĒJI
• RITEŅBRAUKŠANA

Skrējiena iestatījumi
Nospiediet MODE > SETTINGS > 
SPORT > RUN.
AUTO LAP®—Ieslēdz/izslēdz Auto 
Lap. Kad  Auto Lap ir ieslēgts, apļi 
tiek skaitīti, vadoties pēc distances; 
izmantojiet apļa pogu, lai manuāli 
 marķētu apļus. Auto lap skaitītājs tiek 
atiestatīts, kad tiek iestatīts manual lap. 
AUTO PAUSE®—Ieslēdz/izslēdz
 Auto Pause. Kad Auto Pause ir ieslēgta, 
 taimeris automātiski nopauzē, ja  
Jūsu temps ir lēnāks par iestatīto. 
AUTO SCROLL—izmantojiet auto 
scroll funkciju, lai automātiski pārvie-
totos pa visām treniņa datu lapām,  

kamēr taimeris ir aktīvs.Izvēlieties 
displeja ātrumu: SLOW(lēns), MEDIUM 
(vidējs) vai FAST (ātrs).
VIRTUAL PARTNER—ieslēdz/izslēdz 
Virtuālo partneri. Tāpat Jūs varat uzstādīt 
Virtuālā partnera tempu (skat. 
 21.lpp.).
TRAINING PAGES—uzstādiet tās  
treniņa lapas un datu laukus, kurus vēlaties  
redzēt skrējiena laikā. Skat.
32.lpp..
HEART RATE—uzstādiet sirds darbības 
 monitora funkciju un iestatiet skriešanas 
pulsa zonas 
(skat.18.lpp.).
FOOT POD—izvēlieties ON, OFF vai 
CALIBRATE. Lai saņemtu papildus informāciju  
par sava pedometra kalibrēšanu, 
(skat. 13.lpp.).
PACE-SPEED—izvēlieties SPEED vai 
PACE.
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 !:Izmantojiet ▲/▼, lai pārslēgtos 
un mainītu ciparu iestatījumus. 
Nospiediet MODE jebkurā laikā, lai

 atgrieztos pie iepriekšējās lapas/izvēlnes.

RACE MODE—neatgriezīsies kā  
noklusējuma parametrs pie laika režīma. 
Sacīkšu režīmam jābūt uzstādītam. Akti-
vizējot taimeri, sacīkšu režīms izslēdzas.
Riteņbraukšanas iestatījumi
Nospiediet MODE > SETTINGS > 
SPORT > BIKE.
AUTO LAP®—ieslēdz/izslēdz Auto
 Lap. Kad Auto Lap ir iesl., apļi tiek  
skaitīti pēc distances; izmantojiet 
 apļa pogu, lai manuāli marķētu apļus. 
Automātiskais apļu skaitītājs tiek aties-
tatīts, uzstādot manuālo apli.  
AUTO PAUSE®—ieslēdz/izslēdz Auto 
Pause. Kad Auto Pause ir ieslēgta,  
taimeris automātiski nopauzē (apstājas), 
ja Jūsu temps ir lēnāks par  
iestatīto tempu. 

AUTO SCROLL—izmantojiet auto 
scroll funkciju, lai automātiski pārvieto-
tos pa visām treniņa datu lapām, 
kamēr taimeris ir aktivizēts. Izvēlieties 
displeja ātrumu: SLOW, MEDIUM, 
vai FAST.
VIRTUAL PARTNER— ieslēdz/ 
izslēdz Virtuālo partneri. Jūs varat arī 
uzstādīt Virtuālā partnera tempu 
( 21.lpp.).
TRAINING PAGES—iestatiet  
treniņa lapas un datu laukus, kurus 
vēlaties redzēt brauciena laikā 
(32.lpp.).
HEART RATE—ieslēdziet pulsometra 
funkciju un iestatiet riteņbraukšanas  
pulsa zonas (18.lpp.).
BIKE PROFILE—izvēlieties riteņa rata  
izmēru un iestatiet velo sensorus.
PACE-SPEED—izvēlieties SPEED vai 
PACE.
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Iestatījumi

RACE MODE—kā noklusējuma para- 
metrs neatgriežas pie laika režīma.  
Sacīkšu režīmam jabūt ieslēgtam. Režīms 
izslēdzas, kad aktivizējas taimeris.

Datu lauki
Katram režīmam (skriešanas, vispārējam 
 vai riteņbraukšanas) ir iespējams parādīt 
līdz pat piecām datu lapām. Katrā lapā 
var pielāgot līdz trīs datu laukiem. 
1. Nospiediet MODE > SETTINGS > 

SPORT. 
2. Izvēlieties RUN, GENERAL vai BIKE 

> TRAINING PAGES. 
3. Izvēlieties PAGE 1.
4. Nospiediet ▲/▼, lai iestatītu lauku 

skaitu.
5. Turiet nospiestu ENTER,  lai mainītu 

FIELD 1. Nospiediet ▲/▼,  lai mainītu 
datu lauku.

6. Atkārtojiet to pašu ar citiem datu 
laukiem un datu lapām. 

Datu lauku opcijas
** Nepieciešams papildus aksesuārs.

Datu lauks            Apraksts
CADENCE 
**

Pedāļa apgriezienu 
vai soļu skaits 
 minūtē. 

A CADENCE 
**

Vidējā kadence 
Jūsu pašreizējās
aktivitātes
ilgumam.

L CADENCE 
**

Vidējā pašreizējā 
apļa kadence.

CALORIES Sadedzināto kaloriju 
skaits.

CALORIES 
- FAT

Sadedzinato tauku  
kaloriju skaits.

DISTANCE 
**

Pašreizējās aktivitātes 
laikā veiktā 
distance.

L DIST ** Pašreizējā apļa laikā 
veiktā distance.
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Datu lauks Apraksts
HEART 
RATE **

Sirds darbība - sitienu
skaits minūtē 

A HR ** Vidējā sirds darbība  
aktivitātes laikā.

L HR ** Vidējā sirds darbība 
fapļa laikā.

HR ZONE ** Vidējā sirds darbības 
amplitūda (1–5). 
Noklusējuma zonas  
tiek balstītas uz Jūsu
lietotāja profilu.

LAPS Veikto apļu 
skaits

PACE ** Pašreizējais temps
A PACE ** Vidējais temps akti-

vitātes laikā.
L PACE  ** Vidējais temps paš-

reizējā aplī.
SPEED ** Pašreizējais ātrums.

Datu  lauks Apraksts
A SPEED ** Vidējais aktivitātes 

ātrums.
L SPEED ** Vidējais ātrums 

pašreizējā aplī.
L STEPS ** Soļi pašreizējā 

aplī.
TIME 
ELAPSED

Kopējais aktivitātei
atvēlētais laiks.

TIME Hronometra laiks.
A LAP TIME Vidējais, līdz šim 

vienam aplim nepie- 
ciešamais laiks. 

LAP TIME Laiks pašreizējā  
apļa veikšanai

TIME OF 
DAY

Pareizs laiks.
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Pielikums

Pielikums

Papildus aksesuāri
Lai saņemtu  informāciju par papildus 
aksesuāriem, apmeklējiet
 http://buy.garmin.com. Vai arī 
sazinieties ar savu Garmin izplatītāju,  
lai iegādātos aksesuārus. 

Baterijas informācija

BRĪDINĀJUMS:  FR70, sirds
darbības monitors, pedometrs 
un GSC 10 satur lietotāja nomainā-
mu CR2032 bateriju. Skat.
 Svarīgu drošības un produkta  
informāciju, kas pieejama produkta 
iepakojumā, lai saņemtu norādīju-
mus par baterijas izmantošanu. 

FR70 Baterija
 FR70 baterija ir izmantojama 1 gadu 
(pie normālas lietošanas). Ja baterijas uzlādes 
līmenis ir zems, uz FR70 ekrāna laika režīmā
parādās BATTERY LOW  
brīdinājums.
Baterijas mūža pagarināšana
Bieža fona apgaismojuma lietošana 
saīsina baterijas kalpošanas laiku. Uzstādiet 
fona apgaismojuma taimautu uz 5 sekundēm, lai  
nodrošinātu baterijas mūžu. 

 !: Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, 
fona apgaismojuma funkcija tiek automātiski 
atslēgta.

Izmantojot datu sūtīšanu jaudas taupīšanas režīmā, 
tiek atslēgti datora gaismas signāli, ja vien 
pulkstenim  nav uzstādīts standarta laika režīms. 
Skat. 28.lpp.
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 FR70 baterijas nomainīšana
Visi Jūsu ietstatījumi tiek saglabāti,                  
izņemot diennakts laiku. 

 !:  Pirms nomaināt bateriju,  
saglabājiet visus savus datus uz
datora vai vēsturē (skat.
26.lpp.). 

 !: Garmin iesaka baterijas nomainīšanu 
veikt vidē ar zemu mitruma pakāpi, lai
pasargātu ierīci no kondensāta 
rašanās pulksteņa
 iekšpusē.

1. Izmantojiet mazo Phillips skrūvgriezi,
lai izņemtu skrūves no  
FR70 aizmugurējā vāka. 

2. Uzmanīgi paceliet aizmugurējo vāku un 
izņemiet bateriju.  

 !: Ievērojiet piesardzību un nepakustiniet 
sarkano  O‑gredzena starpliku, kas  
atrodas bateriju nodalījumā.                                                      

 !: Ievērojiet piesardzību un nesabojājiet 
sarkano  O-gredzena starpliku 
Jebākds bojājums varētu kļūt par 
iemeslu pulksteņa  darbības 

traucējmiem.
 
3. Nomainiet bateriju ar pozitīvo 

pusi uz augšu. 
 !Pārliecinieties par to, ka starplika ir  
pareizi ievietota tai paredzētajā vietā;
tikai tad uzlieciet pulksteņa  
aizmugurējo daļu. 

4. Uzlieciet aizmugurējo vāku pieskrūvējiet 
četras skrūves, lai starplika atrastos  
savā vietā. Nepievelciet skrūves pārāk cieši.  
 (Garmin iesaka 1 in.-lb. griezes momentu)
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Sirds darbības monitora baterija
Sirds darbības monitors satur 
lietotāja nomaināmu CR2032 bateriju. 
Sirds darbības monitora baterijas 
kalpošanas laiks ir trīs gadi.
Sirds darbības monitora baterijas 
nomainīšana (cietā siksna)
1. Uzlieciet apaļo baterijas vāciņu uz 

sirds darbības monitora 
aizmugurējās daļas.

2. Izmantojiet monētu, lai pagrieztu vāciņu 
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai vāka 
bultiņa norādītu uz OPEN. 

3. Noņemiet vāku un izņemiet bateriju. 
Nogaidiet 30 sekundes. Ievietojiet 
jaunu bateriju ar pozitīvo pusi 
uz augšu. 

 !: Nesabojājiet un nekustiniet 
 O‑gredzena starpliku.

4. Izmantojiet monētu, lai pagrieztu vāku 
pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā bultiņa 
norāda uz CLOSE.

 !: Pēc baterijas nomainīšanas 
sirds darbības monitors 
vēlreiz jāsapāro ar 
FR70 ierīci. 

Sirds darbības monitora baterijas 
 nomainīšana  (mīkstā siksna)                
1.  Izmantojiet mazo Phillips skrūvgriezi,

 lai izņemtu četras skrūves, kas atrodas 
 moduļa aizmugurējā daļā.

2. Noņemiet vāku un izņemiet bateriju. 

3. Nogaidiet 30 sekundes. 
4. Ievietojiet jaunu bateriju ar pozitīvo 

pusi uz augšu.
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 !: Nesabojājiet un nenoņemiet  
O‑gredzena starpliku.

5. Uzlieciet aizmugurējo vāku un ieskrū -
 vējiet četras skrūves. 
Kad sirds darbības monitora baterija 
nomainīta, sapārojiet to ar ierīci 
vēlreiz. 
Pedometra baterija
Kad baterijas uzlādes līmenis ir zems,
treniņa režīmā, kad treniņš sākas vai
beidzas, parādās ziņojums  
 FOOT POD BATTERY LOW .
Tad paliek aptuveni piecas stundas 
baterijas darbības laika 
Pedometra baterijas 
nomainīšana  
1. Uzlieciet apaļo baterijas vāciņu 

atpakaļ uz pedometra. 
AtslǛgt AizslǛgt

2. Pagrieziet vāciņu pretēji pulksteņrādītāja 
virzienam, līdz to var noņemt.                      

3. Noņemiet vāku un bateriju. 
Nogaidiet 30 sekundes. Ievietojiet jaunu 
bateriju ar pozitīvo pusi  
uz augšu.

4. Lai uzliktu vāku, novietojiet atzīmes vienu pret
otru un pagrieziet vāciņu 
pulksteņrādītāja virzienā.

Specifikācijas
FR70 Zilā krāsā 
Pulksteņa izmērs (W×H×D): 

1.5 × 2.2 × 0.51 collas  
(38 × 56 × 13 mm) 

Rokas siksniņas izmērs (L×W×D): 
7.0 × 0.9 × 0.12 collas 
(177 × 23 × 3 mm)

Svars: 1.6 oz. (44 g)
LCD Displejs 28.5 mm × 

20 mm, ar fona apgaismojumu
Ūdens izturība : 50 m                                 
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 !: Lai saglabātu ierīces ūdens 
izturību, neizmantojiet FR70 
pogas zem ūdens.

Datu glabāšana: Līdz 100 apļiem un  
 20 treniņa failu stundām

Datora interfeiss: bezvadu, 
automātiska USB ANT Stick antena

Baterija: lietotāja nomaināma CR2032 
(3 voltu) perhlorāta materiāls – 
ievērojiet īpašu piesardzību.
Skat. www.dtsc.ca.gov 
/hazardouswaste/perchlorate.

Baterijas mūžs: 1 gads, atkarībā no  
lietošanas.

Darbības temperatūras amplitūda: 
no14°F līdz 122°F  
(no ‑10°C līdz 50°C) 

Radio frekvence/protokols: 
2.4 GHz/ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols

Sistēmas savietojamība: ANT+

FR70 Rozā
Pulksteņs izmērs (W×H×D): 

1.5 × 2.0 × 0.55 collas 
(38 × 52 × 14 mm) 

Rokas siksniņas izmērs (L×W×D): 
6.6 × 0.63 × 0.15 collas  
(168 × 16 × 3.75 mm)

Svars: 1.4 oz. (41 g)
LCD displejs: 28.5 mm × 20 mm, 

ar fona apgaismojumu
Ūdens izturība: 50 m

 !: Lai saglabātu ierīces ūdens 
izturību, neizmantojiet FR70
 pogas zem ūdens.

Datu glabāšana: Līdz 100 apļiem un   
 20treniņa failu stundām. 

Datora interfeiss: bezvadu, 
automātiska USB ANT Stick antena

Baterija: lietotāja nomaināma CR2032 
(3 voltu) perhlorāta  materiāls – 
ievērojiet īpašu piesardzību.  
Skat. www.dtsc.ca.gov
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/hazardouswaste/perchlorate.
Baterijas darbības laiks: 1 gads, 

atkarībā no lietošanas.
Darbības temperatūras amplitūda: 

no 14°F līdz 122°F  
(no ‑10°C līdz 50°C) 

Radio frekvence/protokols: 
2.4 GHz/ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols

Sistēmas savietojamība: ANT+

USB ANT Stick antena 
Izmērs (W×H×D): 

2.3 × 0.7 × 0.3 collas 
(59 × 18 × 7 mm)

Svars: 0.2 oz. (6 g)
Datu pārraides diapazons: 

aptuveni 5 m
Darbības temperatūra: no 14°F 

līdz 122°F (no ‑10°C līdz 50°C)
Radio frekvence/protokols: 

2.4 GHz/ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols

Jaudas avots: USB

Sirds darbības monitors
Izmērs (bez siksnas) 

 (W×H×D): 
13.7 × 1.3 × 0.4 collas  
(34.7 × 3.4 × 1.1 cm) 

Svars: 1.6 oz. (44 g)
Ūdens izturība: 32.9 pēdas (10 m)
Datu pārraides diapazons:

 aptuveni 9.8 pēdas (3 m)
Baterija: lietotāja nomaināma CR2032 

(3 voltu) perhlorāta materiāls  – 
ievērojiet īpašu pieardzību! Skat. 
www.dtsc.ca.gov 
/hazardouswaste/perchlorate.

Baterijas darbības laiks: aptuveni 
3 gadi (1 stunda dienā)

Darbības temperatūra: no 14°F 
līdz  122°F (no ‑10°C līdz 50°C) 
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 !: Aukstos laikapstākļos velciet 
piemērotu apģērbu, lai nodrošinātu 
sirds darbības monitoram temperatūru,
 kas  līdzinās Jūsu  ķermeņa  
temperatūrai.

Radio frekvence/protokols: 2.4 GHz/
ANT+ bezvadu komunikācijas 
protokols

Sistēmas savietojamība: ANT+

Pedometrs
Izmērs (izņemot klipsi): 

(L×W×H): 1.4 × 1.0 × 0.3 collas 
(35 × 25 × 7.5 mm)

Svars (ar bateriju):  
0.4 oz. (10 g)

Ūdens izturība: 32.9 pēdas (10 m)
Datu pārraides diapazons: aptuveni 

9.8 pēdas (3 m)
Ātruma un distances precizitāte: 

nekalibrēta 95%, kalibrēta 
98%

Baterija: lietotāja nomaināma CR2032 

(3 voltu) perhlorāta materiāls- 
ievērojiet īpašu piesardzību. Skat. 
www.dtsc.ca.gov 
/hazardouswaste/perchlorate.

Baterijas darbības laiks: 400 stundas skriešanas laika
Operating temperature: no 14°F līdz

 122°F (no ‑10°C līdz 60°C)
Sensora precizitātes amplitūda: no 32°F 

līdz 104°F (no 0°C līdz 40°C)
Radio frekvence/protokols: 2.4 GHz/

ANT+ bezvadu komunikācijas  
protokols

Sistēmas savietojamība: ANT+
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Traucējummeklēšana
Problēma Risinājums/Atbilde

Pogas nereaģē uz  
komandām. Kā
atiestatīt ierīci?

Turiet  MODE un ENTER pogas vienlaicīgi nospiestas,lai 
atsāknētu FR70 programmatūru. Atiestatiet laika un 
pielāgotos iestatījumus. Ja problēma joprojām pastāv, 
izņemiet un atkal ievietojiet bateriju (skat. 35.lpp.). 

Kā dzēst visus 
lietotāja datus?

This procedure deletes all information that you have 
entered. Press and hold MODE, LIGHT/ , and ▲ 
simultaneously. This also restores the factory settings. 
Workout data is deleted. 

Kā uzstādīt laiku uz  
AM vai PM?

Pārliecinieties, ka laika režīms ir uzstādīts uz 12 (12 h).
 Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos pareizu stundu.Zem sekun-
dēm laika lapā parādās A vai P ikona. 
Papildus informāciju meklējiet 15.lpp.

. FR70 ierīce nesūta 
datus uz  
manu datoru.

Skat. 28.lpp.,  lai aktivizētu datora pārošanu. 

Nav iespējams sapā-
rot sirds darbības 
monitoru vai pedo-
metru ar FR70.

• Pārošanas laikā turieties 10m attālumā no citiem
 ANT sensoriem.

• Novietojiet FR70 ierīci  3 m rādiusā no sirds darbības
 monitora. 

• Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet bateriju. 
Kā nomainīt laiku? Skat.15.lpp., lai uzstādītu laiku. 
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Problēma Risinājums/Atbilde
Sirds darbības  
monitora siksna ir  
pārāk liela.

Atsevišķi tiek pārdota mazāka elastīgā siksna.   
Skat.  http://buy.garmin.com.

Sirds darbības dati 
ir neprecīzi vai  
nepareizi.

• Pārliecinieties, ka sirds darbības monitors cieši 
pieguļ ķermenim. 

• Iesildieties 5–10 minūtes. Ja problēmu neizdodas  
atrisināt, turpiniet sekojošus soļus.

• Vēlreiz samitriniet sensorus. Izmantojiet ūdeni, sieka-
las vai elektrodu gēlu. Notīriet sensorus. Netīrumi vai  
sviedri uz sensoriem var radīt traucējumus sirds  
darbības monitora signālā. 

• Sintētiski materiāli, kas rīvējas vai saskaras ar sirds 
darbības monitoru, var radīt statisko elektrību, trau-
cējot sirds darbības signāla uztveršanu. Uzvelciet 

kokvilnas kreklu vai samitriniet kreklu, ja tas nepieciešams.
• Uzlieciet sirds darbības monitoru uz muguras, nevis 

krūškurvja.
• Spēcīgi magnētiskie lauki un daži  2.4 GHz 

bezvadu sensori var radīt traucējumus Jūsu sirds 
darbības monitorā. Šādi avoti var būt: augstsprieguma  
līnijas, elektriskie motori, mikroviļņu krāsnis,  
2.4 GHz bezvadu telefoni un bezvadu LAN 
piekļuves punkti. Paejot nost no traucējumu avota, 
sirds darbības datiem jāatgriežas normālā  
stāvoklī. 

FR 70 OM.indd   42 10/28/2011   10:57:23 AM

http://buy.garmin.com


FR70 lietošanas rokasgrāmata 43

Pielikums

Programmatūras licences  
līgums
IZMANTOJOT ĠO FR70 IERĪCI, JŪS 
PIEKRĪTAT SEKOJOŠIEM PROG-
RAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMA 
NOTEIKUMIEM. LŪDZU,  
RŪPĪGI IZLASIET ŠO  
LĪGUMU.
Garmin pieġǵir Jums ierobeģotas tiesǭbas 
izmantot ġǭs ierǭces programmatȊru 
(“ProgrammatȊra”) binǕrǕ formǕ 
pie normǕlas ġǭ produkta izmantoġanas.
 Nosaukums, ǭpaġumtiesǭbas un ar 
ProgrammatȊru saistǭtǕs intelektuǕlǕ  
ǭpaġuma tiesǭbas paliek Garmin ǭpaġums.
Ar ġo JȊs piekrǭtat, ka ProgrammatȊra ir  
Garmin ǭpaġums, ko aizsargǕ 
Amerikas Savienoto Valstu likumi 
par autortiesǭbǕm un starptautiskas  
vienoġanǕs par autortiesǭbǕm. TǕpat JȊs
piekrǭtat, ka ProgrammatȊras struktȊra, 
organizǕcija un kods ir Garmin  
komercnoslǛpums un ka ProgrammatȊras avota 
koda forma ir Garmin komercnoslǛpums. 
 
 JȊs apǺematies neizjaukt, neatvǛrt, nemainǭt, 

atkǕrtoti nesalikt, nepǕrprojektǛt, kǕ arǭ  
nesamazinǕt ProgrammatȊras lasǕmo formǕtu 
vai arǭ kǕdu tǕs daǸu, un neveikt nekǕdas ar 
ProgrammatȊras atvasinǕġanu saistǭtas  
darbǭbas. JȊs piekrǭtat  
neeksportǛt un nereeksportǛt ProgrammatȊru uz  
kǕdu citu valsti, tǕdǕ veidǕ pǕrkǕpjot ASV 
eksportǛġanas  uzraudzǭbas likumus. .

Atbilstǭbas  
deklarǕcija (DoC)
Ar ġo Garmin paziǺo, ka ġǭ 
Forerunner ierǭce atbilst bȊtiskǕkajǕm
prasǭbǕm un citiem svarǭgiem  
 1999/5/EC direktǭvas noteikumiem.
Lai iepazǭtos ar pilnu Atbilstǭbas deklarǕcijas 
formu, meklējiet Garmin tīmekļa vietnē 
savu  Garmin produktu:  
www.garmin.com.
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Index
A
accessories 8, 34

reestablish 
connection 9

sleep mode 9
activity class 6, 7
alarm 16
alerts

training 17
athlete, lifetime 6
Auto Lap 30, 31
auto pause 30, 31
auto scroll 30, 31

B
backlight 5
batteries 34

power save 15
replacing footpod 37
replacing FR70 35
replacing heart rate 

monitor 36
bike profile 31

bike settings 31
buttons, watch 4

light 4
mode 5
start/stop/enter 4
up/down 4

C
cadence sensor 14
calibrating

foot pod 13
calories 32
computer pairing 28
conserving battery 9, 

15, 34

D
data, sending to 

computer 10
data uploading 10, 27
drivers, USB 10, 27

F
fitness equipment, link 

to 23
foot pod 11

calibrating 13

G
Garmin Connect 27
GSC 10 14

H
heart rate monitor 10, 36
heart rate zones 18
History mode 25

deleting 23
memory 23
saving 23
viewing 23

I
icons 5
interval workouts 22

L
lap 4, 30, 31
license agreement 43

M
modes 5

FR 70 OM.indd   44 10/28/2011   10:57:24 AM



FR70 Owner’s Manual 45

Index

P
pairing sensors

 8
power save 15
power save transfer 28
product registration 1

R
race mode 31, 32
running, foot pod 11
run settings 30

S
sensors, pairing 8
setting the time 15
setup wizard 6
software

free download 9
software license 

agreement 43
speed and cadence 

sensor 14

T
technical 

specifications 37

time, setting 15
time data fields 33
Time mode 15
time zones 16
Training mode 17
transferring data 10, 27
troubleshooting 41

U
uploading data 10, 27
USB ANT stick 10
USB drivers 10, 27

V
virtual partner

pace 21
workout 21

W
weight scale 14
workout 17, 21, 22, 24
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Garmin International, Inc
1200 East 151st Street, 

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

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

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.  
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

815 69 555

00 46 7744 52020

00 331 55 69 33 99

43 (0) 3133 3181 0

0800-0233937

00 34 902 007 097

00 358 9 6937 9758

1-866-429-9296

0180 5 / 42 76 46 - 880

00800 4412 454 
+44 2380 662 915

00 32 2 672 52 54

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

00 39 02 3669 9699

00 35 1214 447 460

00 45 4810 5050

0808 238 0000 
+44 870 850 1242

© 2011 Garmin Ltd. vai tā filiāles                            

Šī FR 70 angļu rokasgrāmatas latviešu valodas versija (Garmin partijas 
numurs 90-01373-00, izd. A) tiek nodrošināta Jūsu ērtībām. Nepieciešamības  
gadījumā skat.jaunāko angļu val. rokasgrāmatas izdevuma versiju, lai saņemtu 
papildus informāciju par FR 70 ierīces darbību un izmantošanu.
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU VALODAS ROKASGRĀMATAS 
PRECIZITĀTI UN ATSAUC JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT  
NO ŠĪS ROKASGRĀMATAS.
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