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Ievads
 BRĪDINĀJUMS

Skat.  Svarīgu produkta un drošības 
informāciju, kas atrodas produkta 
iepakojumā, lai uzzinātu svarīgu 
informāciju par produktiem.   
Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu, 
pirms uzsākat jaunu treniņu programmu 
vai veicat kādas izmaiņas. 
Sākot darbu
Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet 
sekojošus uzdevumus, lai uzstādītu ierīci 
un iepazītos ar tās pamatfunkcijām.

1 Uzlādējiet ierīci (5.lpp.).
2 Uzlieciet papildus sirds darbības monitoru 

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

(3.lpp.).
5 Piereģistrējiet ierīci (21.lpp.).
6 Saņemiet papildus informāciju (21.lpp.).

Pogas

À

Nospiediet, lai ieslēgtu/
izslēgtu fona apgaismojumu.  
Turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu 
ierīci.

Á

Nospiediet, lai atbloķētu ierīci. 
Nospiediet, lai aktivizētu/
apturētu taimeri. Nospiediet, lai 
izvēlētos opciju vai apstiprinātu 
ziņojumu.  
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Â

Nospiediet, lai apzīmētu jaunu 
apli. Nospiediet, lai atgrieztos 
pie iepriekšējā ekrāna.

Ã

Nospiediet, lai ritinātu pa datu 
ekrāniem, opcijām un 
iestatījumiem. Turiet, lai ātri 
ritinātu. 

Statusa ikonas
Ikonas parādās māju ekrāna augšējā 
daļā. Mirgojoša ikona norāda uz to, ka 
ierīce meklē signālu. Nemirgojoša ikona 
nozīmē to, ka signāls ir atrasts vai 
sensors ir pievienots.  

GPS statuss

Bluetooth® tehnoloģijas statuss

Sirds ritma statuss

Pedometra statuss

Dodoties skrējienā
Ierīce sākotnēji ir daļēji uzlādēta. Pirms 
skrējiena, iespējams, būs nepieciešams 
to uzlādēt (5.lpp.)
1 Turiet     , lai ieslēgtu ierīci.

2 Diennakts laika ekrānā izvēlieties jebkuru
pogu (izņemot      ),nospiediet     , 
lai atbloķētu ierīci. 

3 Dodieties ārpus telpām un nogaidiet, līdz 
ierīce atrod satelītus.
Satelīta signāla atrašana vai aizņemt 
vairākas minūtes. Satelīta josla deg 
zaļā krāsā un parādās laika ekrāns.

4 Spiediet  , lai aktivizētu taimeri. 
5 Dodieties skrējienā.
6   Kad skrējiens pabeigts, izvēlieties 

, lai apturētu taimeri.
7 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties Resume, lai
atsāknētu taimeri.
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• Izvēlieties Save, lai saglabātu
skrējienu un atiestatītu taimeri.
Parādās datu apkopojums.

Ievērojiet: Jūs varat augšupielādēt savu 
skrējienu Garmin Connect vietnē.

• Spiediet Discard, lai dzēstu skrējienu.

Garmin Connect izmantošana 
Augšupielādējiet visus savus aktivitāšu datus 
Garmin Connect vietnē, kur iespējams veikt 
visaptverošu analīzi. Ar Garmin Connect Jūs 
varat aplūkot savu aktivitāšu karti un dalīties 
piedzīvotajā ar draugiem.  
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot

 USB kabeli.
2 Apmeklējiet www.garminconnect.com/start.
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Garmin Connect
Sazinieties ar saviem draugiem, izmantojot 
Garmin Connect. Garmin Connect piedāvās 
visus rīkus kas nepieciešami sekošanai, 
analīzei, datu sūtīšanai un citu iedrošināšanai. 
Ierakstiet sava aktīvā dzīves stila notikumus, 
ieskaitot skrējienu, pārgājienus, braucienus, 
peldēšanu, triatlonu un daudz ko citu. Lai 
izveidotu bezmaksas kontu, apmeklējiet: 
www.garminconnect.com/start.
Saglabājiet aktivitātes: kad aktivitāte ir pabeigta  , 

un saglabāta uz ierīces, Jūs varat 
augšupielādēt šo aktivitāti Garmin 
Connect vietnē un uzglabā tur, cik ilgi 
vien vēlaties.  

Analizējiet datus: Jūs varat aplūkot detalizētāku
informāciju par aktivitāti, tai skaitā 
par laiku, distanci, pacēlumu, sirds 
ritmu, sadedzinātajām kalorijām, 
kadenci, VO2 max., skriešanas 
dinamiku, augšējo kartes skatījumu, 
tempa un ātruma tabulas, kā arī 
pielāgojamas atskaites.   
Ievērojiet: Dažu datu ieguvei 
nepieciešami papildus aksesuāri, 
piemēram, sirds ritma monitors.  
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Plānojiet treniņu: Izvēlieties kādu mērķi 
sasniegšanai, tad ielādējiet vienu no 
ikdienas treniņu plāniem.

Dalieties savās aktivitātēs ar citiem: 
sekojiet draugu aktivitātēm, 
iepublicējiet saites ar savām 
aktivitātēm iemīļotajos sociālajos 
tīklos.  

Bluetooth Connected funkcijas  
Forerunner nodrošina vairākas Bluetooth 
savienojuma funkcijas savietojamam 
viedtālrunim vai mobilajai  ierīcei, izmantojot 
Garmin Connect Mobile aplikāciju. Lai 
saņemtu papildus informāciju, 
skat.www.garmin.com /intosports/apps.

LiveTrack funkcija: Ļauj draugiem un
ģimenei sekot  līdzi Jūsu sacīkstēm un 
treniņa aktivitātēm reāllaika režīmā. 
Uzaiciniet sekotājus, izmantojot  e-pastu vai 
sociālos medijus,  ļaujot viņiem izmantot

savus datus tiešsaistes režīmā 
Garmin Connect lapā.

Aktivitāšu augšupielāde Garmin Connect:
Jūsu aktivitāte tiek automātiski 
nosūtīta uz Garmin Connect, tiklīdz 
tiek pabeigts aktivitātes ieraksts.

Treniņu un kursu lejupielāde: 
Ļauj meklēt slodzes un kursus 
aplikācijā. Jūs varat bezvadu 
režīmā nosūtīt vienu vai vairākus 
 failus uz savu Forerunner ierīci.

Sociālo mediju mijiedarbība: 
Ļauj iepublicēt atjauninājumu Jūsu 
iemīļotajā sociālo mediju tīmekļa vietnē un 
augšupielādēt  aktivitāti Garmin Connect.

Viedtālruņa sapārošana ar  
Forerunner ierīci
1 Skat. www.garmin.com/intosports

/apps, lejupielādējiet Garmin 
Connect Mobile aplikāciju uz 
viedtālruņa.  

2 Novietojiet viedtālruni 33 ft.
(10 m) attālumā no Forerunner.

3  Forerunner māju ekrānā izvēlieties
 Menu > Settings > Bluetooth > 
Pair Mobile Device.

4 Ievads



4 Atveriet Garmin Connect Mobile
aplikāciju un sekojiet ekrāna 
instrukcijām, lai pievienotu ierīci.

Instrukcijas tiek nodrošinātas sākotnējā
   iestatīšanā vai izvēloties                   > 
My Device.

 Bluetooth bezvadu tehnoloģijas  
izslēgšana
• Forerunner māju ekrānā izvēlieties

Menu > Settings > Bluetooth >
Status > Off.

• Skat. Jūsu mobilās ierīces lietošanas
rokasgrāmatu, lai izslēgtu Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju.

Ierīces lādēšana
 BRĪDINĀJUMS

Šī  ierīce darbojas ar litija jonu bateriju. 
Skat.  Svarīgu produkta un drošības 
informāciju,  kas pieejama produkta 
iepakojumā, lai saņemtu brīdinājumus par 
produktu un citu svarīgu informāciju.  

IEVĒROJIET
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi 
noslaukiet kontaktus un ap tiem esošo 
laukumu, pirms lādējat ierīci vai pievienojat 
to datoram.  
1 Pievienojiet  USB kabeli datora  USB 

portam.
2 Novietojiet ierīces aizmugurē esošos kontaktus

iepretim atverēm, piespiediet  
lādētāju

À

 , līdz tas noklikšķ. 

3 Pilnībā uzlādējiet ierīci.

Trenēšanās
Treniņi
Izveidojiet savu treniņu, kas sevī ietver 
mērķi katram treniņa posmam - dažādas 
distances, laikus un kalorijas. 
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Izveidojiet treniņu, izmantojot Garmin 
Connect vai arī izvēlieties treniņu plānu, kam 
jau ir iestatīta treniņa slodze no Garmin 
Connect, tad nosūtiet to uz savu ierīci. 
Saplānojiet treniņu slodzi, izmantojot 
Garmin Connect. Saplānojiet treniņus jau 
iepriekš un saglabājiet tos uz ierīces.  

Sekojiet treniņam no tīmekļa 
vietnes  Pirms lejupielādējat treniņu no 
Garmin Connect, izveidojiet Garmin 
Connect kontu (3.lpp.).
1 Pievienojiet ierīci datoram.
2 Apmeklējiet www.garminconnect.com

/workouts.
3 Izveidojiet un saglabājiet jaunu treniņu.
4 Izvēlieties Send to Device, tad sekojiet

ekrāna instrukcijām. 
5 Atvienojiet ierīci.

Treniņa uzsākšana
Pirms treniņa uzsākšanas lejupielādējiet 
treniņu no Garmin Connect.

1 Izvēlieties Training > My Workouts.
2 Izvēlieties treniņu.  

3 Izvēlieties Do Workout.
Pēc treniņa uzsākšanas ierīce parāda 
katru treniņa soli un mērķi  (ja tādi ir), kā 
arī pašreizējos treniņa datus.

Par trenēšanās kalendāru 
Trenēšanās kalendārs uz ierīces ir 
trenēšanās kalendāra vai Garmin Connect 
sastādītā plāna paplašinājums. Kad esat 
pievienojis vairākus treniņus Garmin 
Connect kalendāram, Jūs tos varat nosūtīt 
uz ierīci.  Visi saplānotie un uz ierīci 
nosūtītie treniņi parādās treniņu kalendāra 
sarakstā, sakārtoti pēc datuma. Izvēloties 
dienu treniņu kalendārā,  Jūs varat 
aplūkot vai veikt treniņu.  Ieplānotais 
treniņš paliek uz ierīces, neatkarīgi no tā, 
vai tas ir paveikts vai izlaists. Nosūtot 
plānotos treniņus no Garmin Connect, tie 
tiek rakstīti pāri esošajam treniņu 
kalendāram.  
Garmin Connect treniņu plānu 
izmantošana Pirms lejupielādējat treniņu 
plānu no Garmin Connect, izveidojiet Garmin 
Connect kontu (3.lpp.).
Atrodiet Garmin Connect vietnē treniņu 
plānu, saplānojiet treniņa slodzi un 
lejupielādējiet plānu uz savas ierīces.
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1 Pievienojiet ierīci datoram. 
2 Skat. www.garminconnect.com.
3 Izvēlieties Plan > Training Plans.
4 Izvēlieties un izveidojiet treniņu plānu. 
5 Izvēlieties Plan > Calendar.
6 Spiediet     , tad sekojiet uz ekrāna 

redzamajām instrukcijām.

Intervālu treniņi
Izveidojiet intervālu treniņus, balstoties uz 
distanci un laiku. Ierīce saglabā izveidoto 
intervāla treniņu, līdz tiek izveidots jauns.  
Izveidojiet atvērtos intervālus, lai sekotu 
treniņiem vai skrienot zināmu distanci.   

Ja Jūs izvēlaties       , ierīce ieraksta 
intervālu  un pāriet pie atpūtas intervāla. 

Intervālu treniņa izveidošana
1 Izvēlieties Training > Intervals > Edit >

Interval > Type.
2 Izvēlieties Distance, Time vai Open.

!: Atvērto intervālu var izvēlēties, 
uzstādot intervāla veidu uz  Open.

3 Ja nepieciešams, ievadiet distances vai laika 
treniņa intervāla vērtību   un izvē- 
lieties    .

4 Izvēlieties Rest.
5 Izvēlieties Distance, Time vai Open.
6 Ja nepieciešams, ievadiet distances vai laika 

vērtību atpūtas intervālam, tad izvēlieties
.

7 Izvēlieties vienu vai vairākas opcijas:
• Lai uzstādītu atkārtojumu skaitu,

izvēlieties Repeat.
• lai pievienotu atvērtā tipa

iesildīšanos savam treniņam,
izvēlieties Warm Up > On.

• Lai pievienotu atvērtā tipa
atdzesēšanās intervālu, izvēlieties
Cool Down > On.

Intervālu treniņa uzsākšana
1 Izvēlieties Training > Intervals > Do

Workout.
2 Spiediet .
3 Ja intervāla treniņam ir paredzēta iesil-

dīšanās, spiediet       ,  lai sāktu pirmo 
intervālu.  

4 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 
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Kad visi intervāli pabeigti, parādās 
ziņojums. 
Intervālu treniņa pārtraukšana
• Jebkurā brīdi spiediet      , lai

pabeigtu intervālu.
• Jebkurā brīdi spiediet   , lai

apturētu taimeri.
• Ja intervālu treniņam esat pievienojis

atdzesēšanu, spiediet            ,    tad
izvēlieties beigt intervālu treniņu.

Personīgie rekordi
Pabeidzot skrējienu, ierīce parāda 
jebkādus jaunus personīgos rekordus, kas 
sasniegti skrējiena laikā.  Personīgie 
rekordi sevī ietver labāko laiku dažās 
standarta sacīkšu distancēs un garāko 
skrējienu. 

Personīgie rekordi
 1 Izvēlieties Menu > Records.
2 Izvēlieties rekordu.
3 Izvēlieties View Record.

Personīgo rekordu dzēšana 
1 Izvēlieties  Menu > Records.

2 Izvēlieties rekordu, ko vēlaties dzēst.
3 Izvēlieties Clear Record > Yes.

!: Tādējādi netiek dzēstas Jūsu 
saglabātās aktivitātes.

Personīgo rekordu restaurēšana Ik 
vienu personīgo rekordu ir iespējams 
uzstādīt uz kādu iepriekš ierakstīto.
1 Izvēlieties Menu > Records.
2 Izvēlieties rekordu, ko vēlaties restaurēt. 
3 Izvēlieties Previous > Yes.

!: Tādējādi netiek dzēstas Jūsu 
saglabātās aktivitātes. 

Visu personīgo rekordu dzēšana
Izvēlieties Menu > Records > Clear 
All Records > Yes.
!: Tādējādi netiek dzēstas Jūsu 
saglabātās aktivitātes. 

ANT+™ sensori
Jūsu ierīci ir iespējams izmantot ar  
bezvadu ANT+ sensoriem. Papildus 
informāciju par savietojamību un  
papildus sensoru iegādi, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.
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Sirds ritma monitora 
uzstādīšana
!: Ja Jūs neizmantojat sirds ritma  
monitoru, izlaidiet šo uzdevumu.
Uzstādiet sirds ritma monitoru tieši uz 
ādas, zem krūtīm. Tam jābūt pietiekami 
ciešam, lai paliktu savā vietā aktivitātes 
laikā. 
1 Uzstādiet sirds ritma monitora moduli 

À

uz monitora saites.

 Garmin® logo (uz moduļa un saites) 
jābūt ar labo pusi uz augšu. 

2 Samitriniet elektrodus 
Á

 uz saites 
aizmugurējās daļa, lai izveidotu ciešu 
savienojumu starp krūškurvi un  
raidītāju. 

3 Ja sirds ritma monitoram ir kontaktlaukums, 
Â

, samitriniet kontaktlaukumu.
4 Aplieciet saiti apkārt krūškurvim, tad pievienojiet

saites āķi 
Ã

 cilpai Ä.

 Garmin logo jāatrodas ar labo pusi uz 
augšu. 

5 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no 
sirds ritma monitora.

Pēc sirds ritma monitora uzstādīšanas, 
tas ir aktīvs un nosūta datus.  
!: Ja sirds ritma dati ir nepareizi vai 
neparādās vispār,  skat. 11.lpp.

Sirds ritma zonu uzstādīšana 
Ierīce izmanto lietotāja profila 
informāciju no sākotnējiem 
iestatījumiem, lai noteiktu noklusējuma 
sirds ritma zonas. 
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Lai aktivitātes laikā saņemtu precīzus  
kaloriju datus,  uzstādiet maksimālo  sirds 
ritmu. Sirds ritma zonu ir iespējams 
uzstādīt arī manuāli, tāpat var iestatīt sirds 
ritmu miera stāvoklī. 
1 IzvǛlieties Menu > Settings > User

Profile > Heart Rate Zones > Based
On.

2 IzvǛlieties kǕdu no opcijǕm:
• Spiediet BPM, lai aplȊkotu un rediǥǛtu 
zonas pǛc sitienu skaita minȊtǛ.

• Spiediet %Max. HR, lai aplȊkotu un 
rediǥǛtu zonas kǕ maksimǕlǕ sirds 
ritma procentuǕlo vǛrtǭbu.

• Spiediet %HRR, lai aplȊkotu un 
rediǥǛtu zonas kǕ sirds ritma 
rezerves procentuǕlo daǸu (max sirds 
ritms mǭnus ritms miera stǕvoklǭ).

3 Spiediet Max. HR, tad ievadiet maksimǕlo 
sirds ritmu.

4 IzvǛlieties zonu, tad ievadiet vǛrtǭbu katrai
sirds ritma zonai.

5 Spiediet Resting HR, tad ievadiet sirds
ritmu miera stǕvoklǭ.

Par sirds ritma zonǕm
Daudzi sportisti izmanto sirds ritma 
zonas, lai  mǛrǭtu un palielinǕtu sirds un 
asinsvadu izturǭbu, kǕ arǭ uzlabotu fizisko 
formu.  Sirds ritma zona ir iestatǭts sirds 
sitienu skaits minȊtǛ. Piecas 
vispǕrpieǺemtǕs sirds ritma zonas tiek 
numurǛtas no 1 lǭdz 5, atbilstoġi 
intensitǕtei. Parasti sirds ritma zonas tiek 
aprǛǵinǕtas, balstoties uz  maksimǕlǕ 
sirds ritma procentuǕlu vǛrtǭbu.  
FiziskǕs formas mǛrǵi
Sirds ritma zonu pǕrzinǕġana var palǭdzǛt 
mǛrǭt un uzlabot fizisko formu, ja JȊs 
izprotat un pielietojat ġos principus. 

• JȊsu sirds ritms ir labs fiziskǕs 
aktivitǕtes intensitǕtes rǕdǭtǕjs. 

• TrenǛġanǕs konkrǛtǕs sirds ritma 
zonǕs var palǭdzǛt uzlabot sirds un 
asinsvadu izturǭbu. 

• Sirds ritma zonu pǕrzinǕġana var 
pasargǕt JȊs no pǕrslodzes un
samazinās no savainošanās riska.

Ja zināt savu maksimālo sirds ritmu, Jūs 
varat izmantot sekojošu tabulu (23.lpp.), lai 
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noteiktu labāko sirds ritma zonu 
saviem fiziskās formas mērķiem. 
Ja nezināt savu maksimālo sirds ritmu,  
izmantojiet kādu no internetā 
pieejamajiem kalkulatoriem.  Dažās 
sporta zālēs un veselības centros tiek 
nodrošināts tests maksimālā sirds ritma 
mērīšanai. Noklusējuma maksimālais 
sirds ritms ir  220 mīnus Jūsu vecums.

Nepareizi sirds ritma dati  
ja sirds ritma dati šķiet nepareizi vai 
neparādās, izmēģiniet sekojošo:  
• Vēlreiz samitriniet elektrodus un

kontaktlaukumu.
Izmantojiet ūdeni, siekalas
vai elektrodu gēlu.

• Pievelciet ciešāk saiti uz krūtīm.
• Iesildieties 5–10 minūtes.
• Mazgājiet saiti ik pēc septiņām

lietošanas reizēm  (19.lpp.).
• Uzvelciet kokvilnas kreklu vai samitriniet

kreklu, ja tas nepieciešams aktivitātei.
Sintētiskie materiāli, kas berzējas
pret sirds ritma monitoru, var radīt
statisko elektrību, kas traucē sirds
ritma signālu uztveršanu.

• Paejiet  nost no avotiem, kas var
traucēt monitora darbībai.
Šādi avoti var būt: spēcīgs
elektromagnētiskais lauks,   daži 2.4
Ghz bezvadu sensori,
augstsprieguma līnijas, elektro
motori, krāsnis, mikroviļņu krāsnis,
2.4 Ghz bezvadu tālruņi un bezvadu
LAN piekļuves punkti.

• Nomainiet bateriju (20.lpp.).

 ANT+ sensoru sapārošana 
Pirms pārošanas uzlieciet sirds ritma 
monitoru vai uzstādiet sensoru. 
Pārošana ir ANT+ bezvadu sensoru 
pievienošana, piemēram, sirds ritma 
monitora pievienošana  Garmin ierīcei.

1 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no sensora. 

!: Turieties 10 m attālumā no citiem 
ANT+ sensoriem pārošanas laikā.

2 Izvēlieties Menu > Settings > Sensors >
Add Sensor.

3 Izvēlieties sensoru.
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Kad sensors ir sapārots ar ierīci, 
parādās ziņojums. Pielāgojiet datu 
lauku, lai parādītu uz displeja 
sensora datus.  

Pedometrs
Jūsu ierīce ir savietojama ar pedometru. 
izmantojiet pedometru , lai ierakstītu 
tempu un distanci tā vietā, lai izmantotu 
GPS, trenējoties iekštelpās, vai arī 
gadījumos, kad ir vājš GPS signāls. 
Pedometrs atrodas gaidīšanas režīmā 
un ir gatavs nosūtīt  datus. 

Ja 30 minūšu laikā nenotiek nekādas 
aktivitātes, pedometrs izslēdzas, lai 
saglabātu bateriju jaudu. Ja baterijas jaudas 
līmenis ir zems, uz ierīces parādās ziņojums. 
Baterija darbojas vēl aptuveni 5h.

Dodoties skriet ar pedometru  
Pirms skrējiena sapārojiet pedometru ar 
ierīci (11.lpp.).
Skrieniet iekštelpās, izmantojot 
pedometru, lai ierakstītu tempu, distanci 
un kadenci. Arī ārpus telpām ir iespējams 
skriet, izmantojot  pedometru, lai 
ierakstītu  kadences datus, tempu un 
distanci.  

1 Uzinstalējiet pedometru atbilstoši 
aksesuāru instrukcijām.

2 Ja nepieciešams, izslēdziet GPS
(18.lpp.).

3 Spiediet   , lai aktivizētu taimeri.
4  Dodieties skrējienā.
5  Kad skrējiens pabeigts, izvēlieties 

, lai apturētu taimeri. 

Vēsture
Vēsture sevī ietver laiku, distanci, kalorijas, 
vidējo tempu vai ātrumu, apļa datus un 
papildus ANT+ sensora informāciju. 
!: Kad ierīces atmiņa ir pilna, jaunie dati 
tiek rakstīti pāri vecākajiem.  

Vēstures aplūkošana
1 Izvēlieties  Menu > History > Activities.
2 Spied      un        , lai  aplūkotu saglabātās 

aktivitātes.
3 Izvēlieties aktivitāti.
4 Izvēlieties kādu no opcijām:

• Spiediet Details, lai aplūkotu
papildus informāciju par aktivitāti.
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• Spiediet Laps, lai izvēlētos apli
un aplūkotu papildus informāciju
par apli.

• Spiediet Delete, lai dzēstu
izvēlēto aktivitāti.

Datu kopējo vērtību aplūkošana
Aplūkojiet kopējās distances  un laika datu 
vērtības, kas saglabātas uz ierīces.

1 Izvēlieties Menu > History > Totals.
2 Izvēlieties opciju, lai aplūkotu  nedēļas 

vai mēneša kopējās vērtības.

Vēstures dzēšana
1 Izvēlieties Menu > History > Options.
2 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties Delete All
Activities, lai dzēstu no
vēstures visas aktivitātes.

• Spiediet Reset Totals, lai atiestatītu
visas distances un laika  vērtības.

!: Tādējādi netiek dzēstas 
saglabātās aktivitātes.

3 Apstipriniet savu izvēli.

Datu pārvaldība
!: Ierīce nav savietojama ar Windows® 
95, 98, Me, Windows NT® un Mac® OS 
10.3 vai vecāku versiju.

Failu dzēšana
PAZIŅOJUMS

Ja nezināt konkrētā faila nozīmi, 
nedzēsiet to. Ierīces atmiņa satur 
svarīgus sistēmas failus, kurus nedrīkst 
dzēst. 

1 Atveriet Garmin diskdzini vai sējumu.
2 Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai

sējumu.
3 Atlasiet failu.
4 Nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst.

USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā
noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir
droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no
datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota
Windows datoram kā portatīva ierīce, tai
nav nepieciešama drošā atvienošana.
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1 Veiciet sekojošu darbību:
• Ja Jums ir Windows dators,

sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un
atlasiet savu ierīci.

• Ja Jums ir Mac dators, velciet
sējuma ikonu uz atkritni.

2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Ierīces pielāgošana

Lietotāja profila iestatīšana 
Jūs varat atjaunināt savus dzimuma, 
dzimšanas datu, garuma, svara un 
sirds ritma zonu ( 9.lpp.) iestatījumus. 
Ierīce izmanto šo informāciju, lai 
aprēķinātu  precīzus treniņa datus.
1 Izvēlieties Menu > Settings > User

Profile.
2 Izvēlieties opciju.

Aktivitātes iestatījumi
Šie iestatījumi ļauj pielāgot ierīci savām 
vajadzībām, vadoties pēc treniņa  
mērķiem. 

Piemēram, Jūs varat pielāgot datu 
ekrānus un aktivizēt brīdinājumus un 
treniņu funkcijas.  

 Datu ekrānu pielāgošana  
Pielāgojiet datu ekrānus savas 
aktivitātes iestatījumiem. 
1 Izvēlieties Menu > Settings > Activity

Settings > Data Screens.
2 Izvēlieties ekrānu.
3 Ja nepieciešams, aktivizējiet datu ekrānu.
4 Ja nepieciešams, izvēlieties datu lauku. 

Brīdinājumi
Izmantojiet brīdinājumus, lai trenētos konkrētiem 
sirds ritma un tempa mērķiem, kā arī lai 
uzstādītu konkrētus iešanas laika intervālus.
Diapazona brīdinājuma uzstādīšana
Diapazona brīdinājumi atskan brīdī, kad 
ierīce ir ārpus noteiktā vērtību diapazona. 
Piemēram, izmantojot  papildus sirds ritma 
monitoru, Jūs varat uzstādīt ierīces 
brīdinājumu, kas atskan, ja sirds ritms ir 
zem 90 sitieniem minūtē vai arī virs 180 
sitieniem minūtē.
1 Izvēlieties Menu > Settings > Activity

Settings > Alerts.
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2 Izvēlieties Heart Rate or Pace.
3 Ieslēdziet brīdinājumu.
4 Ievadiet minimālo un maksimālo 

vērtību.
Ikreiz pārsniedzot vai nesasniedzot 
konkrētu vērtību amplitūdu, parādās 
ziņojums. Ierīce pīkst vai vibrē, ja ir 
ieslēgti skaņu toņi (17.lpp.).
Iešanas pārtraukuma brīdinājumi
Dažas skriešanas programmas izmanto 
laiku iešanas pārtraukumam ar regulāriem 
intervāliem. Piemēram, gara skriešanas 
treniņa laikā Jūs varat uzstādīt ierīci uz 4 
min.skrējienu un 1 min.iešanu, to visu 
atkārtojot. Auto Lap® funkcionē pareizi, 
izmantojot skriešanas/iešanas brīdinājumus.
1 Izvēlieties Menu > Settings > Activity

Settings > Alerts > Run/Walk >
Status > On.

2 Izvēlieties Run Time, tad ievadiet laiku.
3 Izvēlieties Walk Time, tad ievadiet laiku.
Ikreiz sasniedzot brīdinājuma vērtību, 
parādās ziņojums. Ierīce pīkst un  vibrē, ja 
ir ieslēgti skaņu toņi (17.lpp.).

 Auto Pause® izmantošana
Jūs varat izmantot Auto Pause, lai 
automātiski nopauzētu taimeri, kad 
pārstājat kustēties vai arī ja temps 
nokrītas zem norādītās vērtības. Šī 
funkcija noder, ja aktivitātes laikā nākas 
apstāties pie luksoforiem, vai arī ir 
jāsamazina temps. 
.!: Vēsture netiek ierakstīta, kamēr 
taimeris ir apturēts vai nopauzēts.  
1 Izvēlieties Menu > Settings > Activity

Settings > Auto Pause.
2 Izvēlieties kādu no opcijām:

• Izvēlieties When Stopped, lai
automātiski nopauzētu taimeri,
kad pārtraucat kustību.

• Izvēlieties Custom, lai automātiski
nopauzētu taimeri, kad temps
nokrītas zem norādītās vērtības.

Apļu apzīmēšana pēc distances
Izmantojiet Auto Lap, lai automātiski 
apzīmētu apli, sasniedzot konkrētu 
distanci. Šī funkcija palīdz salīdzināt 
Jūsu veiktspēju dažādos skrējiena 
posmos (piem., ik pēc 1 jūdzes vai  5 
kilometriem).
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1 Izvēlieties  Menu > Settings > Activity
Settings > Auto Lap > Distance.

2 Izvēlieties distanci.
Ikreiz, pabeidzot apli, parādās ziņojums ar 
attiecīgā apļa laiku.  Tāpat šī ierīce pīkst 
un vibrē, ja ir ieslēgti skaņu toņi  (17.lpp.).

Ja nepieciešams,  pielāgojiet datu 
ekrānus, lai parādītu papildus apļa datus. 

 Auto Scroll funkcijas izmantošana
Izmantojiet auto scroll funkciju, lai 
pārvietotos caur visiem treniņa datu 
ekrāniem, kamēr darbojas taimeris. 

1 Izvēlieties Menu > Settings > Activity
Settings > Auto Scroll.

2 Izvēlieties displeja ātrumu.

Taimauta iestatījumi
Taimauta iestatījumi ietekmē to, cik ilgi 
ierīce paliek treniņa režīmā, piemēram, 
gaidot sacīkšu sākumu. Izvēlieties Menu 
> Settings > Activity Settings > 
Timeout.

Normal: Uzstāda ierīcei zemākas jaudas pulksteņa 
režīmu pēc 5 minūšu neaktivitātes 
perioda.  

Extended: Uzstāda ierīcei zemākas jaudas
pulksteņa režīmu pēc 25 minūšu 
neaktivitātes perioda.  Izmantojot šo 
režīmu,saīsinās baterijas darbības 
laiks.  

Sistēmas iestatījumi
Izvēlieties  Menu > Settings > System.
• Valoda (16.lpp.)
• Laika iestatījumi (17.lpp.)
• Fona apgaismojuma iestatījumi (17.lpp.)
• Skaņu iestatījumi (17.lpp.)
• Mērvienību iestatījumi  (17.lpp.)
• Tēmas krāsa (17.lpp.)
• GPS (18.lpp.)
• Formāta iestatījumi (18.lpp.)

Ierīces valodas mainīšana
Izvēlieties Menu > Settings > 
System > Language.
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Laika iestatījumi
Izvēlieties Menu > Settings > 
System > Clock.
Time Format: uzstāda ierīces laika formātu

uz 12 vai 24 stundām.
Set Time: ļauj automātiski vai manuāli 

iestatīt laiku, vadoties pēc  GPS 
pozīcijas.

Laika zonas
Ikreiz, ieslēdzot ierīci un uztverot satelīta 
signālu,  ierīce automātiski uztver laika 
zonu un diennakts laiku. 

Manuāla laika iestatīšana
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, kad ir 
uztverts satelīta signāls, laiks tiek uzstādīts 
automātiski.
1 Izvēlieties Menu > Settings > System >

Clock > Set Time > Manual.
2 Izvēlieties Time, ievadiet diennakts 

laiku.
Modinātāja uzstādīšana
1 Izvēlieties Menu > Settings > Alarm >

Status > On.
2 Izvēlieties Time, tad ievadiet laiku.

Fona apgaismojuma iestatījumi
Izvēlieties Menu > Settings > 
System > Backlight.

Mode: Uzstāda fona apgaismojumu manuāli 
vai arī taustiņiem un  brīdinājumiem.

Timeout: Uzstāda laiku, pēc kura izslēdzas 
fona apgaismojums.

Ierīces skaņu iestatīšana         
Ierīces skaņas sevī ietver tautiņu 
toņus, brīdinājumus un vibrācijas. 

Izvēlieties Menu > Settings > 
System > Sounds.

Mērvienību mainīšana                
Izvēlieties  distances, tempa, svara un 
ātruma mērvienības. 
1 Izvēlieties Menu > Settings > System >

Units.
2 Izvēlieties mērījuma veidu. 
3 Izvēlieties mērvienību.

Tēmas krāsas mainīšana 
1 Izvēlieties Menu > Settings > System 
> Theme Color.
2 Izvēlieties krāsu.
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Trenēšanās iekštelpās
Izslēdziet GPS, ja trenējaties iekštelpās 
vai vēlaties taupīt baterijas jaudu. 

Izvēlieties Menu > Settings > 
System > GPS > Off.

Kad GPS ir izslēgta, ātrums un distance 
tiek aprēķināti, izmantojot ierīces 
akselerometru. Akselerometrs  veic 
paškalibrāciju.  Ātruma un distances 
datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem 
skrējieniem ārpus telpām, izmantojot 
GPS. Nākamreiz, ieslēdzot vai atbloķējot 
ierīci, tā meklē satelīta signālu.

Formāta iestatījumi
Izvēlieties Menu > Settings > 
System > Format.
Running: Uzstāda ierīci, lai tā rāda ātrumu 

vai tempu.
Start of Week: Uzstāda pirmo nedēļas 

dienu kopējiem nedēļas vēstures 
datiem.  

Ierīces informācija
Specifikācijas
Forerunner specifikācijas
Baterijas tips       Lādējama, iebūvēta 

litija jonu baterija
Baterijas darbība Līdz 6 nedēļām 

pulksteņa režīmā 
Līdz 10 stundām  GPS 
režīmā

Ūdens 
izturība

164 ft. (50 m)

Darbības
temperatūras
diapazons

No -4º līdz 140ºF (no 
-20º līdz 60ºC)

Lādēšanas
temperatūras
diapazons

No 32º līdz 113ºF (no 0º 
līdz 45ºC )

Radio
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 
Bluetooth Smart bezvadu  
tehnoloģija
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Sirds ritma monitora specifikācijas 
Baterijas tips      Lietotāja nomaināma CR2032, 

3 volti
Baterijas darbība Līdz 4.5 gadiem (1 stunda 

dienā)
Ūdens
izturība

Ūdens izturība līdz 98.4 
ft.(30 m)
!: Šis  produkts nepārraida 
sirds ritma datus 
peldēšanas laikā. 

Darbības
temperatūras
diapazons

No 23° līdz 122°F (no -5°
līdz 50°C)

Radio
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols

Ierīces apkope
IEVĒROJIET

NEPAKĻAUJIET ierīci triecieniem, jo tas 
var sabojāt ierīci vai samazināt tās 
kalpošanas laiku. 
Nespiediet ierīces pogas zem ūdens.
Neizmantojiet asus priekšmetus 
ierīces tīrīšanai. 

Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus, 
šķīdinātājus, kukaiņu atbaidītājus, kas  
var sabojāt ierīces detaļas un karkasu. 
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni, jas 
tā tikusi pakļauta hlora, sālsūdens, 
aizsargkrēmu, kosmētikas, alkohola vai 
citu ķīmisku vielu iedarbībai.  Ilgstoša 
šādu vielu iedarbība var sabojāt ierīces 
karkasu.   
Neglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek 
pakļauta ekstrēmu temperatūru 
iedarbībai, jo tas var novest pie 
neatgriezeniskiem ierīces bojājumiem.  

Ierīces tīrīšana
1 Noslaukiet ierīci ar vieglā

ziepjūdenī  samitrinātu drāmiņu

2 Noslaukiet ierīci sausu.

Sirds ritma monitora apkope
IEVĒROJIET

Pirms tīrīšanas noņemiet no saites moduli.

Sviedru un sāls nogulsnes uz saites  var 
samazināt sirds ritma monitora spēju 
pārraidīt precīzus datus. 
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• Detalizētas norādes par mazgāšanu
skat. www.garmin.com/HRMcare.

• Noskalojiet saiti pēc katras lietošanas.
• Pēc katras septītās lietošanas

reizes mazgājiet saiti veļas mašīnā.
• Nelieciet  saiti žāvētājā.
• Lai izžāvētu saiti, pakariniet to vai

arī nolieciet guļus.
• Lai paildzinātu sirds ritma monitora

lietošanas laiku,  atvienojiet moduli, ja
tas netiek izmantots.

Sirds ritma monitora baterija

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai 
izņemtu lietotāja  nomaināmas baterijas. 

Sazinieties ar vietējo atkritumu 
apsaimniekotāju, lai uzzinātu, kā pareizi 
atbrīvoties no baterijām. 
 Perhlorāta materiāls – var būt nepieciešama 
īpaša apiešanās. Skat.
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Sirds ritma monitora baterijas 
nomainīšana
1 Izmantojiet mazo Phillips skrūvgriezi, lai 

izskrūvētu  četras skrūves moduļa 
aizmugurējā daļā.  

2 Noņemiet vāku un bateriju. 

3 Nogaidiet 30 sekundes.
4 Ievietojiet jauno bateriju ar pozitīvo pusi

uz augšu.
!: Nesabojājiet vai nepazaudējiet O-
veida gredzenu.

5 Uzlieciet aizmugurējo vāku un  ieskrūvējiet 
četras skrūves.
!:Nesavelciet pārāk cieši.

Kad sirds ritma monitora baterija 
nomainīta, iespējams, būs 
nepieciešams ierīci sapārot vēlreiz. 
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Traucējummeklēšana
Ierīces piereģistrēšana     
Lai saņemtu mūsu atbalstu, veiciet 
tiešsaistes reģistrāciju jau šodien. 
• Apmeklējiet http://my.garmin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu

vai kopiju.

Papildus informācija
• Apmeklējiet www.garmin.com/intosports.
• Apmeklējiet www.garmin.com /

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

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

Ierīces atiestate
Ja ierīce pārstāj reaģēt, veiciet tās 
atiestati. Tādējādi netiek dzēsti  Jūsu 
dati vai iestatījumi. 
1  Turiet  15 sekundes.

Ierīce izslēdzas.

2  Turiet  vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci.

Lietotāja datu dzēšana
Restaurējiet  visus ierīces iestatījumus 
uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām   
!: Tādējādi tiek dzēsta visa lietotāja 
ievadītā informācija, taču netiek dzēsta 
vēsture.
1  Turiet    , tad izvēlieties Yes, lai izslēgtu ierīci. 

2   Kamēr turat          , turiet   , lai ieslēgtu 
ierīci.

3 Spiediet Yes.

Visu noklusējuma iestatījumu
restaurēšana
!: Tādējādi tiek dzēsta visa lietotāja ievadītā 
informācija un aktivitātes vēsture.
Jūs varat atiestatīt visus  iestatījumus 
atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

Izvēlieties Menu > Settings > 
System > Restore Defaults > Yes.
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Ierīces informācijas aplūkošana 
Aplūkojiet ierīces ID, programmatūras versiju, 
GPS versiju un programmatūras informāciju. 

Izvēlieties Menu > Settings > 
System > About.

Programmatūras atjaunināšana 
Pirms atjaunināt ierīces programmatūru, 
izveidojiet Garmin Connect kontu, 
lejupielādējiet Garmin Express™ Fit 
aplikāciju.

1 Pievienojiet ierīci datoram, 
izmantojot USB kabeli.
Ja ir pieejama jauna 
programmatūra, Garmin Express 
Fit nosūta to uz ierīci.

2 Sekojiet  ekrāna  instrukcijām.
3 Neatvienojiet ierīci no datora

atjaunināšanas procesa laikā.

Baterijas mūža pagarināšana
• Saīsiniet fona apgaismojuma

taimauta laiku (17.lpp.).

• Saīsiniet pulksteņa režīma
taimautu (16.lpp.).

• Izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju
(5.lpp.).

Pārslēgšanās uz pulksteņa režīmu
Jūs varat uzstādīt ierīcei zemas jaudas 
pulksteņa režīmu, kas nobloķē ierīci un  
pagarina baterijas darbības laiku. 
1 Spiediet     , līdz .   simbols parādās uz ekrāna. 

Ierīce izmanto tikai pulksteņa režīmu. 
2 Spiediet jebkuru pogu (     - izņēmums),tad izvēlieties

 , lai atbloķētu ierīci.

Ierīces izslēgšana
Lai uzglabātu ierīci ilgāku laiku un paildzinātu 
baterijas darbības laiku, Jūs varat izslēgt ierīci.

Turiet      , tad izvēlieties 
Yes,  lai izslēgtu ierīci. 
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Pielikums
Sirds ritma zonu aprēķināšana
Zona % no

Max
sirds
ritma

Veiktā
piepūle

Ieguvums

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

Iesācēju līmeņa
aerobais 
treniņš,
samazināts
stresa līmenis

2 60–70% Komfortabls temps 
 nedaudz 
dziļāka 
elpošana, 
iespējama 
sarunāšanās

Bāzes līmeņa
kardiovaskulars
treniņš, labs
reģenerācijas
temps

3 70–80%             Mērens
temps, 
apgrūtināta 
sarunas 
uzturēšana

Uzlabotas
aerobās
spējas,
optimāls
kardiovaskulārs
treniņš.

Zona % no
Max
sirds
ritma

Veiktā
piepūle

Ieguvums

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

Uzlabotas
anaerobās 
spējas 
un slieksnis,
lielāks
ātrums

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

Anaerobā
un muskuļu 
izturība,
vairāk enerģijas
un spēka. 

Datu lauki
Lai dažos datu laukos būtu redzami dati, 
jāizmanto  ANT+ aksesuāri. 
Average HR: Vidējais sirds ritma rādītājs

pašreizējai aktivitātei.
Average Pace: Vidējais temps pašreizējai

aktivitātei.
Cadence: Soļu skaits minūtē (labās un kreisās 

kājas kombinācija).
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Calories: Kopējais sadedzināto kaloriju 
skaits.

Distance: Veiktā distance pašreizējās trases
vai aktivitātes laikā.

Heart Rate: Jūsu sirds ritms ir sitienu skaits
minūtē. Jūsu ierīcei jābūt savienotai 
ar savietojamu sirds ritma monitoru.  

HR Zone: Pašreizējais sirds ritma diapazons
 (1 līdz 5). Noklusējuma zonas 
balstās uz lietotāja profila un 
maksimālā sirds ritma  (220 mīnus 
Jūsu vecums).

Lap Distance: Pašreizējā apļa laikā
veiktā distance.

Lap Pace: Pašreizējā apļa vidējais 
temps.

Lap Time: Pašreizējā apļa hronometra 
laiks .

Pace: Pašreizējais temps.
Speed: Pašreizējais braukšanas ātrums.
Timer: Pašreizējās aktivitātes hronometra

laiks.

Programmatūras licences līgums
IZMANTOJOT ŠO IERĪCI, JŪS 
PIEKRĪTAT  ŠĪ PROGRAMMATŪRAS 
LĪGUMA NOTEIKUMIEM. RŪPĪGI 
IZLASIET ŠO LĪGUMU. 

Garmin Ltd. un tā filiāles
(“Garmin”) piešķir Jums ierobežotas tiesības 
izmantot ar ierīci komplektēto programmatūru 
(“Programmatūra”) binārā formā pie normālas 
produkta lietošanas. Nosaukums, 
īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma 
tiesības, kas saistītas ar Programmatūru,   
paliek Garmin un/vai tā trešās puses 
nodrošinātāju īpašums.  
Ar šo Jūs atzīstat Programmatūru kā  
Garmin un/vai tā trešās puses 
nodrošinātāju īpašumu, ko sargā 
Amerikas Savienoto Valstu autortiesību 
likums un starptautiskās autortiesību 
vienošanās. Bez tam Jūs atzīstat, ka 
Programmatūras struktūra, organizācija 
un kods, kam netiek nodrošināts avota 
kods, ir  Garmin un/vai tā trešās puses 
nodrošinātāju biznesa noslēpums,  kā arī 
to, ka Programmatūra avota koda formā ir 
vērtīgs  Garmin un/vai tā trešās puses 
nodrošinātāju biznesa noslēpums.
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Ar šo Jūs apņematies neizjaukt, nemainīt, 
neatvērt, atkārtoti nesalikt, nepārprojektēt, 
kā arī nesamazināt Programmatūras 
lasāmo formātu vai arī kādu tās daļu, un 
neveikt nekādas ar Programmatūras 
atvasināšanu saistītas darbības.  Jūs 
piekrītat  neeksportēt un nereeksportēt šo 
Programmatūru uz kādu citu valsti, tādā 
veidā pārkāpjot ASV eksporta uzraudzības 
likumu. 
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www.garmin.com/support

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

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

1-866-429-9296 +43 (0) 820 220230

+ 32 2 672 52 54 +385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465 + 45 4810 5050

+ 358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99

+ 39 02 36 699699 (+52) 001-855-792-7671

0800 0233937 +47 815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915 (+35) 1214 447 460

+386 4 27 92 500 0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999

+34 93 275 44 97
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
+ 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.) © 2013 Garmin Ltd. or its subsidiaries
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