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Ievads

Ievads
 BRĪDINĀJUMS

Vienmēr sazinieties a savu ārstu, pirms 
uzsākat jaunu treniņu programmu vai 
veicat kādas izmaiņas. Skat. Svarǭgu
 droġǭbas un produktu informǕciju, 
kas atrodas produkta iepakojumā, lai  
uzzinātu svarīgu informāciju par produktiem. 

Ierīces uzstādīšana 
Izmantojot Forerunner® ierīci
pirmo reizi, sekojiet uzstādīšanas 
norādījumiem Forerunner 210 
Īsajā lietošanas rokasgrāmatā.

Ierīces reģistrēšana
Palīdziet mums Jūs pēc iespējas labāk  
atbalstīt, izpildot mūsu tiešsaistes re- 
ģistrācijas formu jau šodien.

• Apmeklējiet: http://my.garmin.com. 
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai 

kopiju.

Pogas
Katrai pogai ir vairākas funkcijas. 

light Nospiediet, lai ieslēgtu fona ap-
gaismojumu. Nospiediet, lai  
meklētu savietojamus svarus.  
Turiet nospiestu, lai ieslēgtu un 
izslēgtu ierīci. 

start/stop Nospiediet, lai aktivizētu/apturētu 
taimeri.

  * Nospiediet, lai pārvietotos pa  
izvēlnēm un iestatījumiem.
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Ievads

lap/ 
reset

Nospiediet, lai atzīmētu jaunu
apli. Turiet nospiestu, lai sagla- 
bātu skrējienu un atiestatītu taimeri. 

page/
menu

Nospiediet, lai pārslēgtos uz 
laika, taimera un sirds darbības 
lapām.
Turiet nospiestu, lai atvērtu 
izvēlni. 

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

*OK,        un  parādās ar izvēlni  
vai ziņojumu.

Ikonas
Baterijas uzlādes līmenis. Lai 
piekļūtu informācijai par baterijas 
 darbības laiku, skat 18.lpp.

GPS ir ieslēgts un  saņem 
signālu.

Fitnesa aprīkojums ir aktīvs.

Sirds darbības monitors ir aktīvs.

Pedometrs ir aktīvs.

Modinātājs ir uzstādīts.
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4 Forerunner 210 Lietošanas rokasgrāmata

Treniņnodarbība

Treniņnodarbība

Dodoties skrējienā
Pirms vēstures ierakstīšanas jāuztver
satelīta signāls vai arī jāsapāro  
 Forerunner ar pedometru. 

1. Taimera lapā nospiediet start, lai akti-
vizētu taimeri ➊. .
Vēsture tiek ierakstīta tikai taimera  
darbības laikā. Jūsu distance     ➋ 
un temps/ātrums   ➌ parādās taimera
lapā.

➋

➌
➊

2. Pēc skrējiena nospiediet  
stop.

Skrējiena saglabāšana 
Turiet nospiestu reset, lai saglabātu 
skrējienu un atiestatītu taimeri.  

Temps vai  ātrums uz ekrāna  
1. Turiet nospiestu menu.
2.Izvēlieties  Setup > Format.
3.Izvēlieties  Pace or Speed.
4.Izvēlieties  Current, Average vai Lap, 

lai izvēlētos tempa vai ātruma datu tipu,
kas parādās taimera lapā. 

Auto Lap izmantošana
Jūs varat izmantot Auto Lap® , lai 
automātiski atzīmētu apli noteiktā 
distancē.

1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties  Auto Lap.
3. Ievadiet distanci un nospiediet OK.
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Treniņnodarbība

Intervālu treniņi
Ir iespējams izstrādāt intervālu treniņus,  
kas balstās uz distanci vai laiku. Jūsu 
standarta intervāla treniņš tiek saglabāts,
līdz tiek izveidots jauns intervālu treniņš. 

 Intervālu treniņa plānošana
1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties Intervals > Set.
3. Izvēlieties Distance or Time.
4.Ievadiet distances vai laika intervāla 

vērtību un nospiediet OK.
Ievērojiet!: Lai izveidotu nenoteiktu 
intervālu, vērtību uzstādiet uz  “Open.”

5. Izvēlieties Distance vai Time 
atlikušajam intervālam.

6. Ievadiet distances vai laika vērtību 
atlikušajam intervālam, nospiedietOK.

7. Izvēlieties atkārtojumu skaitu.
8. Ja nepieciešams, izvēlieties Yes, lai  

pievienotu nenoteiktu iesildīšanos  pie
sava treniņa.

9. Ja nepieciešams, izvēlieties Yes,  lai pievienotu 
nenoteiktu atslodzes periodu pie sava  
treniņa.

10.Izvēlieties Intervals > On.

Intervālu treniņa uzsākšana
1. Nospiediet  start,  lai uzsāktu intervālu  

treniņu.
Ja Jūsu intervālu treniņā ir paredzēta iesildīšanās, 
nospiediet lap, lai  uzsāktu pirmo  
intervālu.

2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
Kad visi intervāli pabeigti, parādās ziņojums. 

Intervālu treniņa pārtraukšana
• Jebkurā laikā nospiediet lap, lai  pabeigtu 

intervālu agrāk. 
• Jebkurā laikā nospiediet stop, lai  

apturētu taimeri.
• Ja intervālu treniņa laikā ir paredzēta atslodze,  

nospiediet  lap, lai pabeigtu intervālu treniņu. 
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Treniņnodarbība

 ANT+ sensora sapārošana
Ja Forerunner ierīce nerāda sirds monitora  
vai pedometra datus, nepieciešams sapārot 
izvēlēto aksesuāru ar Jūsu Forerunner ierīci.
Pārošana nozīmē  ANT+™ bezvadu sensoru
savienošanu, piemēram, pedometra pievie- 
nošana  Forerunner ierīcei.
 Sapārojot ierīces pirmo reizi,  
 Forerunner automātiski atpazīst pedometru
ik reizi, kad tas tiek aktivizēts.  
 

Pirms sapārošanas uzlieciet sirds darbības 
 monitoru vai uzstādiet pedometru.  
Lai saņemtu papildus informāciju, skat.  
 instrukcijas, kas pievienotas aksesuāram, 
vai arī skat. Forerunner 
210 īso lietošanas rokasgrāmatu.

• Nenovietojiet Forerunner tālāk par 
3 m no izvēlētā aksesuāra. 
Pārošanas laikā palieciet 10 m rādiusā no
 citiem ANT+ sensoriem. 

• Ja    ir izsl., turiet nospiestu menu, tad
izvēlieties HR Monitor > On.

• Ja     mirgo, taimera lapā nospiediet  
 page, lai aplūkotu sirds darbības lapu 
. 
 Forerunner ierīce meklē pulsa 
signālu 30 sekundes.   

• Ja    ir izsl., turiet nospiestu menu, tad
izvēlieties Foot Pod > On.

• Ja    mirgo, pārliecinieties, ka pedometrs ir pareizi
uzstādīts, un pastaigājiet, lai aktivizētu  
pedometru.
.

• Ja joprojām neizdodas sapārot aksesuāru,  
nomainiet aksesuāra bateriju 
19.–20. lpp. 

Kad aksesuārs ir sapārots, parādās 
ziņojums, bet simboli       un  
iedegas uz ekrāna.  
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Treniņnodarbība

ANT+ sensora traucējummeklēšana
Problēma Risinājums
Izmantoju cita ražojuma
ANT+ sensoru.
Nav iespējams sapārot

 Pārliecinieties par to, ka tas ir savietojams ar Forerunner  
(www.garmin.com/intosports). 

 
ierīci ar pedometru.

Jāizslēdz GPS . 
1. Izejiet ārpus telpām.
2. Kamēr Forerunner ierīce mēģina atrast satelītus, nospiediet page.
3. Izvēlieties Yes. 

Pulsa dati ir neprecīzi 
vai nepareizi.

• Pārliecinieties par to,ka monitors cieši pieguļ ķermenim.
• Veiciet iesildīšanos 5–10 minūtes.
• Samitriniet elektrodus. Izmantojiet ūdeni, siekalas vai  

elektrodu gēlu.  
• Notīriet elektrodus. Netīrumi un sviedri uz elektrodiem var  

traucēt sirds signāla uztveršanai.
• Novietojiet elektrodus uz muguras, nevis uz krūškurvja.
• Uzvelciet kokvilnas kreklu vai arī samitriniet kreklu, ja tas 

nepieciešams izvēlētajai aktivitātei. Sintētiski materiāli, kas rīvējas  
pret sirds darbības monitor var radīt statisko elektrību, kas 
traucē pulsa signāla uztveršanu. 

• Paejiet tālāk no avotiem, kas rada spēcīgu magnētisko lauku, un  
dažiem2.4 GHz bezvadu sensoriem, kas var traucēt sirds 
darbības monitoram. Šādi avoti var būt  augstsprieguma elektro 
līnijas, elektriskie motori,  mikroviļņu krāsnis,  2.4 GHz 
bezvadu telefoni un bezvadu LAN piekļuves punkti.
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Treniņnodarbība 

Sirds darbības monitors
 Par pulsa mērīšanas zonām
Daudzi sportisti izmanto sirds darbības  
zonas, lai mērītu un palielinātu sirds un  
asinsvadu izturību, kā arī lai uzlabotu 
savu fiziko formu. Pulsa zona ir  
noteiktā sirds sitienu amplitūda minūtē. 

Ir piecas vispārpieņemtas pulsa zonas,
kas numurētas no 1 ldz 5, vadoties pēc  
pieaugošas intensitātes. Galvenokārt,
 pulsa zonas tiek aprēķinātas, 
pamatojoties uz  procentuālu maksimālās
 pulsa frekvences  daudzumu.  

Fitnesa mērķi
Pulsa zonu pārzināšana var palīdzēt 
mērīt un uzlabot savu fizisko  
formu, izprotot un pielietojot  
šos principus: 

• Jūsu pulss ir labs treniņa intensitātes  
rādītājs.

• Noteiktu pulsa zonu trenēšana var 
palīdzēt  uzlabot sirds un asinsvadu  

izturību. 
• Pulsa zonu pārzināšana pasargās Jūs no  

pārslodzes, kā arī samazinās  
savainošanās risku. 

Ja zināt savu maksimālo pulsa frekvenci, 
varat izmantot tabulu (9.lpp.), lai noteiktu  
labāko pulsa zonu savu fitnesa mērķu  
sasniegšanai. 

Ja nezināt savu maksimālo pulsa frekvenci, 
izmantojiet vienu no kalkulatoriem, kas 
pieejami internetā. Dažos sporta klubos  
un veselības centros piedāvā  testus,  
kas nosaka maksimālo pulsa frekvenci. 

Pulsa zonu uzstādīšana 
1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties HR Monitor > Set Zones.
3. Ievadiet maksimālo pulsa rādītāju un  

nospiediet OK.
4. Ievadiet zemāko pulsa rādītāju katrai  

pulsa zonai, tad nospiediet OK.
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Treniņnodarbība

Pulsa zonu aprēķināšana 
Zona % no

maksimālā
pulsa 

Veiktā piepūle Ieguvums

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

lesācēju līmeņa aerobais treniņš; 
samazināts stresa līmenis

2 60–70% Komfortabls temps, nedaudz dzi- 
ļāka elpošana, iespējama  
sarunāšanās

Bāzes līmeņa kardiovaskulārais
treniņš; labs reģenerācijas temps.

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

Uzlabotas aerobās spējas, 
optimāls kardiovaskulārais treniņš

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

Lielākas 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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Treniņnodarbība

Ar pulsu saistīti  brīdinājumi
Pirms uzstādāt ar pulsu saistītus 
brīdinājumus, pielāgojiet pulsa 
zonas savām vajadzībām (8.lpp.).

1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties HR Alerts.
3. Ievadiet augstāko brīdinājuma vērtību.

Izvēlieties kādu no zonām vai ievadiet 
standarta vērtību.

4.Nospiediet OK.
5. Ievadiet zemāko brīdinājuma vērtību.

Izvēlieties kādu no zonām vai ievadiet 
standarta vērtību.

6. Nospiediet OK.
Brīdinājuma signāls atskan brīdī, kad pulsa 
vērtība ir augstāka vai zemāka par norādīto amplitūdu.  

Pedometrs
Jūsu Forerunner ierīce ir savietojama ar 
 pedometru. Izmantojiet pedometru, lai sūtītu 
datus uz Forerunner ierīci, kad trenējaties iekš-
telpās un GPS signāls ir vājš vai arī kad 
 satelīta signāls ir pazudis.  
 Pedometrs atrodas gaidīšanas režīmā un  
ir gatavs datu pārsūtīšanai (tāpat kā sirds  
darbības monitors). Sapārojiet pedometru ar  
 Forerunner  ierīci(6.lpp.). 

 Ja ierīce netiek izmantota 30 minūtes, 
pedometrs izslēdzas, lai taupītu bateriju jaudu. 
Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, uz Forerunner  
ierīces parādās ziņojums. 
Baterijas darbības laiks ir aptuveni piecas 
stundas.
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Treniņnodarbība

Pedometra kalibrēšana
Ja pedometra distance šķiet pārāk augsta 
vai zema skrējiena laikā, Jūs varat  
 manuāli noregulēt kalibrēšanas 
faktoru. Kalibrēšanas formula ir reālā
distance (izmantotais skrejceļš) / 
ierakstītais attālums × pašreizējais kalibrē- 
šanas faktors = jaunais kalibrēšanas faktors. 
Piemēram, 1600 m / 1580 m × 95 = 96.2.

1. Turiet nospiestu menu pogu.
2. Izvēlieties Foot Pod > Calibrate.
3. Noregulējiet kalibrēšanas faktoru un  

nospiediet OK.

Svaru izmantošana
Ja izmantojat ANT+ savietojamus  
svarus, Forerunner var nolasīt datus 
no svariem.

1. Nospiediet  light. 
Kad svari ir atrasti, parādās ziņojums.

2. Nostājieties uz svariem.

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

3. Kad parādās Jūsu svars, nokāpiet 
no svariem.
Padoms: Ja parādās kļūda, nokāpiet no  
svariem un mēģiniet vēlreiz. 

Fitnesa aprīkojums
ANT+ tehnoloģija automātiski savieno 
 Forerunner ierīci un sirds darbības monitoru 
ar fitnesa aprīkojumu, lai Jūs varētu aplūkot  
 datus uz aprīkojuma konsoles.  
Meklējiet ANT+ Link Here logo uz 
savietojamām fitnesa ierīcēm.  

 Apmeklējiet www.garmin.com/antplus,  lai
saņemtu papildus norādījumus par savienojumiem. 
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Vēsture

Vēsture
Forerunner ierīce spēj saglabāt aptuveni 
180 stundas skrējiena vēstures.  
Kad Forerunner atmiņa ir pilna, ierīce 
sāk rakstīt pāri vecākajiem datiem. 
Augšupielādējiet skrējiena vēsturi (13.lpp.) 
Garmin Connect™ vai Garmin Training 
Center®, lai sekotu līdzi visai skrējiena 
vēsturei. 

Skrējiena aplūkošana
Skrējiena vēsture sevī ietver datumu, 
laiku, distanci, skrējiena laiku, kalorijas, 
vidējo tempu un ātrumu. Tāpat vēsture 
uzrāda vidējos pulsa rādītājus, ja Jūs 
izmantojat sirds darbības monitoru. 

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

saglabātajiem skrējieniem.
4. Nospiediet OK, lai aplūkotu apļa informāciju. 

Skrējiena dzēšana 
1. Turiet nospiestu menu.
2. Izvēlieties History.
3. Izvēlieties skrējienu.
4. Nospiediet   a    un  

vienlaicīgi.
5. Nospiediet OK. 

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

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

• Garmin Training Center ir 
datorprogramma, kam pēc instalēšanas 
nav nepieciešama  pieeja internetam. 
 Tā darbojas tieši uz datora   
 nevis internetā.
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Vēsture

1. Apmeklējiet www.garmin.com
/intosports.

2. Izvēlieties savu produktu.
3. Uzklikšķiniet uz  Software.
4. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Vēstures pārsūtīšana uz 
datoru 
1. Pievienojiet USB kabeli datora USB 

portam. 
2. Novietojiet visus četrus kontaktus, kas 

atrodas Forerunner aizmugurē, ar  
atverēm uz lādēšanas spraudņa  
(19.lpp.).

3. Atveriet Garmin Connect  
(www.garminconnect.com) vai atveriet 
Garmin Training Center. 

4. Sekojiet instrukcijām, kas pievienotas 
programmatūrai.

Datu pārvaldība
Forerunner ir  USB lielapjoma atmiņas ierīce.
Ja nevēlaties šādu Forerunner failu pārvaldību, 
izlaidiet šo sadaļu. 

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

Vēstures failu dzēšana
IEVĒROJIET

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

1. Savienojiet Forerunner ierīci ar  
datoru, izmantojot USB kabeli 
(13.lpp.).

Forerunner 210 OM for Europe.indd   13 12/27/2010   2:03:26 PM

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


14 Forerunner 210 Lietošanas rokasgrāmata 

Vēsture

Jūsu Forerunner ierīce parādās kā 
removable drive My Computer 
sadaļā uz Windows datoriem vai 
kā mounted volume uz  Mac 
datoriem. 

2. Atveriet “Garmin” mapi vai sējmumu
(volume).

3. Atveriet “Activities” mapi vai sējumu 
(volume).
4. Izvēlieties failus. Nospiediet Delete 

pogu uz klaviatūras. 

USB kabeļa atvienošana
1. Veiciet kādu no šīm darbībām:

• Windows datoriem: uzklikšķiniet uz 
izņemšanas     ikonas sistēmas
ikonjoslā.

• Mac datoriem: pārvelciet sējuma 
(volume) ikonu uz  Trash . 

2. Atvienojiet  Forerunner no datora.
 

Pulksteņa  iestatījumi

Modinātāja uzstādīšana
1. Turiet nospiestu  menu.
2. Izvēlieties Alarm > Set.
3. Ievadiet modinātāja laiku.
4. Izvēlieties Alarm > On.

Lietotāja profila izveidošana
Forerunner izmanto Jūsu par sevi ievadīto  
informāciju, lai precīzi aprēķinātu skrējiena 
 datus. Ir iespējams mainīt sekojošu lietotāja 
 profila informāciju: 
dzimti, vecumu, garumu, svaru un pieredzējuša  
sportista statusu. 

1. Turiet nospiestu menu. 
2. Izvēlieties User Profile.
3. Mainiet iestatījumus. 
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Pulksteņa iestatījumi 

Par aktīviem sportistiem mūža garumā        
Aktīvs sportists mūža garumā ir indivīds, 
kurš ir instensīvi trenējies daudzu gadu 
garumā  (izņemot nenopietnu traumu periodus) 
un kura pulss miera stāvoklī ir 60 sitieni 
minūtē (bpm) vai mazāk. Aktīva sportista  
 iestatījums ietekmē noteiktus svaru  

aprēķinus.  

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

Sistēmas iestatījumu  
mainīšana 
Ir iespējams veikt izmaiņas sekojošos parametros:  
datums, laiks, laika formāts, toņi, valoda, vienības un 
tempa vai ātruma formāts (4.lpp.).

1. Turiet nospiestu menu. 
2. Izvēlieties  Setup. 
3. Mainiet iestatījumus. 

Laika manuāla iestatīšana
Kā noklusējuma parametrs, pulksteņa laiks tiek  
iestatīts automātiski, kad Forerunner ierīce
atrod satelītus. 

1. Turiet nospiestu menu. 
2. Izvēlieties Setup > Time > Manual. 
3. Ievadiet laiku un nospiediet OK.
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Pielikums

Pielikums

Specifikācijas
IEVǚROJIET

Forerunner ir ūdens izturīga ierīce, kas 
atbilst IEC standartam 60529 IPX7. To 
var iemērkt ūdenī 1 metra dziļumā uz  
30 minūtēm. Ilgāka atrašanās ūdenī
var sabojāt ierīci. Pēc iemērkšanas  
nosusiniet vai izžāvējiet ierīci, tikai tad  
to var lādēt un izmantot.  
 

!:  Forerunner ierīce nav paredzēta 
lietošanai peldēšanās laikā. 

Forerunner Specifikācijas
Baterija 200 mAh lādējama, 

litija jonu, tablešveida 
baterija

Baterijas mūžs    Skat.   18.lpp.
 Darbības 
temperatūras 
diapazons

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

Baterijas  
lādēšanas  
temperatūras 
diapazons

No 41°F līdz 104°F  
(no 5°C līdz 40°C)

Radio 
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas  protokols

Savietojami 
aksesuāri

ANT+ bezvadu tehnoloģija 
uz Forerunner darbojas  
tikai ar sirds darbības  
monitoru un pedometru.
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Pielikums

Sirds darbības monitora specifikācijas
Ūdens izturība 98.4 pēdas (30 m)

Šis produkts nepārraida 
 sirds darbības datus uz  
 GPS ierīci peldēšanās  
laikā.

Baterija Lietotāja nomaināma  
CR2032, 3 volti,  
(19.lpp.).

Baterijas mūžs Aptuveni 4.5 gadi 
(1 stunda dienā)

Darbības 
temperatūra

No 23°F līdz 122°F 
(no -5°C līdz 50°C)
!: Aukstos laika apstākļos  
valkājiet piemērotu apģēr-
bu, lai uzturētu sirds darbī-
bas monitoram ķermeņa  
temperatūra.

Radio 
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikāciju protokols.

Pedometra specifikācijas
Ūdens izturība 32.9 ft. (10 m)

Baterija Lietotāja nomaināma  
CR2032, 3 voltu,  
(19.lpp.).

Baterijas mūžs Aptuveni 400 stundas 
                           skriešanas laika
Darbības
temperatūra

No 14°F līdz 140°F  
(no -10°C līdz 60°C)

Radio 
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu
komunikācijas protokols
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Pielikums

Par bateriju
 BRĪDINĀJUMS

Šis produkts satur litija jonu bateriju. 
 Skat. Svarǭgu droġǭbas un produktu  
informǕciju, kas atrodama produkta  
iepakojumā, lai saņemtu svarīgu infor-
māciju par produktu.

Forerunner Baterijas mūžs
Baterijas
darbība *

Forerunner lietošana

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

Līdz 3 
nedēļām 

Jūs izmantojat  
Forerunner jaudas taupīšanas 
režīmā visu laiku.

Līdz 8stundām Jūs trenējaties, visu laiku 
izmantojot  GPS.

*Reālais pilnībā uzlādētas baterijas  
darbības laiks ir atkarīgs no tā, cik  
daudz izmantojat GPS, fona apgaismojumu 

un jaudas taupīšanas režīmu. Ierīces pakļaušana  
pārmērīgam aukstumam samazina baterijas 
mūžu.

Jaudas taupǭġana
Ja ierīce netiek izmantota ilgāku laiku,  
Forerunner ieiet jaudas taupīšanas režīmā. 
Forerunner rāda laiku un datumu, taču tas  
nesavienojas ar ANT+ aksesuāriem un neiz- 
manto GPS. Nospiediet
page, lai izietu no jaudas taupīšanas režīma. 

Forerunner lǕdǛġana
IEVǚROJIET 

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

Forerunner nelādē bateriju, ja temperatūra 
ir ārpus noteiktajām robežām:  
41°F–104°F (5°C–40°C).  

1. Ievietojiet kabeļa USB kontaktu  
 AC adapterā.
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Pielikums  

2. Ievietojiet AC adapteru stadarta  
sienas kontaktligzdā.                                           

3. Novietojiet visus ierīces aizmugurē
esošos četrus kontaktus pret četrām
atverēm uz lādētāja           ➊ .

➊

Pievienojot Forerunner barošanas
avotam, Forerunner ierīce
ieslēdzas un parādās lādēšanas  
ekrāns.

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

Sirds darbības monitora un 
pedometra baterijas                               

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai izņemtu  
 baterijas. Sazinieties ar vietējo atkritumu 
savākšanas uzņēmumu, lai
pareizi atbrīvotos no izlietotajām baterijām.  
Perhlorāta materiāls - nepieciešama īpaša uzmanība!
 Skat. www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
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Pielikums

Sirds darbǭbas monitora 
baterijas nomainǭġana 

1. Izmantojiet nelielu Phillips skrūvgriezi, 
lai izskrūvētu četras skrūves moduļa 
aizmugurējā daļā.

2. Noņemiet vāku un bateriju. 

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

galu uz augšu.
!: Nesabojājiet un nepazaudējiet  
O-gredzena starpliku. 

5. Uzlieciet atkal melno vāku un ieskrūvējiet  
skrūves.

Kad sirds darbības monitora baterija ir ievietota,  
sapārojiet to atkal ar ierīci. 

Pedometra baterijas nomainǭġana
1. Uzlieciet apaļveida bateriju vāku uz  

ierīces aizmugurējās daļas. 
2. Pagrieziet vāciņu pretēji pulksteņa rādītāja 

virzienam, līdz to var noņemt. 
3. Noņemiet vāku un bateriju.

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

daļu uz vāka iekšpusi.  

6. Uzlieciet vāku atbilstoši bedrītēm un 
pagrieziet vāciņu pulksteņrādītāja 
virzienā.

Kad pedometra baterija nomainīta,  
sapārojiet to atkal ar ierīci. 
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Pielikums

Ierīces apkope
IEVĒROJIET

Neuzglabājiet ierīci vietās, kur tā tiktu  
pakļauta ilgstošai pārāk augstu vai pārāk 
zemu temperatūru iedarbībai, jo tas var  
radīt neatgriezeniskus bojājumus.  

Izvairieties no ķīmisko tīrītāju lietošanas,  
kas varētu sabojāt plastmasas komponentes.  

Ierǭces tǭrǭġana
1. Izmantojiet drāniņu, kas nedaudz  

samitrināta ar mazgāšanas līdzekli. 
2. Nosusiniet to. 

Sirds darbǭbas monitora apkope 
Pirms siksnas tīrīšanas atvienojiet no tās  
moduli. 

• Noskalojiet siksnu pēc katras lietošanas. 
• Mazgājiet siksnu ar rokām aukstā ūdenī 

ik pēc katras piektās izmantošanas  
reizes. 

• Nelieciet siksnu veļas mazgājamajā mašīnā 
vai žāvētājā.

• Lai pagarinātu Jūsu sirds darbības monitora 
kalpošanas laiku, atvienojiet moduli, ja 
neizmantojat to. 
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Pielikums

Traucējummeklēšana
Problēma Risinājums
Pogas nereaģē.  
Kā atiestatīt  
ierīci?

1. Turiet nospiestu light , līdz ekrāns ir tukšs. 
2. Turiet nospiestu light, līdz ekrāns ieslēdzas. 

Ierīce nespēj atrast 
satelīta signālu. 

1. Iznesiet ierīci no garāžas, tālāk no lieliem kokiem un  
augstceltnēm. 

2. Stāviet nekustīgi dažas minūtes. 
Kā var zināt, ka ierīce  
atrodas USB lielapjoma
atmiņas režīmā?

Skat. Windows datoru lietotājiem: new removable disk drive 
My Computer sadaļā; Mac datoru lietotājiem: mounted volume. 

Neredzu sarakstā 
 nevienu noņemamo 
disku (removable drive).

Ja Jūsu datorā ir vairāki tīkla diski, Windows sistēmai var rasties 
problēmas ar burtu piešķiršanu Garmin diskiem.  Skat. savas  
operētājsistēmas Help life sadaļu, lai iemācītos piešķirt burtus. 

Daži no datiem nav  
aplūkojami vēsturē.

Kad ierīces atmiņa ir pilna, tiek rakstīts pāri vecākajiem datiem.  
Regulāri nosūtiet datus uz datoru, lai izvairītos no to zaudēšanas. 
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Pielikums

ProgrammatȊras atjauninǕġana 
1. Izvēlieties kādu no opcijām:

• Izmantojiet WebUpdater. 
Apmeklējiet  www.garmin.com/
products /webupdater.

• Izmantojiet Garmin Connect. Skat. 
www.garminconnect.com.

2. Sekojiet uz ekrāna redzamajām norādēm. 

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

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

/learningcenter.

 Garmin Produktu atbalsta  
izmantošana
Sazinieties ar Garmin produktu  atbalsta
 nodaļu, ja Jums rodas kādi jautājumi par  šo 
 produktu. 

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

• Apvienotajā Karalistē : Garmin (Europe) 
Ltd.: tel. 0808 2380000.

• Eiropā skat. www.garmin
.com/support un uzklikšķiniet uz Contact 
Support,  lai saņemtu atbalsta informāciju  
savā valstī, vai arī sazinieties ar  Garmin 
(Europe) Ltd.: tel. +44 (0) 
870.8501241.
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Lai saǺemtu pǛdǛjos bezmaksas programmatȊras atjauninǕjumus  (izǺemot karġu datus) visa 
 Garmin produktu mūža laikā, apmeklējiet Garmin tīmekļa vietni: www.garmin.com.
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