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Visas tiesības patur autors. Tādējādi neviena šīs
 rokasgrāmatas lapa nav atveidojama, kopējama,
 pārsūtāma,  izplatāma, lejupielādējama vai uzgla-
bājama jebkāda veida atmiņas ierīcē bez iepriek-
šējas  rakstiskas saskaņošanas ar Garmin. 
Ar šo Garmin piešķir atļauju lejupielādēt vienu 
šīs rokasgrāmatas kopiju cietajā diskā vai kādā 
citā elektroniskajā atmiņas ierīcē, lai tā būtu pie-
ejama aplūkošanai, kā arī vienas kopijas izdrukā-
šanai,  ar noteikumu, ka šāda elektroniska vai izdrukāta  
šīs rokasgrāmatas kopija satur visu tekstu ar autor- 
tiesību ziņojumu, kā arī ievērojot to, ka jebkāda 
neatļauta šīs rokasgrāmatas izplatīšana komerciālos  
nolūkos vai arī jebkādu labojumu izdarīšana ir aizliegta. 
Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt mainīta  
bez iepriekšēja brīdinājuma. Garmin patur tiesības 
veikt izmaiņas vai uzlabojumus savos produktos, kā   
arī mainīt saturu, iepriekš nevienu nebrīdinot par šādu
izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu. Apmeklējiet  
Garmin tīmekļa vietni: www.garmin.com, lai  
saņemtu atjauninājumus un informāciju, kas attiecas  

uz šī un citu Garmin produktu izmantošanu.  
Garmin®,  Garmin logo, Garmin Training 
Center®, Forerunner®  un Auto Lap® ir  
Garmin Ltd. vai tā filiāļu, kas reģistrētas  
ASV un citās valstīs, reģistrētās preču zīmes. 
Garmin Connect™, ANT™ un ANT+™ ir Garmin Ltd.  
vai tā filiāļu reģistrētās preču zīmes. Šīs preču zīmes ir 
aizliegts  izmantot bez īpašas atļaujas no Garmin.
Windows® ir reģistrēta Microsoft Corporation preču 
zīme ASV un/vai citās valstīs.  
 Mac® ir  Apple Computer, Inc. reģistrēta preču zīme. 
 Firstbeat un Analyzed by Firstbeat ir 
reģistrētas un nereģistrētas Firstbeat Technologies Ltd.
preču zīmes.  Citas preču zīmes un nosaukumi  pieder 
to attiecīgajiem īpašniekiem. 

© 2010–2011 Garmin Ltd. vai tā filiāles
Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062,  
USA 
Tel. (913) 397.8200 or  
(800) 800.1020 
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd. 
Liberty House,  
Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)  
0808 2380000 (within the UK) 
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Zhangshu 2nd Road, 
Xizhi Dist.,New Taipei City, 
221, Taiwan (R.O.C.) 
Tel. 886/2.2642.9199 
Fax 886/2.2642.9099
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Sākot darbu ar ierīci
 BRĪDINĀJUMS

Vienmēr, pirms uzsākat vai maināt 
kādu treniņu programmu, sazinieties ar 
savu ārstu.Skat. Svarǭgu droġǭbas un
produktu informǕciju, kas atrodas
 produkta iepakojumā, lai uzzinātu 
svarīgu informāciju par produktu. 

Izmantojot  Forerunner® ierīci pirmo 
reizi, veiciet sekojošus uzdevumus:

1. Uzlādējiet Forerunner ierīci (3.lpp.).
2.Veiciet Forerunner konfigurēšanu (4.lpp.).
3.Atrodiet satelīta signālu (5.lpp.).                          
4.Uzlieciet papildus sirds darbības  

monitoru (6.lpp.).
5.Dodieties skrējienā (7.lpp). 
6. Saglabājiet skrējiena datus (7.lpp.).       

Forerunner lādēšana        
IEVĒROJIET

Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi  
nosusiniet kontaktus un laukumu ap tiem, 
pirms lādējat vai pievienojat ierīci 
datoram.

Forerunner ierīce netiek lādēta, ja 
baterijas temperatūras amplitūda ir  
ārpus noteiktās robežas: 41°F līdz 104°F 
(5°C līdz 40°C). 

Lādēšanas  
spraudnis 
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4 Forerunner 110 Lietoġanas rokasgrǕmata 

1. Ievietojiet vienu USB kabeļa galu  
AC adapterā.

2. Ievietojiet  AC adapteru standarta   
sienas kontaktligzdā. 

3. Novietojiet visus četrus Forerunner 
aizmugurē esošos kontaktus pret
lādēšanas spraudņa atverēm.
Kad Forerunner ierīce ir pievienota 
barošanas avotam, Forerunner 
ieslēdzas un parādās lādēšanas  
ekrāns. 

4. Pilnībā uzlādējiet  Forerunner ierīci. 
Kad Forerunner ierīce ir pilnībā uzlādēta, 
uz ekrāna parādās nemirgojošs baterijas 
 att.   ( ). 

 
Forerunner konfigurēšana
Izmantojot Forerunner pirmo reizi, 
Jums ir jāizvēlas savi sistēmas
 iestatījumi.  

• Spiediet      un  , lai aplūkotu izvēles iespējas 
un mainītu noklusējuma izvēlni.  

• Spiediet  OK,  lai veiktu izvēli. 

Pogas
Katrai pogai ir vairākas funkcijas.                                              
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light Nospiediet light, lai ieslēgtu  
fona apgaismojumu. 
Nospiediet un turiet nospiestu, 
lai iesl./izsl.ierīci. 

start/
stop

Nospiediet start/stop, lai akti- 
vizētu, apturētu taimeri.

  *   Spiediet      un   , lai pārvieto-
            tos pa izvēlnēm un iestatījumiem .

lap/ 
reset

Spiediet, lai atzīmētu jaunu apli. 
Turiet nospiestu, lai saglabātu  
skrējienu un atiestatītu taimeri.  

page/
menu

Nospiediet page, lai pārslēgtos 
starp pulkstens, taimera un  
sirds darbības  
(papildus) lapām.
Turiet nospiestu menu pogu, 
lai atvērtu izvēlni. 

OK * Spiediet OK, lai izvēlētos
 izvēlnes opcijas  un 
apstiprinātu ziņojumus.  
.

*OK,        un   parādās līdz ar izvēlni 
vai ziņojumu. 

Ikonas
Baterijas uzlādes līmenis. Lai  
piekļūtu baterijas derīguma
informācijai, skat.13.lpp.

GPS ir ieslēgts un saņem 
signālu.

Sirds darbības monitors ir aktivizēts.

Modinātājs ir ieslēgts.

Satelīta signāla meklēšana 
 Satelīta signāla atrašana var aizņemt 
30 līdz 60 sekundes. 

1. Ja nepieciešams, piespiediet page, lai  
aplūkotu satelītu meklēšanas lapu. 

2. Izejiet ārpus telpām.
3. Uzgaidiet, līdz Forerunner atrod 

 satelītus.  
Uzsāciet aktivitātes tikai tad, kad satelītu  
meklēšanas lapa ir pazudusi no ekrāna.  
Laiks tiek uzstādīts automātiski. 
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6 Forerunner 110 Lietošanas rokasgrāmata

Sirds darbības monitora 
uzstādīšana 

 UZMANĪBU!
 Sirds darbības monitors var radīt 
noberzumus, ja tas tiek ilgstoši lietots.
 Lai izvairītos no noberzumiem, izman- 
tojiet kādu pretberzes lubrikantu vai gēlu,
uzsmērējot to siksnas centrālajā daļā, kur  
tā saskaras ar ādu.  

Neizmantojiet gēlu un lubrikantus, kas 
satur saules filtrus. Neuzklājiet pretberzes
gēlu vai lubrikantu uz  
elektrodiem.

!: Ja neizmantojat sirds darbības monitoru,  
varat izlaist šo sadaļu.  

Uzlieciet sirds darbības monitoru tieši uz 
ādas.  
Tam jābūt pietiekami pieguļošam, lai tas
skrējiena laikā atrastos savā vietā. 

1. Ievietojiet vienu siksnas tapiņu
sirds darbības monitora atverē. 
TapiǺa

Sirds darbības monitora siksna

Sirds darbības monitrs (Priekšpuse)

Atvere

Sirds darbības monitors (Aizmugure)

Elektrodi

2. Nospiediet tapiņu uz leju.
3. Samitriniet abus elektrodus, kas atrodas  

sirds darbības monitora aizmugurē, lai veidotu 
ciešu savienojumu starp krūškurvi un  
raidītāju. 

4. Aplieciet siksnu ap krūškurvi un pievienojiet to  
otrai sirds darbības monitora pusei.
Garmin logo jābūt ar pareizo pusi uz augšu. 
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Pēc sirds darbības monitora uzlikšanas 
tas atrodas gaidīšanas režīmā un ir gatavs 
nosūtīt datus. Kad sirds darbības monitors 
ir sapārots,   parādās         a ziņojums. 
Informāciju par traucējummeklēšanu skat. , 
14.lpp. 

Dodoties skrējienā
1. Taimera lapā nospiediet start, lai

aktivizētu taimeri. 
 Vēsture tiek ierakstīta taimera 

darbības  laikā. 

Distance

Temps

2. Kad skrējiens pabeigts, nospiediet 
stop.

Skrējiena saglabāšana
 Turiet nospiestu reset pogu, lai  

saglabātu skrējienu un atiestatītu taimeri. 

Skrējiena vēsture
Forerunner spēj saglabāt aptuveni 
180 stundas skrējiena vēstures pie standarta  
izmantošanas. Kad Forerunner atmiņa ir 
pilna, tiek rakstīts pāri vecākajiem datiem.  
Augšupielādējiet skrējiena vēsturi ( 9.lpp.) uz 
Garmin Connect™ vai Garmin Training 
Center®, lai varētu sekot līdzi visai savu 
skrējienu vēsturei.  

Skrējiena aplūkošana
Skrējiena vēsturē redzams datums, laiks, distance, 
skriešanas laiks, kalorijas, kā arī vidējais temps 
un ātrums. Tāpat skrējiena vēsture sevī ietver 
vidējos sirds darbības datus, ja 
izmantojat papildus sirds darbības monitoru.. 

1. Turiet nospiestu menu.
2. Izvēlieties History.
3.Spied      vai  , lai pārvietotos pa izvēlnēm un 

saglabātu skrējienus.  
4. Spiediet  OK.
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8 Forerunner 110 Lietošanas rokasgrāmata

Skrējiena dzēšana
1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties History.
3.Spied.   un    , lai izvēlētos skrējienu.
4.   Nospiediet               un      , turiet 

tās vienlaicīgi nospiestas.
5. Nospiediet OK. 

Iestatījumi
Modinātāja uzstādīšana
1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties Alarm > Set.
3.Spied.       un     , lai uzstādītu  

modinātāja laiku. 
4. Nospiediet OK.

 Auto Lap funkcijas izmantošana
Jūs varat izmantot Auto Lap®, lai  
automātiski iezīmētu apli konkrētā 
distancē.

1. Turiet nospiestu menu.
2. Izvēlieties Auto Lap.

3.Spied.       un  , lai ievadītu  
distanci.

4. Nospiediet OK.

Lietotāja profila izveidošana
 Forerunner izmanto Jūsu par sevi ievadīto  
informāciju, lai veiktu precīzu skrējiena  
datu aprēķinu. Ir iespējams mainīt sekojošu  
lietotāja profila informāciju: 
dzimte, vecums, garums, svars un  
aktivitātes klase. 

1. Turiet nospiestu menu pogu. 
2. Izvēlieties User Profile.
3.Spied.      un       , lai ievadītu profila 

informāciju. 
Izmantojiet tabulu 11.lpp., lai  
noteiktu aktivitātes klasi.

4. Nospiediet OK.
Par kalorijām
Kaloriju patēriņa un sirds darbības  
analīzes tehnoloģiju nodrošina un atbalsta 
 Firstbeat Technologies Ltd.
 Lai saņemtu papildus informāciju, skat.:  
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www.firstbeattechnologies.com.

Sistēmas iestatījumu  
mainīšana
Ir iespējams nomainīt laiku, laika
formātu, toņus, valodu, mērvienības un  
tempu vai ātruma formātu.

1. Turiet nospiestu menu pogu. 
2. Izvēlieties Setup. 
3.Spied.       un  , lai mainītu 

iestatījumus.  
4.Spiediet OK.

Manuāla laika iestatīšana
Kā noklusējuma parametrs, laiks tiek 
uzstādīts automātiski uzreiz, kad  
ierīce ir atradusi satelītus.  

1. Turiet nospiestu menu pogu. 
2. Izvēlieties Setup > Time > Manual. 
3.Spied.        un  , lai uzstādītu laiku. 
4. Nospiediet  OK.

Bezmaksas programmatūra
Garmin nodrošina divas programmatūras opcijas 
skrējiena vēstures datu analizēšanai un  
saglabāšanai: 

• Garmin Connect ir tīmeklī bāzēta  
programmatūra. Izmantojiet Garmin 
Connect uz jebkura datora, kam ir 
piekļuve internetam.

• Garmin Training Center ir 
datora programmatūra, kam pēc 
instalēšanas nav nepieciešams 
internets. Tā ir izmantojama uz datora, 
nevis internetā.

1. Apmeklējiet:  www.garmin.com/intosports.
2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām, 

lai instalētu programmatūru. 

Vēstures datu nosūtīšana uz  
datoru 
1. Pievienojiet USB kabeli datora USB 

portam. 
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10 Forerunner 110 Lietošanas rokasgrāmata

2. Novietojiet visus četrus ierīces 
aizmugurē esošos kontaktus pret 
lādēšanas spraudņa atverēm (3.lpp.).

3. Atveriet Garmin Connect  
(http://garminconnect.com) vai  arī 
Garmin Training Center. 

4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām 
instrukcijām.

Datu pārvaldība
Forerunner ir USB lielapjoma atmiņas 
ierīce. Ja nevēlaties šādi pārvaldīt 
 Forerunner failus, izlaidiet  
šo sadaļu. 

!: Forerunner ierīce nav savietojama ar  
 Windows® 95, 98, Me, vai
 NT. Tāpat tā nav savietoajama ar 
Mac® OS 10.3 vai jaunāku versiju.  

Vēstures failu dzēšana
IEVĒROJIET

Forerunner atmiņa satur svarīgus sistēmas 
failus un mapes, kurus  
nedrīkst izdzēst.  

1. Pievienojiet Forerunner  ierīci 
datoram, izmantojot USB kabeli 
(9.lpp.).
Jūsu Forerunner ierīce parādās kā  removable 
 drive My Computer sadaļā 
uz Windows datoriem vai arī kā 
mounted volume uzMac datoriem.

2. Atveriet “Garmin” disku (drive) vai  
sējumu (volume).

3. Atveriet  “Activities” mapi vai  
sējumu.

4. Izvēlieties failus.
5. Nospiediet Delete pogu uz klaviatūras.  
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 USB kabeļa atvienošana
1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

•  Izmantojot Windows datoru, uzklikšķiniet uz         izņemšanas ikonas sistēmas ikonjoslā.
• Izmantojot Mac datoru, pārvelciet sējuma ikonu uz Trash          . 

2. Atvienojiet Forerunner ierīci no datora. 

Aktivitātes klases
Cik aktīvs Jūs esat? Cik bieži Jūs trenējaties? Cik ilgi Jūs trenējaties? 

0 Nevingroju vispār - -

1 Dažkārt, viegli 
vingrojumi 

Reizi divās nedēļās Mazāk kā  15 minūtes 2 15 līdz 30 minūtes

3 Reizi nedēļā Aptuveni 30 minūtes

4 Regulāri vingroju 
un trenējos

2 līdz 3 reizes 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 Trenējos katru dienu Gandrīz katru dienu 7 līdz 11 stundas

9 Katru dienu 11 līdz 15 stundas

10 Vairāk kā 15 stundas
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12 Forerunner 110 Lietošanas rokasgrāmata

Aktivitātes klases informāciju nodrošina 
Firstbeat Technologies Ltd.,
kas daļēji balstās uz:
Jackson et al. “Prediction of Functional 
Aerobic Capacity Without Exercise 
Testing,” Medicine and Science 
in Sports and Exercise 22 (1990): 
863–870.

Specifikācijas
IEVĒROJIET

Forerunner ir ūdensizturīga ierīce, kas 
 atbilst IEC standartam 60529 IPX7. Tā  
spēj izturēt iemērkšanu 1m dziļumā uz 
30 minūtēm. Ilgāka iemērkšana var  
radīt ierīces bojājumus. Pēc iemērkšanas 
ūdenī noslaukiet  vai izžāvējiet  
ierīci, pirms to izmantojat vai uzlādējat.  
 

!: Forerunner nav paredzēts izmantošanai 
peldēšanās laikā.

Forerunner Specifikācijas
Baterijas tips 200 mAh lādējama, 

litija jonu,  tabletes veida 
baterija

Baterijas mūžs   Skat. 13.lpp.

 Savietojami 
aksesuāri

ANT+ bezvadu 
tehnoloģija uz šīs 
Forerunner ierīces darbo-
jas tikai ar sirds darbības 
monitoru. 

Sirds darbības monitora specifikācijas
Ūdens izturība 
.

32.9 pēdas (10 m)

Baterija              Lietotāja nomaināma 
CR2032 (3 voltu) 
Perhlorāta materiāls
– var būt nepieciešama  
īpaša apiešanās. 
Skat. www.dtsc 
.ca.gov/hazardouswaste 
/perchlorate.

 
                                                                               Baterijas darbība Aptuveni 3 gadi  

                                                                                            (1 stunda dienā)
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Par bateriju
 BRĪDINĀJUMS

Šis produkts satur litija jonu 
bateriju. Skat. Svarīgu drošības un  
produkta informāciju, kas atrodas 
produkta iepakojumā, lai uzzinātu  
būtisku informāciju par produktu.

Forerunner baterijas mūžs
Baterijas
mūžs*

Forerunner lietošana 

1 nedēļa Jūs trenējaties 45 
minūtes dienā ar  
GPS. Forerunner atrodas 
jaudas taupīšanas režīmā  
visu atlikušo laiku. 

Līdz 3 
nedēļām 

Jūs izmantojat  
Forerunner jaudas taupīša-
nas režīmā visu laiku.

Līdz 8 
stundām

Jūs trenējaties ar GPS visu 
laiku.

*Reālais pilnībā uzlādētas baterijas darbības laiks 
ir atkarīgs no tā, cik daudz Jūs izmantojat 
 GPS, fona apgaismojumu un jaudas taupīšanas  
režīmu. Tāpat baterijas mūžu saīsina pakļaušana  
īpaši zemām temperatūrām. 

Jaudas taupīšana 
Ja neizmantojat ierīci ilgāku laiku,  
Forerunner iesaka Jums izmantot jaudas  
taupīšanas režīmu. Forerunner 
rāda laiku un datumu, taču nesavienojas ar  
sirds darbības monitoru un neizmanto  
 GPS. Nospiediet  page, lai izietu no jaudas  
taupīšanas režīma.

forerunner 110 OM for Europe.indd   13 4/21/2011   3:30:18 PM



14 Forerunner 110 Lietošanas rokasgrāmata 

Traucējummeklēšana
 Forerunner atiestatīšana
Ja Forerunner ekrāns vai pogas nereaģē
 uz komandām, veiciet ierīces atiestati.
.

1. Nospiediet un turiet nospiestu light, 
līdz ekrāns ir tukšs.  

2. Turiet nospiestu light, līdz ekrāns  
ieslēdzas.

!: Šī darbība neizdzēš Jūsu datus vai  
iestatījumus.  

Sirds darbības monitora 
sapārošana 
Ja Forerunner nerāda sirds darbības 
 datus, sapārojiet ierīci ar sirds darbības  
 monitoru. 

• Turiet Forerunner ierīci  
3 m rādiusā no sirds darbības monitora. 
Sapārošanas laikā palieciet 10 m rādiusā 
no citiem ANT sensoriem.

• Ja  ir izslēgts, nospiediet un turiet nospiestu menu, 

tad izvēlieties HR Monitor > On.
• Ja     mirgo, taimera lapā nospiediet  

 page, lai aplūkotu sirds darbības lapu.  
. 
 Forerunner meklē pulsu 
 30 sekundes.  

• Ja problēma joprojām pastāv, nomainiet sirds 
darbības monitora bateriju. 

Sirds darbības monitora baterijas 
nomainīšana
Sirds darbības monitors satur lietotāja  
nomaināmu CR2032 bateriju. 

!: Sazinieties ar vietējo atkritumu savākšanas
 departamentu, lai uzzinātu, kā pareizi 
atbrīvoties no baterijām. 

1. Atrodiet uz sirds darbības monitora aizmugurējās
daļas apaļu bateriju vāciņu. 
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2. Izmantojiet monētu, lai pagrieztu vāciņu
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai 
vāciņa bultiņa rādītu uz OPEN. 

3. Noņemiet vāku un izņemiet bateriju 
4. Nogaidiet  30 sekundes. 
5. Ievietojiet jaunu bateriju ar  

plusiņu uz augšu.
!: Nesabojājiet un nepazaudējiet
O-gredzena paplāksni uz vāka. 

6. Izmantojiet monētu, lai pagrieztu vāciņu 
pulksteņrādītāju virzienā; vāka 
bultiņai jānorāda uz CLOSE. 

Programmatūras atjaunināšana
1. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Izmantojiet  WebUpdater atjauninājumus. skat. 
www.garmin.com/products 
/webupdater.

• Izmantojiet Garmin Connect. Skat. 
http://garminconnect.com.

2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Jūsu ierīces reģistrēšana
Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt un  aizpildiet
reģistrācijas formu jau šodien. 

• Skat. http://my.garmin.com. 
• Saglabājiet oriģinālo pirkuma čeku vai tā  kopiju 

drošā vietā. 
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Sazināšanās ar  Garmin 
produktu atbalstu
Jūs varat sazināties ar Garmin produktu
 atbalstu, ja Jums rodas kādi jautājumi  
par attiecīgo produktu.  

• ASV : apmeklējiet www.garmin 
.com/support vai arī sazinieties ar Garmin 
USA pa telefonu (913) 397.8200 vai 
(800) 800.1020.

• Apvienotajā Karalistē:sazinieties ar 
 Garmin (Eiropa) Ltd. tel. 0808 2380000.

• Eiropā, skat. www.garmin.com 
/support un uzklikšķiniet uz  Contact 
Support,  lai saņemtu informāciju savā 
valstī, vai arī sazinieties ar Garmin 
(Eiropa) Ltd. tel. +44 (0) 
870.8501241.

Papildus informācija
Papildus informāciju par šo produktu meklējiet  
 Garmin tīmekļa vietnē.

• Skat.  www.garmin.com/intosports.
• Skat.www.garmin.com 

/learningcenter.

Šī Forerunner 110 angļu rokasgrāmatas versija
 latviešu valodā (Garmin partijas numurs 190-01154-
00, izdevums E) tiek piedāvāta Jūsu ērtības nolūkos. Ja  
nepieciešams, skat. jaunāko angļu valodas rokasgrāmatu, lai 
saņemtu informāciju par  
Forerunner 110 lietošanas un apkopi. 
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS ROKASGRĀMATAS
 LATVIEŠU VALODĀ PRECIZITĀTI, TĀDĒJĀDI ATSAUCOT
JEBKĀDU ATBILDĪBU, KAS VARĒTU RASTIES SAISTĪBĀ AR 
ŠO ROKASGRĀMATU. 
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