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 Visas tiesības patur autors. Saskaņā ar Likumu par autortiesībām, šo rokasgrāmatu ir aizliegts kopēt, 
visu kopumā vai pa daļām, bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no Garmin. Garmin patur 
tiesības mainīt vai uzlabot savus produktus, kā arī veikt izmaiņas šīs rokasgrāmatas saturā, iepriekš 
nevienu par to nebrīdinot. Apmeklējiet www.garmin.com, lai saņemtu aktuālos atjauninājumus un 
papildus informāciju par šī produkta lietošanu. 
  
Garmin®, Garmin logo, Auto Lap®, Auto Pause® un Forerunner®  ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču 
zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.  Garmin Connect™ un Virtual Racer™ ir Garmin Ltd. vai tā 
filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez īpašas atļaujas saņemšanas no Garmin. 
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Ievads 
 BRĪDINĀJUMS 

Pirms sāka jaunu vai maināt veco programmu,             
vienmēr  sazinieties ar savu ārstu. 

Skat. Svarīgu drošības un produktu informāciju, 
kas pieejama produktu iepakojumā, lai  
saņemtu brīdinājumus un citu informāciju 
par produktu. 

Pogas 

   Ieslēdz ierīci. 
Ieslēdz fona apgaismojumu 

             Aktivizē un aptur taimeri.  
Izvēlas un izgaismo izvēlnes opcijas. 

             Pāriet pie nākošās izvēlnes opcijas  
Ja taimeris aktivizēts, pāriet pie   
nākošās datu lapas.. 

            Atgriežas bez izvēles izdarīšanas.  
Iezīmē apli (3.lpp.). 

Sākot darbu 
Izmantojot Forerunner pirmo reizi,  
veiciet sekojošus soļus. 
1   Uzlādējiet ierīci  (1.lpp.). 
2   Uzstādiet skriešanas iestatījumus 

(3.lpp.). 
3   Dodieties skrējienā  (2.lpp.). 
4  Augšupielādējiet skrējienu Garmin Connect™ 

vietnē (4.lpp.). 
  

Ierīces lādēšana 
IEVĒROJIET! 

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai 
pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet 
kontaktus un apkārtējo zonu. 

1   Ievietojiet USB kabeli datora 
USB portā. 
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2   Novietojiet lādētāja atveres tieši pretī 
kontaktiem ierīces aizmugurē un pie- 
spiediet lādētāju, līdz tas noklikšķ.  

3  Pilnībā uzlādējiet ierīci.  

Dodoties skriet 
Ierīce tiek piegādāta jau daļēji uzlādēta.  
Taču, iespējams, pirms došanās skriet, tā 
ir papildus jāuzlādē.    
!: Ierīce ieslēdzas automātiski lādēšanās  
la ikā. Ja pirms skriešanas nelādēja ierīci, 

lai to ieslēgtu, turiet nospiestu. 
1Izvēlieties .  

2  mirgo, kamēr ierīce meklē Jūsu atrašanās vietu. 
  

  
                                                                                 Kad lokācija ir noteikta, 

vairs nemirgo. 
3. Izvēlieties  Start, lai aktivizētu taimeri. . 

Time , distance , kalorijas 
, temps   - tas viss tiek ierakstīts,  
kamēr darbojas taimeris. . 

.                                                                                  Izvēlieties  , lai aplūkotu sadedzinātās  
kalorijas un tempu. 

4 Izvēlieties  , lai apturētu taimeri, kad  
skrējiens beidzies. 
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5   Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties Resume, lai aktivizētu 

taimeri. 
• Izvēlieties  Save, lai saglabātu skrējienu 

un atiestatītu taimeri. Tagad varat  
augšupielādēt skrējienu Garmin 
Connect vietnē (4.lpp.). 

• Izvēlieties Discard, lai dzēstu skrējienu.  

Skriešanas un iešanas intervālu  
izmantošana 
!: Pirms skriešanas iestatiet skriešanas/ 
iešanas funkciju. Kad skriešanas taimeris  
aktivizēts, iestatījumus nav iespējams mainīt.  
  
1Izvēlieties   > Run Options > Run/Walk 

> Turn On. 
2 Uzstādiet skriešanas laiku katram intervālam.  
3 Uzstādiet iešanas laiku katram intervālam.  
4 Dodieties skrējienā. 
Kad skriešanas/iešanas funkcija ieslēgta, tā 
tiek izmantota ik reizi, kad dodieties skriet,  
ja vien tā netiek izslēgta vai netiek aktivizēts 
Virtual Pacer™ (3.lpp.). 

Virtual Pacer rīks 
Virtual Pacer ir treniņa rīks, kas palīdz  
uzlabot sniegumu, liekot Jums skriet   
  uzstādītajā tempā.  

Skriešana ar Virtual Pacer rīku 
!: Pirms skriešanas Jums ir jāuzstāda 

  
  

Virtual Pacer rīks. Kad taimeris aktivizēts,   
iestatījumus nav iespējams mainīt. 
1 Izvēlieties  > Run Options > Virtual 

Pacer. 
2 Izvēlieties  Turn On vai Edit Pace, lai  

uzstādītu tempu. 
3Ievadiet tempu. 
Kad Virtual Pacer ir ieslēgts, tas tiek izman- 
tots ikreizi, dodoties skriet, ja vien Jūs to neiz- 
slēdzat vai neaktivizējat run/walk režīmu(3.lpp) 

 Auto Lap® izmantošana 
Uzstādiet ierīci, lai izmantotu Auto Lap, 
kas automātiski iezīmē apli pie katra 
kilometra, vai arī iezīmējiet apļus   
manuāli. Šī funkcija palīdz salīdzināt Jūsu  
sniegumu dažādās aktivitātes daļās.  
  
1Izvēlieties   > Run Options > Laps. 
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2 Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties Auto Lap > Turn On, lai izman- 

totu Auto Lap. 
• Izvēlieties Lap Key > Turn On, lai izmatotu 

, kas marķē apli aktivitātes 
laikā. 

3 Dodieties skrējienā  (2.lpp.). 

Skrējiena automātiska 
nopauzēšana 
Izmantojiet Auto Pause®, lai automātiski 
nopauzētu taimeri, kad pārtraucat kustēties.  
Šī funkcija noder, ja Jūsu maršrutā ir  
luksofori vai citas vietas, kur nepieciešams 
apstāties. 
!: Nopauzētais laiks netiek  saglabāts 
vēstures datos. 

Spied.  > Run Options > Auto 
Pause > Turn On. 

Garmin Connect  

Garmin  Connect ir vienkāršs veids, kā 
uzglabāt un sekot līdzi savām aktivitātēm, 
analizēt datus un veikt datu apmaiņu. Lai 
izveidotu bezmaksas kontu, skat.  
www.garminconnect.com. 

  Saglabājiet aktivitātes : Kad aktivitāte 
pabeigta un saglabāta uz ierīces, 
augšupielādējiet to Garmin Connect 
vietnē un glabājiet, cik ilgi vēlaties.  
  

Analizējiet datus: Aplūkojiet detalizētu 
informāciju par savām aktivitātēm,  
ieskaitot kartes skatījumu, tempu  
un ātrumu, kā arī pielāgojamas  
atskaites. 

Veiciet datu apmaiņu: Jūs varat nosūtīt 
savas aktivitātes pa e-pastu citiem 

  

vai arī publicēt saites uz savām aktivi-  
  

tātēm sociālajos tīklos. 
  

 Garmin Connect izmantošana 
  

1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot 
 USB kabeli (1.lpp.). 

2 Apmeklējiet. www.garminconnect.com. 
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3 Izvēlieties Getting Started. 
4 Sekojiet instrukcijām uz ekrāna. 

Vēsture 
Jūs varat aplūkot savu pēdējo skriešanas  
sesiju uz Forerunner ierīces, taču , lai  
augšupielādētu un aplūkotu neierobežotu 
sesiju apjomu, skat. Garmin Connect. Kad 
atmiņa ir pilna, vecākajiem datiem tiek  
rakstīts pāri. 
!: Vēsture netiek ierakstīta, ja taimeris 
ir apstādināts vai nopauzēts.  

Personīgie rekordi 
Kad skrējiens pabeigts, ierīce rāda jaunākos 
personīgos rekordus, kas sasniegti šī 
skrējiena laikā. Personīgie rekordi 
sevī ietver ātrāko laiku dažādās sacīkšu 
distancēs, kā arī garāko skrējienu.  
  

Vēstures un personīgo  
rekordu aplūkošana 
Skrējiena vēsturē redzams datums, laiks, 
distance, temps, kalorijas un apļa dati.  
Tāpat ierīce rāda Jūsu personīgo  

rekordu laiku, distanci un tempu dažādās 
 distancēs. 
1  Izvēlieties   > History. 
2  Izvēlieties kādu opciju :  

•  Izvēlieties  Runs, lai aplūkotu infor- 
māciju par saglabātajām skrējienu 
sesijām. 

•  Izvēlieties  Records, lai aplūkotu 
savus personīgos rekordus. 

Skrējiena dzēšana 
!:Dzēšot skrējienu no Jūsu ierīces vēstures, 
tas netiek dzēsts no Garmin 
Connect. 
1 Izvēlieties  > History. 
2 Izvēlieties  Runs. 
3 Izvēlieties skrējienu.  
4  Izvēlieties   > Discard > Yes. 

Personīgo rekordu dzēšana 
1  Izvēlieties   > History > Records. 
2  Izvēlieties rekordu, ko vēlaties dzēst.  
3  Izvēlieties  Clear > Yes. 
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Personīgo rekordu restaurēšana 
Jūs varat atiestatīt katru  personīgo rekordu 
atpakaļ uz iepriekš ierakstīto. 
1  Izvēlieties   > History > Records. 
2  Izvēlieties restaurējamo rekordu. 
3  Izvēlieties Use Previous > Use Record. 

Pielikums 
Ierīces apkope 

IEVĒROJIET! 
Izvairieties no triecieniem un nevērīgas 
apiešanās ar ierīci, jo tas var ievērojami 
saīsināt produkta mūžu.  
Nespiediet ierīces pogas zem ūdens. 
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces 
tīrīšanai. 
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus un šķīdumus, 
kas var sabojāt plastmasa sastāvdaļas.  
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar svaigu ūdeni, ja 
tā nonākusi saskarsmē ar hloru, sāli, ūdeni,  
pretiedeguma krēmu, kukaiņu atbaidīšanas  
šķīdumu, kosmētiku, alkoholu vai citām  

ķīmiskām vielām. Ilgstoša šādu vielu iedarbība 
var sabojāt ierīces korpusu.  
Vienmēr pēc ierīces tīrīšanas vai lietošanas 
noslaukiet to un novietojiet vēsā, sausā vietā. 
Nepakļaujiet ierīci pārmērīgi augstām vai  
zemām temperatūrām, kas var radīt  
neatgriezeniskus bojājumus.  

  

Ierīces tīrīšana 
1 Noslaukiet ierīci ar drāniņu, kas samitrināta 

vieglā mazgāšanas līdzeklī. 
. 

  

2  Nosusiniet to. .  

Specifikācijas 
  

Baterijas tips       Nav lietotāja nomaināma. 
lādējama litija jonu, 

  

4.2 volti 
  

Baterijas mūžs     Izmantojot GPS 30min/ 
dienā: līdz 10 dienām 

  

Izmantojot GPS nepārtraukti:  
  

līdz 5 stundām 
  

Pulksteņa režīmā:līdz 5 ned. 
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Ūdens  
izturība 

50 metri 

Darbības  
temperatūra 
  

No-4° līdz 140°F (no 
-20° līdz 60°C) 

Iestatījumi 
Lai atvērtu iestatījumus, izvēlieties  >  
Settings,  lai pielāgotu ierīces iestatījumus  
un funkcijas. 
Alarm: Uzstāda ikdienas modinātāju. 
Tones: Ieslēdz/izslēdz skaņas signālus 

ierīces pogām un brīdinājuma 
ziņojumiem. 

Weight: Iestata lietotāja svaru. 
!: Kaloriju aprēķins skriešanas laikā 
 (2.lpp.) ir precīzāks, ja ievadāt 
savu svaru. 

Format: Uzstāda ierīci, lai tā rādītu tempu 
 vai ātrumu. 

Setup: Uzstāda laiku, laika formātu, valodu 
un mērvienības. 

Datu lauku mainīšana 
Mainiet datu lauku kombinācijas  
abām lapām, kas parādās taimera 
darbības laikā. 

1  Izvēlieties   > Run Options > Data 
Fields. 

2  Izvēlieties datu lauku kombināciju, kuru 
vēlaties redzēt pirmajā lapā. 

3   Izvēlieties datu lauku kombināciju, kuru 
                                                                                vēlaties redzēt otrajā lapā. 

Modinātāja uzstādīšana 
1  Izvēlieties   > Settings > Alarm. 
2  Izvēlieties kādu no opcijām :  

• Izvēlieties Edit Alarm,  ja modinātājs 
jau ir uzstādīts un Jūs vēlaties  
mainīt laiku. 

•  Izvēlieties Turn On, ja  modinātājs  
vēl nav uzstādīts.     

3 Uzstādiet laiku un izvēlieties , lai apstiprinātu. 

Manuāla laika uzstādīšana 

    

Kā noklusējuma parametrs, laiks tiek iestatīts  
  

  

  
  

  

automatiski, kad ierīce uztver satelīta signālu. 
  

  

  
  

  

Laiku var iestatīt arī manuāli. 
  

  

  
  

  

1  Izvēlieties   > Settings > Setup > Time 
> Set Time. 

2  Izvēlieties kādu no opcijām :  
•  Izvēlieties  Auto , lai ļautu ierīcei auto- 

mātiski uzstādīt laiku, kad tiek saņemts  
  

  

  
  

  

satelīta signāls.  
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•    Izvēlieties  Manual, lai manuāli 
iestatītu laiku, un uzstādiet laiku.  

Traucējummeklēšana 
Ierīces atiestatīšana 
Ja ierīce pārstāj reaģēt, iespējams, to  
nepieciešams atiestatīt. 
1 Turiet   vismaz  15 sekundes. 
2 Turiet   vienu sekundi, lai ieslēgtu  

ierīci. 

Programmatūras atjaunināšana ar 
Garmin Connect 
Pirms ierīces programmatūras atjaunināša- 
nas, izveidojiet Garmin Connect kontu 
(4.lpp.) un pievienojiet ierīci 
savam datoram 
(1.lpp.). 
1  Apmeklējiet  www.garminconnect.com. 

Ja ir pieejama jauna programmatūra, 
Garmin Connect ziņo par atjauninājumu. 

2   Sekojiet  instrukcijām uz ekrāna. 
3  Atjaunināšanas procesa laikā  

neatvienojiet ierīci no datora.  
. 

  

Papildus informācija 
Papildus informāciju par šo produktu  
atradīsiet Garmin® tīmekļa vietnē. 
•   Apmeklējiet www.garmin.com/intosports. 
•   Apmeklējiet  www.garmin.com  

/learningcenter. 
•   Apmeklējiet  http://buy.garmin.com vai  

sazinieties ar Garmin dīleri, lai saņemtu             
informāciju par papildus aksesuāriem un  
rezerves daļām. 

Lietošanas rokasgrāmatas saņemšana 
Jaunākā lietošanas rokasgrāmata ir  
pieejama tīmeklī.  
1  Apmeklējiet  www.garmin.com/intosports. 
2  Izvēlieties produktu.  
3  Uzklikšķiniet uz Manuals. 

Ierīces piereģistrēšana 
Palīdziet mums nodrošināt Jums pēc iespējas 
labāku atbalstu, piereģistrējoties tiešsaistē: 
•   Apmeklējiet  http://my.garmin.com. 
•    Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai  

kopiju. 
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Šī  Forerunner 10 angļu rokasgrāmatas versija latviešu valodā (Garmin daļas 
numurs190-01472-00, izd. A) tiek nodrošināta tikai un vienīgi Jūsu ērtībām. 
Nepieciešamības gadījumā skat. jaunāko angļu valodas rokasgrāmatu, lai 
atrastu informāciju par Forerunner 10 darbību un izmantošanu.  
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU VALODAS 
ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI UN ATSAUC JEBKĀDA VEIDA 
ATBILDĪBU, KAS VARĒTU RASTIES SAISTĪBĀ AR ŠO ROKASGRĀMATU. 



www.garmin.com/support
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00800 4412 454
+44 2380 662 915 00 35 1214 447 460 00 34 902 007 097 00 46 7744 52020

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.)

© 2012 Garmin Ltd. vai  tā filiāles
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