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Visas tiesības patur autors. Tādējādi neviena  
šīs rokasgrāmatas daļa nav atveidojama,  
kopējama, pāsūtāma, izplatāma,  
lejupielādējama vai uzglabājama jebkāda  
veida atmiņas ierīcē bez iepriekšējas 
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 pieejama aplūkošanai, kā 
arī vienas kopijas izdrukāšanai, ar noteikumu, 
ka šāda elektroniska vai izdrukāta šīs  
rokasgrāmatas kopija satur visu tekstu ar  
autortiesību ziņojumu, kā arī ievērojot to, ka  
jebkāda neatļauta šīs rokasgrāmatas izplatīšana 
komerciālos nolūkos vai arī jebkādu labojumu  
izdarīšana ir stingri aizliegta. 
Šajā dokumentā ietvertā informācija var tikt  
mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Garmin 
patur tiesības veikt izmaiņas vai labojumus 
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 un 
darbību.

Garmin®, Garmin logo, Garmin Training 
Center®, Forerunner®, Auto Pause®, Auto 
Lap®, Virtual Partner® ir Garmin Ltd. vai tā  
filiāļu, kas reģistrētas ASV un citās valstīs, preču 
zīmes. Garmin Connect™, ANT™, ANT Agent™, 
ANT+™, GSC™ 10 un  USB ANT Stick™ 
ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu  
preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot 
bez īpašas atļaujas saņemšanas no  
Garmin.
Firstbeat un Analyzed by Firstbeat ir reģistrētas vai
nereģistrētas Firstbeat Technologies Ltd. preču zīmes. 
Šis produkts ir ražots saskaņā ar sekojošiem Savienoto
Valstu patentiem un to ārvalstu ekvivalentiem. 
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 
(A1),US7192401 (B2) un U20080279. 
WO03099114(A1) (Pat. Pend.), EP1507474 
(A1), US7460901(B2), WO2004016173 
(A1) (Pat. Pend.),EP1545310 (A1) (Pat. 
Pend.), U20080279 (Pat.Pend.)
Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to 
attiecīgajiem īpašniekiem.

© 2009–2010 Garmin Ltd. vai tā filiāles
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Ievads

Ievads
BRĪDINĀJUMS: Vienmēr, pirms 
uzsākat jaunu vai maināt veco treniņu 
programmu, sazinieties ar savu ārstu.
Skat.Svarǭgu droġǭbas un produkta  
informǕciju, kas pievienota produkta 
iepakojumā, lai saņemtu informāciju  
par produktu. 
Šis produkts satur nenomaināmu 
litija jonu bateriju.

Papildus informācija
Lai saņemtu papildus informāciju par
aksesuāriem, apmeklējiet:
 http://buy.garmin.com vai sazinieties ar  
 Garmin dīleri.
Produkta reģistrēšana
Palīdziet mums nodrošināt Jums labāku 
atbalstu, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas 
formu jau šodien. Apmeklējiet:
 http://my.garmin.com. 
Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai 
kopiju. 

Bezmaksas programmatūra
 Apmeklējiet: www.garmin.com/intosports, 
lai saņemtu informāciju par Garmin 
Connect™ tīmeklī bāzētu programmatūru vai 
Garmin Training Center® datora  
programmu. Izmantojiet šo programmatūru, lai 
saglabātu un analizētu treniņa datus. 

Garmin kontakti
Sazinieties ar Garmin produktu atbalstu, ja 
Jums rodas kādi jautājumi, izmantojot 
 Forerunner ierīci. ASV:  apmeklējiet 
www.garmin.com/support vai sazinieties ar 
Garmin USA: tel. (913) 
397.8200 vai (800) 800.1020.
Lielbritānijā: sazinieties ar Garmin (Europe) 
Ltd.: tel.:  0808 2380000. 
Eiropā: apmeklējiet www.garmin.com 
/support un uzklikšķiniet uz Contact Support, 
lai saņemtu informāciju par Garmin atbalstu savā 
valstī, vai arī sazinieties ar Garmin (Europe) Ltd.: tel. 
 +44 (0) 870.8501241.

Forerunner 310XT OM for Europe.i1   1 7/21/2010   10:09:57 AM

http://buy.garmin.com
http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support


� Forerunner 310XT Lietošanas rokasgrāmata

Ievads        

Pogas

➊
➏

➋

➍

➎

➌
➊  power 

Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai 
izslēgtu Forerunner ierīci. 
Nospiediet, lai ieslēgtu 
regulētu fona apgaismo-
jumu. Parādās statusa lapa
Nospiediet, lai sapārotu ar
ANT+™ svariem (34.lpp.).

➋  mode
Nospiediet, lai aplūkotu taimeri un
izvēlni. Parādās arī karte un kompass, 
ja tie ir aktivizēti. 

•

•

•

•

Nospiediet, lai izietu no izvēlnes vai lapas.
Jūsu iestatījumi tiek saglabāti                            
Turiet nospiestu, lai pārslēgtos starp  sporta 
režīmiem.

➌  lap/reset
Nospiediet, lai izveidotu jaunu apli. 
Turiet nospiestu, lai atiestatītu taimeri. 

➍  start/stop
Nospiediet, lai aktivizētu/apturētu taimeri.

➎  enter
Nospiediet, lai izvēlētos opcijas un apstiprinātu 
ziņojumus. 

➏   arrows (up/down)
Nospiediet, lai pārvietotos pa izvēlnēm un
iestatījumiem. Turiet nospiestu, lai ātri pārvietotos 
pa iestatījumiem. 
Nospiediet, lai pārvietotos pa treniņa lapām treniņ-
nodarbības laikā.                                                              
Virtual Partner® lapā
turiet nospiestu, lai uzstādītu 
Virtual Partner tempu.

••

•
•

•

•

•
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Sākot darbu                        

Sākot darbu
Baterijas lādēšana                      

 UZMANĪBU: Lai pasargātu no korozijas, 
rūpīgi noslaukiet kontaktus un laukumu ap 
tiem, pirms lādējat ierīci. 
.

Padoms:  Forerunner netiks uzlādēts, ja 
temperatūra būs augstāka vai zemāka par norādīto  
amplitūdu: 32°F līdz 122°F (0°C līdz 50°C).
1. Ievietojiet lādēšanas kabeļa 

 USB  kontaktu  AC 
adapterā.                                                

2. Ievietojiet AC adapteru 
standarta sienas kontaktligzdā.
3. Novietojiet lādēšanas klipša atveres

tieši pret Forerunner ierīces aizmu-
gurē esošajiem kontaktiem.

Kontakti   

4. Piestipriniet lādētāju uz Forerunner ierīces 
priekšējās daļas.                                                            

Lādēšanas 
klipsis

Pilnībā uzlādēta baterija darbosies līdz 
pat  20 stundām, atkarībā no lietošanas.                          
Ierīces ieslēgšana
Turiet nospiestu      , lai ieslēgtu 
Forerunner ierīci. 
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Sākot darbu

Forerunner  konfigurēšana
Forerunner izmanto lietotāja profilu, 
lai aprēķinātu precīzus kaloriju  
datus.  Aplūkojiet 9.lpp., lai saņemtu 
informāciju par aktivitātes klasi un  
aktīva sportista statusu. 
1. Sekojiet uz ekrāna redzamajām  

instrukcijām, lai konfigurētu ierīci
 un uzstādītu lietotāja profilu.  

2.  Nospiediet    , lai aplūkotu izvēles 
iespējas un mainītu noklusējuma izvēli.  

3. Nospiediet enter, lai veiktu izvēli.
Ja Jūs izmantojat ANT+ sirds darbības  
 monitoru, izvēlieties Yes konfigurēšanas
laikā, lai ļautu sirds darbības monitoram
sapāroties (savienoties) ar savu   
Forerunner ierīci. Skat. 5.lpp., lai 
saņemtu  papildus informāciju. 
Ieslēdzot Forerunner ierīci pirmo reizi 
un veicot sākotnējo uzstādīšanu, 
 izmantojiet 9.lpp. atrodamo tabulu, lai 
uzstādītu savu aktivitātes klasi. Norādiet, 
vai esat bijis aktīvs sportists visu savu mūžu.  

Aktīvs sportists ir indivīds, kurš ir intensīvi 
trenējies daudzu gadu garumā 
(izņemot periodus, kad gūtas nelielas  
traumas) un kura pulss miera stāvoklī ir  
 60 sitieni minūtē (bpm) vai mazāk. 

Satelīta signāla 
uztveršana 
Satelīta signāla uztveršana var aizņemt 
30–60 sekundes. Izejiet ārpus telpām. 
Lai pēc iespējas labāk uztvertu signālu,  
pavērsiet Forerunner ierīci
pret debesīm.
 Kad Forerunner ierīce ir uztvērusi  
satelīta signālu, treniņu lapas augšējā
 daļā parādās satelīta ikona ( ). 
.
!: Kā noklusējuma parametrs ir uzstādīta  
automātiska Forerunner laika un pareizas
laika zonas atjaunināšana, atbilstoši  
satelīta informācijai.  
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Sākot darbu

Sirds darbības monitora 
pārošana (papildus)
Mēģinot sapārot sirds darbības  
 monitoru ar Forerunner ierīci pirmo 
reizi, noejiet nost 10 metru attālumā
 no  sirds darbības  
monitora.

Sirds darbības monitors
Sirds darbības  monitors atrodas gaidī-
šanas režīmā un ir gatavs nosūtīt datus.
 Uzlieciet sirds darbības monitoru tieši 
uz  ādas.
Tam jābūt pietiekami pieguļošam, lai tas  
neizkustētos no vietas skrējiena laikā. 

Sirds darbības monitora modulis (priekšpuse)

Sirds darbības monitora modulis (aizmugure)

Aizdares 

Sirds darbības monitora siksna (aizmugure)        

Elektrodi

1. Pievienojiet vienu siksnas malu pie  
sirds darbības monitora moduļa.

2. Samitriniet abus elektrodus sirds darbības 
monitora siksnas aizmugurējā daļā, lai 
izveidotu ciešu savienojumu 
starp krūškurvi  un 
raidītāju.

3. Aplieciet siksnu ap krūškurvi un pievienojiet to 
 otram moduļa galam. 
!:  Garmin logo jābūt redzamam ar  
labo pusi uz augšu. 

4. Nenovietojiet  Forerunner ierīci tālāk 
par 3 m no  sirds darbības monitora. 
!: Ja sirds darbības monitors rāda   
kļūdainus datus vai dati neparādās vispār, 
iespējams, siksna jāpievelk ciešāk  vai  arī 
nepieciešama 5–10 minūtes gara iesildīšanās.          
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Sākot darbu

5. Nospiediet mode > izvēlietiesSettings 
> Run Settings > Heart Rate > 
ANT+ HR > Yes.

Sirds darbības iestatījumi
Lai saņemtu pēc iespējas precīzākus 
kaloriju datus, iestatiet savu maksimālo
pulsu, kā arī pulsu miera stāvoklī. Ir 
iespējams uzstādīt piecas pulsa zonas, 
kas palīdzēs Jums izvērtēt un palielināt 
Jūsu sirds un asinsvadu izturību.Ja, veicot
ierīces uzstādīšanu, esat jau iekļāvuši 
sirds darbības monitoru, šis solis 
nav nepieciešams. 
1. Nospiediet mode>izvēlietiesSettings > 

Run Settings > Heart Rate > HR 
Zones.

2. Sekojiet ekrāna  instrukcijām.
!: Turiet nospiestu mode un nomai-
niet sporta iestatījumus. Sekojiet 1.un 2.
solim, lai konfiurētu sirds darbības  
iestatījumus riteņbraukšanas un  
citiem sporta režīmiem.

Sporta iestatījumu pielāgošana 
savām vajadzībām (papildus)
1. Turiet  nospiestu mode, lai mainītu 

 sporta režīmu.
2. Nospiediet mode > izvēlieties  Settings > 

Izvēlieties sporta iestatījumu. 
Izvēlieties Data Fields, lai pielāgotu līdz pat 
četrām Jūsu aktivitātes datu lapām.   
( 28.lpp.).

Dodieties trenēties!
1. Nospiediet mode, lai aplūkotu trenēšanās  

lapu. 
2. Nospiediet start, lai aktivizētu taimeri. 
3. Kad aktivitāte pabeigta, nospiediet 

stop.
4. Turiet nospiestu reset, lai saglabātu 

aktivitāti un atiestatītu treniņu lapu.
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Sākot darbu     

Bezmaksas programma-
tūras lejupielāde
1. Apmeklējiet: www.garmin.com 

/intosports.
2. Uzklikšķiniet uz Garmin Connect

un izveidojiet bezmaksas myGarmin™ 
kontu.

3. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.         

Treniņa datu nosūtīšana 
uz datoru
!: Lejupielādējiet bezmaksas programma-      
tūru (7.lpp.), lai pirmsUSB ANT Stick  
pievienošanas datoram tiktu uzinstalēti  
visi nepieciešamie USB 
draiveri. 
1. Ievietojiet USB ANT Stick brīvā 

 datora USB portā.  
 

2. Nenovietojiet Forerunner ierīci tālāk 
par 5 m no datora. 

3. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.
4. Aktivizējiet ierīču pārošanas funkciju.
5. Izmantojiet, lai aplūkotu un analizētu

 datus.

     Pogu nobloķēšana                      
Forerunner ierīces pogas ir iespējams 
nobloķēt. Tas samazina iespēju netīšām 

nospiest kādu pogu, ierīces ieslēgšanas vai 
izslēgšanas laikā. 

         1. Vienlaicīgi nospiediet  mode  un         ,  
 lai nobloķētu pogas. 

         2. Vienlaicīgi nospiediet  mode un        ,
 lai  atbloķētu pogas. 

Forerunner fona apgaismojums
Lai ieslēgtu fona apgaismojumu, 15 sekundes  
turiet nospiestu    pogu. Lai regulētu apgaismojuma
pakāpi, izmantojiet          pogas. Nospiediet mode,  

lai izietu no fona apgaismojuma statusa lapas. Šajā
lapā redzamas dažas statusa ikonas                                           
(8.lpp.).
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Sākot darbu

Ikonas
GPS ir ieslēgts, un 
Forerunner ierīce saņem 
satelīta signālu.

GPS izsl.lietošanai iekštelpās

Taimeris darbojas.

Sirds darbības sensors ir  
aktīvs.
Pedometra sensors ir 
aktīvs.
Ātruma/kadences sensors
ir aktīvs.
Enerģijas sensors ir  
aktīvs.
Baterijas uzlādes līmenis.

Baterija lādējas.

Ierīce augšupielādē datus  
vai notiek sapārošana ar  
fitnesa aprīkojumu.

Statusa ikonas
Nospiediet un atlaidiet       pogu, lai 

aplūkotu statusa ikonas.  

Sirds darbības monitors ir aktīvs

Ātruma un kadences sonsors  
ir aktīvs
Pedometrs ir aktīvs

Enerģijas sensors ir aktīvs
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Sākot darbu

Aktivitātes klases tabula
Treniņa   
apraksts

Treniņu   
biežums

Trenēšanās laiks nedēļā

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 ikdienā   Gandrīz katru dienu           7 līdz 11 stundas
9                                    Katru dienu         11 līdz 15 stundas
10                                                                            Vairāk kā 15 stundas

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.
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Treniņnodarbība

Treniņnodarbība
!: Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu,  
kad uzsākat jaunu vai maināt savu veco  
treniņu programmu. 
Izmantojiet Forerunner, lai iestatītu  
brīdinājumus, trenētos ar Virtual Partner™, 
programmas intervālu vai standarta  
slodzi, kā arī plānotu nodarbību kursus,  
balstoties uz esošajām aktivitātēm. 
Forerunner piedāvā vairākas treniņu 
funkcijas un papildus iestatījumus. 

Par treniņu lapu
Nospiediet mode,  lai aplūkotu treniņu  
lapu. Izmantojiet        , lai pārvietotos pa
pieejamajām lapām.

Lai pielāgotu datu laukus savām vajadzībām 
treniņu lapās, skat. 28.lpp.

Sporta režīms
Turiet nospiestu mode, lai mainītu sporta 
režīmu. Visi iestatījumi ir atbilstoši izvēlētajam 
sporta veidam. 

Auto Lap®

Jūs varat izvēlēties Auto Lap funkciju, lai 
automātiski atzīmētu apli konkrētā pozīcijā 
vai pēc konkrētas distances veikšanas. 
 Šis iestatījums noder Jūsu snieguma 
salīdzināšanai dažādos skrējiena posmos  
 (piemēram, ik pēc 2 jūdzēm vai katrā  
lielākajā kalnā).

!: Auto Lap funkcija nav izmantojama  
intervālu vai standarta treniņa laikā.
1. Nospiediet  mode > izvēlieties  Settings > 

izvēlieties sporta iestatījumus (atkarībā no 
pašreizējā sporta režīma) > Auto 
Lap. 
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2.  Auto Lap Trigger laukā
izvēlieties By Distance, lai ievadītu 
vērtību, vai arī By Position, lai 
izvēlētos kādu opciju:

Lap Press Only—iezīmē apli 
ikreiz, kad tiek nospiests lap, kā  
arī ikreiz, kad Jūs atkal šķērsojat 
šo vietu. 
Start and Lap—iezīmē apli
 GPS lokācijā, kur tiek 
nospiests start, kā arī jebkurā  
vietā skrējiena laikā, kur ticis  
nospiests lap.
Mark and Lap—iezīmē apli  
konkrētā GPS lokācijā, kuru 
Jūs atzīmējat, izvēloties šo 
opciju, kā arī jebkurā vietā  
skrējiena laikā, kur ticis  
nospiests lap.

!: Veicot kādu treniņa kursu (skat. 
18.lpp.), izmantojiet  By Position, lai iezīmētu  
apļus visās apļa pozīcijās, kas atzīmētas kur-
sa laikā. 

•

•

•

Auto Pause®

Auto Pause funkcija ir noderīga, ja Jūsu  
maršruta laikā ir luksofori vai citas
vietas, kurās jāsamazina temps  
vai pat jāapstājas. 
!: Auto Pause funkcija nav izmantojama  
intervālu vai standarta treniņu laikā.
1. Nospiediet  mode > izvēlieties Settings 

> izvēlieties sporta iestatījumu opciju 
(atkarībā no pašreizējā sporta  
režīmā, skat. 10.lpp.).

2. Izvēlieties  Auto Pause.
3. Izvēlieties kādu no sekojošajām  

opcijām:
Off
When Stopped—automātiski 
aptur taimeri, ja Jūs pārtraucat 
kustēties. 
Custom Pace—automātiski 
aptur taimeri, kad ātrums tiek 
samazināts  zem noteiktās 
vērtības.

•
•

•
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Auto Scroll
Izmantojiet auto scroll funkciju, lai  
automātiski pārvietotos pa visām  
treniņa datu lapām, kamēr taimeris  
darbojas. 
1.Nospiediet mode > izvēlieties Settings 

> Izvēlieties sporta iestatījumu opciju 
(atkarībā no izvēlētā sporta režīma 
skat.10.lpp.). 

2. Izvēlieties Auto Scroll.
3. Izvēlieties displeja ātrumu: Slow, 

Medium vai Fast.

Pulss
1.Nospiediet mode > izvēlietiesSettings > 

> izvēlieties sporta iestatījumu opciju 
(atkarībā no izvēlētā sporta režīma 
skat.10.lpp.).

2. Izvēlieties Heart Rate.
3. Izvēlieties ANT+HR, lai aktivizētu 

pārošanos ar papildus sirds darbības 
monitoru.

4. Izvēlieties  HR Zones, lai aktivizētu  
pulsa zonu konfigurēšanas  
vedni.

Pulsa zonas
 UZMANĪBU: Sazinieties ar savu 
ārstu, lai noteiktu pulsa zonas/ mērķus,
 kas ir atbilstoši Jūsu  
fiziskās sagatavotības pakāpei un 
veselības stāvoklim.  

Daudzi sportisti izmanto sirds darbības 
zonas, lai izvērtētu un palielinātu  
kardiovaskulāro izturību un uzlabotu  
fizisko formu. Pulsa zona ir  
uzstādītais sirds sitienu skaits  
 minūtē. Ir piecas vispārpieņemtas  
sirds darbības zonas, kas ir numurētas no 
1 līdz 5, atkarībā no intensitātes pieauguma.  
 Forerunner uzstāda pulsa zonu amplitūdu 
 (skat. tabulu 48.lpp.), kas bāzēta uz maksimālo
pulsa vērtību un pulsu atpūtas brīdī, kāds minēts  
lietotāja profilā (36.lpp.).
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Ir iespējams mainīt pulsa zonas 
 Garmin Connect lietotāja  
profilā un tad pārsūtīt datus uz 
Forerunner ierīci. 

Kā pulsa zonas ietekmē Jūsu
fitnes mērķus?
Savu pulsa zonu pārzināšana var 
palīdzēt Jums izvērtēt un uzlabot 
savu fizisko sagatavotību, izprotot un 
piemērojot sekojošus principus:

Jūsu pulss ir labs treniņa intensitātes
rādītājs.
Treniņi noteiktās sirds darbības  
zonās var palīdzēt Jums uzlabot 
kardiovaskulāro izturību un  
fizisko formu. 
Savu pulsa zonu pārzināšana 
pasargās Jūs  no pārslodzes un 
palīdzēs samazināt savainošanās  
 risku.

•

•

•

Virtual Partner® 
1. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 

> izvēlieties sporta iestatījumu opciju 
(atkarībā no pašreizējā sporta  
režīma, skat.10.lpp.). 

2. Izvēlieties Virtual Partner > On. 
Jūsu virtuālais partneris ir unikāls rīks, 
kas paredzēts Jūsu treniņa mērķu ātrākai 
sasniegšanai. Virtuālais partneris 
sacenšas ar Jums ikreiz, kad Jūs skrienat un 
taimeris ir aktivizēts.  
Ja Jūs veicat izmaiņas Virtual 
Partner tempā pirms taimera aktivizēšanas, 
šīs izmaiņas tiek saglabātas. 
Izmaiņas, kas veiktas Virtual Partner 
tempā pēc taimera aktivizēšanas tiek  
attiecinātas tikai uz pašreizējo sesiju
un netiek saglabātas, ja taimeris tiek 
atiestatīts. Ja Jūs veicat izmaiņas  
Virtual Partner tempā kādas aktivitātes laikā, 
Virtual Partner izmanto jauno tempu
no Jūsu lokācijas.
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Virtual Partner 
tempa mainīšana
1. Nospiediet mode, lai aplūkotu  

treniņa lapu. 
2. Izmantojiet           , lai aplūkotu 

Virtual Partner lapu.

V�rtuālais
partneris
 
 Jūs

3.Turieriet nospiestu           , lai palielinātu  
vai samazinātu virtuālā partnera tempu. 

4. Saglabājiet izmaiņas, nospiediet mode, 
lai izietu vai gaidītu nākošās lapas 
taimautu.

Brīdinājumi
Izmantojiet Forerunner brīdinājumus, lai 
trenētos, vadoties pēc konkrēta laika, distances 
un sirds darbības mērķiem. Katram sporta 
režīmam ir iespējams uzstādīt atsevišķus brīdinājumus.

!: Brīdinājumi nefunkcionē intervālu un 
standarta treniņu laikā.
1. Nospiediet mode > izvēlieties Training 

> izvēlieties sporta brīdinājumu opcijas 
(atkarībā no izvēlētā  sporta 
režīma, skat.10.lpp.).

2. Izmantojiet       un nospiediet enter, lai 
ievadītu informāciju jebkuram no 
sekojošajiem brīdinājumiem:

Time Alert— ziņo, kad
 ir noskriets  norādītais  
laiks. 
Distance Alert—ziņo, kad
ir noskriets attiecīgi norādītais 
attālums. 
Calorie Alert—ziņo, kad  
ir sadedzināts norādītais  
kaloriju skaits.
HR Alert—ziņo, kad  
pulss ir ātrāks vai lēnāks par  
norādīto sirds sitienu skaitu  
 minūtē (bpm).

•

•

•

•
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!: Lai izmantotu pulsa brīdinājumus, 
Jums ir jābūt Forerunner 310XT 
ierīcei un sirds darbības monitoram. 

Cadence Alert—ziņo, ja 
kadence pārsniedz vai nesas- 
niedz noteikto pedāļa  
apgriezienu skaitu  
 minūtē (rpm) vai 
soļu skaitu minūtē (spm).

!: Lai izmantotu kadences brīdinā-
jumus, Jums jābūt Forerunner 
310XT ierīcei un pedometram vai 
velo kadences sensoram.

Power Alert—ziņo, ja  
Jūsu enerģijas rādītāji ir  
augstāki vai zemāki par 
norādīto vērtību vatos. 

!: Lai izmantotu enerģijas brīdināju-
mus, Jums jābūt Forerunner 310XT
 un enerģijas mērierīcei.

•

•

Treniņi
1. Nospiediet mode > izvēlieties Training > 

Workouts, lai izvēlētos tieši Jums 
atbilstošu treniņa tipu. 

2. Nospiediet start.
!: Treniņa laikā  
      nospiediet           , lai aplūkotu 
citas datu lapas.
Kad visi treniņa posmi pabeigti,  
parādās “Workout Finished” 
ziņojums.

Intervālu treniņu izstrādāšana
Intervālu treniņu ir iespējams izstrādāt, 
balstoties uz laiku, veicamo attālumu un at- 
likušajiem treniņa posmiem. Vienā reizē 
ir iespējams izstrādāt tikai vienu intervālu    
treniņu. Ja tomēr izstrādājat vēl vienu  
intervālu treniņu, iepriekšējam tiek 
rakstīts pāri.
1.Nospiediet mode > izvēlieties Training > 

Workouts > Interval.
2. Izvēlieties intervālu treniņa tipu Type  
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3. Ievadiet ilguma vērtību.
4. Izvēlieties Rest Type.
5. Ievadiet ilguma vērtību.
6. Izvēlieties More un ievadiet Reps 

atkārtojumu vērtību.
7. Izvēlieties Warmup Yes un 

Cooldown Yes (papildus).
8. Izvēlieties Do Workout.
9. Nospiediet start.

Treniņa pārtraukšana
1. Nospiediet stop. 
2. Turiet nospiestu reset.
Ja Jūs veicat iesildīšanos vai 
ievērojat atslodzi, nospiediet lap 
iesildīšanās apļa beigās, lai uzsāktu 
pirmo intervālu. Pēdējā intervāla beigās 
 Forerunner ierīce automātiski 
uzsāk atslodzes apli.  
Kad atslodzes posms beidzies, 
nospiediet  lap, lai beigtu treniņu.
Tuvojoties intervāla beigām,  
tiek uzsākta laika atskaite 

līdz jauna intervāla sākumam.  
Lai pabeigtu intervālu agrāk, nospiediet 
lap/reset pogu.

Standarta treniņa izstrādāšana
Standarta treniņš var sevī ietvert 
mērķus katram treniņa solim, kā arī  
dažādām distancēm,  laikiem un kalorijām.  
Izmanojiet Garmin Connect, lai izveidotu un  
rediģētu treniņnodarbības, kā arī nosūtītu datus 
uz Forerunner ierīci. Tāpat ir iespējams saplānot  
treniņu, izmantojot Garmin Connect. 
Jūs varat jau iepriekš saplānot savu treniņu
un saglabāt to uz Forerunner ierīces. 
!: Lai saņemtu papildus informāciju par 
datu nosūtīšanu uz Forerunner ierīci, 
skat.7.lpp.
1. Nospiediet mode > Training > 

Workouts > Custom.
2. Izvēlieties  New.
3. Datu lauka augšējā daļā ievadiet 

treniņa nosaukumu.
4. Izvēlieties 1. Open No Target  un 

tad izvēlieties  Edit Step.
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5. Duration laukā izvēlieties, cik 
ilgu vēlaties vienu treniņa soli. Ja 
Jūs izvēlaties Open, pabeidziet 
treniņa soli, nospiežot
 lap.

6. Zem Duration ievadiet vērtību, 
kur vēlaties, lai beidzas solis.

7. Mērķa laukā izvēlieties savu mērķi 
konkrētā soļa laikā (ātrumu, pulsu, 
kadenci, enerģiju vai nevienu).

8. Zem mērķa (Target) ievadiet mērķa 
vērtību šim solim (ja nepieciešams)  
Piemēram, ja Jūsu mērķis ir pulss, 
ievadiet pulsa zonu vai arī ievadiet  
vērtību amplitūdu.
.9. Kad šis solis pabeigts,  
nospiediet mode.

10. Lai pievienotu vēl kādu soli,izvēlieties
<Add New Step>. Atkārtojiet 5.-9.soli.

11. Lai atzīmētu jebkuru soli kā atpūtu, 
izvēlieties soli. Tad no izvēlnes 
izvēlieties  Mark as Rest Step. 
Atpūtas soļi tiek atzīmēti Jūsu  
treniņa vēturē.

Soļu atkārtošana
1. Izvēlieties <Add New Step>.
2 .  Duration laukā izvēlieties 

Repeat.
3.  Back to Step laukā izvēlieties 

soli, pie kura vēlaties atgriezties.
4.  Number of Reps laukā 

ievadiet atkārtojumu skaitu.
5. Nospiediet mode, lai turpinātu.  

Standarta treniņa uzsākšana
1. Nospiediet mode > Training > 

Workouts > Custom.
2. Izvēlieties  treniņu.
3. Izvēlieties  Do Workout. 
4. Nospiediet start.
Pēc standarta treniņa uzsākšanas 
 Forerunner parāda katru treniņa soli, 
ieskaitot soļa nosaukumu, 
mērķi (ja tāds ir) un pašreizējā  
treniņa datus.  
Tuvojoties katra soļa beigām,  
tiek veikta laika atskaite 
līdz jauna soļa sākumam. 

Forerunner 310XT OM for Europe.i17   17 7/21/2010   10:10:04 AM



1� Forerunner 310XT Lietošanas rokasgrāmata

Treniņnodarbība

Standarta slodzes pārtraukšana
 Nospiediet lap/reset.

Standarta slodzes dzēšana
1. Nospiediet mode > Training > 

Workouts > Custom.
2. Izvēlieties treniņu.
3. Izvēlieties Delete Workout > Yes.

Treniņa kursa izvēle
Vēl kāds veids, kā izmantot  
Forerunner ierīci standarta treniņa laikā, 
ir sekot kursam,  kas balstīts uz iepriek- 
šējo ierakstīto aktivitāti. Sekojiet kursam, 
mēģinot atkārtot vai pat pārsniegt  
iepriekšējā snieguma rezultātu.Tāpat,
trenējoties ar kursu palīdzību, Jūs
varat sacensties ar virtuālo partneri. 

Kursa izveidošana, izmantojot 
Garmin Connect
Izmantojiet Garmin Connect, lai izveidotu  
kursu un kursa punktus, kā arī 
nosūtītu tos uz Forerunner. 

!:Lai saņemtu papildus informāciju par  
datu pāraidīšanu uz Forerunner ierīci, 
skat. 7.lpp.

Kursa izveidošana uz Jūsu 
ierīces
1. Nospiediet mode >izvēlieties Training > 

Courses > New.
2. Vēstures lapā izvēlieties  

ierakstu, uz kura balstīt savu  
kursu.

3.  Ievadiet kursa nosaukumu.
4. Nospiediet mode, lai izietu.

Kursa uzsākšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties Training > 

Courses.
2. Izvēlieties no saraksta kursu. 
3. Izvēlieties Do Course. 
4. Nospiediet start. Vēsture tiek ierakstīta pat  

tad, ja Jūs  neesat izvēlējies kursu.  
Lai pabeigtu kursu manuāli, nospiediet  
stop > turiet nospiestu reset.

Forerunner 310XT OM for Europe.i18   18 7/21/2010   10:10:04 AM



Forerunner 310XT Lietošanas rokasgrāmata 1�

Treniņnodarbība

Iesildīšanās
Pirms kursa uzsākšanas Jūs varat 
ietvert iesildīšanos. Nospiediet start, 
lai uzsāktu kursu, tad veiciet iesildīšanos. 
Iesildoties turieties nost no kursa takas. 
Kad esat gatavs uzsākt kursu,  dodieties 
izvēlētā kursa virzienā.
 Atrodoties jebkurā izvēlētā kursa takas  
daļā, Forerunner ierīce parāda 
“On Course” ziņojumu. 
Sākot kursu, Virtual Partner 
rīks arī uzsāk sekot kursam. Ja Jūs 
iesildāties un neatrodaties uz izvēlētā  
kursa, pirmo reizi dodoties pa izvēlēto 
kursu, Virtual Partner 
atsāk sekot kursam no Jūsu pašreizējās 
atrašanās vietas. 
Ja neatrodaties uz kursa, 
 Forerunner parāda ziņojumu “Off 
Course”. Izmantojiet navigācijas  
lapu, lai atrastu ceļu atpakļa pie izvēlētā  
kursa.

Kursa dzēšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties Training > 

Courses.
2. Izvēlieties kursu no saraksta. 
3. Izvēlieties Delete Course.
4. Izvēlieties Yes, lai dzēstu kursu. 
5. Nospiediet mode,  lai izietu. 

Treniņi ar dažādiem sporta veidiem
Tie, kas trenējas triatlonā, divcīņā un citos 
sporta veidos, kas sevī ietver dažādas disciplīnas,  
var izmantot visas Forerunner ierīces
 priekšrocības.  
Sastādot treniņu dažādiem sporta veidiem,  
Jūs varat pārslēgties starp sporta režīmiem un  
vienlaicīgi aplūkot kopējo laiku un distanci  
visiem sporta veidiem. Piemēram, Jūs varat  
pārslēgties no velo režīma uz skriešanas  
režīmu, kā arī aplūkot savu kopējo laiku un
distanci gan riteņbraukšanai, gan skriešanai 
visa treniņa laikā. 
 Forerunner saglabā dažādu sporta veidu  
treniņus vēsturē, pievienojot kopējo laiku,  
 distanci, vidējo pulsa rādītāju,  
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kā arī kaloriju daudzumu visu sporta 
veidu treniņiem. Tāpat tiek iekļautas 
īpašas detaļas katram sporta veidam.
Dažādu sporta veidu treniņus ir 
iespējams izmantot arī manuāli, vai  
arī ir iespējams iepriekš iestatīt dažādu 
dažādu sporta veidu treniņus sacensībām. 

Manuāla dažādu sporta veidu  
treniņa izstrādāšana
Ir iespējams izveidot manuālu dažādu  
sporta veidu treniņu, mainot sporta 
režīmus treniņa laikā, bez taimera 
atiestatīšanas. Nomainot sporta  
režīmus, nospiediet        , lai aplūkotu   
dažādu sporta veidu taimeri.
1. Uzsāciet un pabeidziet treniņu jebkurā 

 sporta veidā. Nospiediet stop, lai pa- 
beigtu treniņu, taču neveiciet taimera 
atiestati. 

2. Turiet nospiestu mode, līdz parādās  
Change Sport izvēlne.

3. Izvēlieties  citu sporta veidu.

4. Nospiediet start, lai uzsāktu treniņu 
jaunā sporta veidā. 

Automātiska dažādu sporta veidu 
slodzes izveidošana
Ja Jūs piedalāties sacensībās vai kādā  
notikumā, ir iespējams uzstādīt automātisku 
dažādu sporta veidu slodzi, kas sevī  
ietver katru sacensību sporta  veidu. 
 Tāpat ir iespējams ietvert pārejas laiku no 
viena sporta veida pie nākošā. Pārejiet nemanāmi  
no viena sporta veida pie nākošā, nospiežot 
lap pogu.
1. Nospiediet mode > izvēlieties Training > 

Auto Multisport.
2. Lai nomainītu sporta režīmu no saraksta,  

izvēlieties sporta veidu. 
3. Izvēlieties  opciju  no izvēlnes. 

Edit Leg nomaina šo sporta režīmu 
uz citu sporta veidu. Insert Leg 
ievieto citu sporta režīmu pirms šī 
sporta veida. Remove Leg dzēš šo 
 sporta režīmu no saraksta.

4. Lai pievienotu sporta režīmu saraksta galā, 
izvēlieties <Add Sport>.
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5. Lai noteiktu pārejas laiku starp 
sporta režīmiem, izvēlieties Include 
Transition. 

6. Lai uzsāktu treniņu, izvēlieties Start 
Multisport.

Lai pārietu no viena sporta režīma pie  
nākamā, nospiediet lap. Ja pārejas laiks 
jau iekļauts, nospiediet lap, kad esat
pabeiguši vienu sporta  veidu, lai  
aktivizētu pārejas laiku. Nospiediet lap 
vēlreiz, lai apturētu pārejas laiku un 
uzsāktu nākošo sporta veidu. 

Automātiska vairāku sporta veidu
 funkcijas pārtraukšana

Nospiediet mode > izvēlieties t raining > Stop 
Multisport. Vairāku sporta veidu 
treniņu  var dzēst, nospiežot stop

 

un tad turot nospiestu reset,

 

lai atiestatītu taimeri. 

Forerunner izmantošana 
peldēšanas laikā
 Forerunner ir ūdens izturīga ierīce līdz  
50 m peldēšanai pa ūdens virsmu. Peldēšanas 
laika uzņemšanai izmantojiet taimeri. 
!  Forerunner ieraksta GPS 
datus tikai tad, ja Jūs peldat brīvajā stilā
ārpus telpām. 
Padoms: Tā kā GPS signāla uztveršanā var  
rasties traucējumi, peldētājiem un  triatlonistiem  
ierīce jāievieto  peldcepurē, lai tādējādi 
nodrošinātu precīzāku ātruma un distances datu  
uztveršanu. 
1. Turiet nospiestu mode > izvēlieties 

Other.
2. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 

Other Settings > Swim.
3. Izvēlieties Enabled > Yes.

!: Lai iegūtu precīzus distances  datus, 
peldēšanas parametram jābūt aktivizētam. 

4. Nospiediet start , lai aktivizētu taimeri. 
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Treniņnodarbība

5. Kad peldēšanas treniņš pabeigts,  
nospiediet lap vai stop, lai datu
laukos aplūkotu distanci un   
vidējo ātrumu. 

 Nospiediet stop, lai apturētu  
taimeri.

 Ievērojiet!: Zemūdens peldēšana 
ar šo Forerunner ierīci var sabojāt 
produktu. Šādā gadījumā garantija
 zaudē savu spēku.

Atpakaļskaitīšanas taimera 
izmantošana
Izmantojiet atpakaļskaitīšanas taimeri,  
lai automātiski aktivizētu Forerunner 
taimeri pēc noteiktās laika atskaites. 
Piemēram, izmantojiet 30 sekunžu 
laika atskaiti, pirms aktivizējat 
 taimeri. Vai arī uzstādiet 
5-minūšu laika atskaiti pirms airēšanas 
sacīkšu sākuma. 

!: Laika atskaites laikā vēsture 
netiek ierakstīta. 
Peldēšanas parametram jābūt izslēgtam, 
lai piekļūtu laika atskaites taimerim. 
1. Turiet nospiestu mode > izvēlieties 

Other.
2. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 

Other Settings > Countdown 
Timer.

3. Izvēlieties Countdown Timer > On.
4. Ievadiet atskaites laiku.
5. Nospiediet start , lai aktivizētu 

laika atskaites taimeri.
 Pirms taimera automātiskas aktivizēšanas 

Jūs izdzirdēsiet piecus signālus. 
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Vēsture

Vēsture
Forerunner spēj ierakstīt līdz pat 
1000 apļiem un aptuveni 20 
stundas detalizētu tracklog datu  
(ierakstot aptuveni 1 trackpoint (kartes 
punktu) ik pēc 4 sekundēm)). Tracklog 
dati sevī ietver Jūsu GPS pozīciju (ja 
tāda pieejama) un aksesuāru datus,  
piemēram, pulsa datus.

Vēstures saglabāšana
Jūsu ierīce saglabā datus, balstoties uz  
aktivitātes veidu, izmantotajiem 
aksesuāriem un treniņa iestatījumiem.  
 Lai saglabātu aktivitāti,  nospiediet un 

turiet lap/reset pogu 3  
sekundes.

Kad Forerunner atmiņa ir pilna, 
parādās kļūdas ziņojums. Periodiski 
augšupielādējiet Jūsu vēsturi uz Garmin 
Connect  vai Garmin Training Center, 
lai vienmēr varētu sekot līdzi šiem 
datiem (skat.7.lpp.).

! : Forerunner ierīce automātiski 
neizdzēsīs un nerakstīs pāri Jūsu 
datiem. Skat.24.lpp., lai uzzinātu, kā 
dzēst vēsturi.

Aktivitāšu vēstures aplūkošana
Uz Forerunner ierīces ir iespējams aplūkot 
sekojošus datus: laiku, distanci, 
vidējo tempu/ātrumu, kalorijas, vidējos 
pulsa rādītājus, kā arī vidējo kadenci. 
1. Nospiediet mode > izvēlieties History > 

Activities.
2. Izmantojiet    , lai pārvietotos pa 

aktivitātēm. Izvēlieties View More,  lai 
aplūkotu vidējos un maksimālos rādītājus.  
Izvēlieties View More > View Laps, lai 
aplūkotu kopsavilkumu par apli.  

Kopējo rādītāju aplūkošana
 Forerunner ieraksta kopējo veikto distanci un  
laiku, kas pagājis treniņā, izmantojot  
 Forerunner ierīci. 
 Lai aplūkotu kopējsos rādītājus, nospiediet mode > 

izvēlieties History > Totals.
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Vēsture

Vēstures dzēšana
Kad vēstures dati nosūtīti uz  
Garmin Connect vai 
Garmin Training Center, varat  
izdzēst vēsturi no savas 
Forerunner ierīces.
1. Nospiediet mode > izvēlieties History > 

Delete.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:

Individual Activities
All Activities—izdzēsiet no vēstures  
visas aktivitātes.
Old Activities—izdzēsiet aktivitātes, 
kas ierakstītas vairāk kā pirms 
mēneša.
Totals—atiestatiet visus kopējos rādītājus.

•
•

•

•
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Navigācija

Navigācija
Izmantojiet GPS navigācijas funkcijas, 
kas pieejamas uz Forerunner, lai aplūkotu 
savu maršrutu uz kartes, saglabātu vietas
un atrastu ceļu atpakaļ uz mājām.

Kartes lapas pievienošana
Pirms navigācijas funkciju izmantošanas,
iespējams, jāveic Forerunner ierīces  
konfigurēšana, lai piekļūtu kartei. 
1. Nospiediet mode > izvēlieties 

Settings > System > Map.
2.Show Map laukā izvēlieties Yes.
Nospiediet mode, lai aplūkotu taimeri, 
karti un galveno izvēlni.Kad taimeris
aktivizēts un uzsākta kustība, uz kartes 
parādās pārtraukta līnija, precīzi norādot
uz Jūsu veikto ceļu. 
Šo pārtraukto līniju sauc par trasi (track). 
lai mainītu tālummaiņu uz kartes, nospiediet 

.

Jūs

Tālummaiņas  
pakāpe~~

Norāda uz ziemeļiem  .

Karte

Lokācijas apzīmēšana
Lokācija ir jebkurš punkts, kas tiek saglabāts 
atmiņā. Ja Jūs vēlaties atcerēties kādu objektu  
vai arī atgriezties kādā noteiktā vietā, atzīmējiet 
šo lokāciju šeit. Lokācija parādās uz kartes
ar nosaukumu un simbolu. 
Atrodiet, aplūkojiet lokāciju un dodieties uz  
to jebkurā laikā.
1. Dodieties uz vietu, kuru vēlaties apzīmēt kā  

 lokāciju.
2. Nospiediet mode > izvēlieties GPS > Save 

Location.
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Navigācija

3. Ievadiet nosaukumu lauka augšdaļā. 
4. Izvēlieties OK. 
 Lokāciju atzīmēšana, izmantojot 
Lat/Lon
1.  Nospiediet mode  > izvēlieties GPS > 

Save Location.
2. Izvēlieties Position lauku. Ievadiet  

izvēlētās lokācijas ģeogrāfisko 
garumu un  platumu.

3. Veiciet visas citas nepieciešamās
 izmaiņas, tad nospiediet OK.

Lokācijas atrašana un 
došanās uz to
1. Nospiediet mode >izvēlietiesGPS > 

Go to Location.
2. Tiek parādītas visas saglabātās  

lokācijas. 
3. Nospiediet  , lai atrastu lokāciju 

sarakstā, nospiediet enter, lai izvēlētos.
4. Izvēlieties Go To. Sekojiet līnijai, kas 

kartē ved uz lokāciju. 

Dodoties uz kādu lokāciju, automātiski  
tiek pievienotas kartes un kompasa 
lapas. Nospiediet  mode,  lai
aplūkotu šīs lapas.Kompasa bultiņa  
norāda uz izvēlēto lokāciju.  
Dodieties bultiņas virzienā, lai sasniegtu  šo 
lokāciju. Tāpat kompass rāda distanci un 
laiku, kas atlicis līdz izvēlētās lokācijas 
sasniegšanai. 

Kompass

Pārtrauciet virzīšanos uz lokāciju
 Nospiediet mode > izvēlieties GPS > Stop 

Go To.

Lokācijas rediģēšana vai  
 dzēšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties GPS > Go 

to Location.
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2. Izvēlieties lokāciju, kuru vēlaties  
rediģēt.

3. Izmainiet neieciešamo informāciju. 
Lai dzēstu lokāciju,  
izvēlieties Delete.

Atgriešanās pie starta
Ja Jūs vēlaties atgriezties pie sākuma 
punkta, Forerunner var aizvest Jūs  
atpakaļ tieši pa to pašu ceļu; šim mēr-  
ķim izmantojiet Back to Start funkciju. 
 Nospiediet mode > izvēlieties GPS > 

Back to Start.
Uz kartes parādās līnija no Jūsu 
pašreizējās lokācijas uz sākuma  
punktu. 

Sekojiet līnijai, lai atgrieztos pie  sākuma punkta. 

 GPS informācijas 
aplūkošana
Satelītu lapā redzama informācija  
par GPS signāliem, kurus  
 Forerunner dotajā brīdī saņem. 
Nospiediet mode > izvēlieties GPS > 
Satellites , lai aplūkotu satelītu lapu. 
Lai saņemtu papildus informāciju par GPS, 
skat. www.garmin.com/aboutGPS. 
Nospiediet  satelītu lapā, lai aplūkotu 
informāciju par satelīta signāla spēku.  
Melnās svītras norāda uz katra saņemtā  
satelīta signāla spēku (zem karas līnijas
redzams satelītu skaits).
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Iestatījumi

Iestatījumi
Nospiediet mode >izvēlieties Settings.
Padoms: Kad  opciju izvēle un vērtību 
ievadīšana uz Forerunner ierīces ir 
pabeigta, nospiediet mode, lai saglabātu 
iestatījumu.

Datu lauki
Jūs varat prādīt/apslēpt sekojošās 
lapas un pielāgot savām vajadzībām līdz 
četriem datu laukiem sporta lapās. 
! : Jūs varat aplūkot lapas tikai tiem  
sporta režīmiem, kurus Jūs esat  
šobrīd izvēlējies (10.lpp.).

Datu lauku iestatīšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties

 Settings > izvēlieties sporta iestatī-
juma opciju (atkarīgs no pašreizējā  
sporta režīma; skat. 10.lpp.). 

2. Izvēlieties Data Fields.
3. Izvēlieties vienu no treniņu lapām.

4. Nospiediet    , lai izvēlētos datu 
lauku skaitu.

Datu lauku opcijas
* Nosaka, vai datu laukā redzamas metriskās   
vai ASV izmantotās mērvienības.   
** Nepieciešams papildus aksesuārs. 

Datu lauks Apraksts
Cadence ** Soļi vai pedāļa

apgriezienu skaits 
minūtē. 

Cadence–
Avg **

Vidējais kadences 
rādītājs pašreizējā  
brauciena ilgumam. 

Cadence–
Lap **

Vidējā kadence 
pašreizējam aplim.

Calories Sadedzināto kaloriju 
skaits.

Dist–
Nautical

Distance jūras 
jūdzēs 
 Distance * Pašreizējā braucienā 
veiktā distance.
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Datu lauks Apraksts
Dist–Lap * Pašreizējā aplī 

veiktā distance.
Dist–Last 
Lap

Pēdējā aplī veiktā 
distance.

Elevation * Distance virs/zem
jūras līmeņa. 

GPS 
Accuracy *

Pieļaujamās kļūdas 
robežas precīzai lo- 
kācijai. Piemēram,  
Jūsu GPS lokācijas   
precizitāte ir 
+/- 19 pēdas.

Grade Pacēluma aprēķins 
brauciena laikā.  
Piemēram, ja uz 
katrām 10 pēdām, ko
Jūs ceļaties uz augšu, 
Jūs veicat 200 pēdas
(distance), pacēlums 
 ir 5%.

Heading Virziens, kurā dodaties

Datu laiks Apraksts
Heart Rate 
**

Sirds sitieni minūtē

Heart 
Rate–%HRR 
**

Procentuālais pulsa 
rezerves rādītājs 
(maksimālais pulss 
mīnus pulss miera
 stāvoklī).

Heart 
Rate–%Max 
**

Procentuālais  
maksimālā pulsa  
rādītājs. 

Heart 
Rate–Avg **

Vidējais pulsa rādītājs 
skrējiena laikā.

Heart 
Rate–Avg 
%HRR **

Procentuāli vidējais
pulsa rezerves
 rādītājs  
(maksimālais pulss 
 mīnus pulss miera 
stāvoklī) skrējiena  
laikā. 

Forerunner 310XT OM for Europe.i29   29 7/21/2010   10:10:06 AM



30 Forerunner 310XT Lietošanas rokasgrāmata

Iestatījumi

Datu lauks Apraksts
Heart 
Rate–Avg 
%Max **

Procentuāli vidējais  
maksimālā pulsa
rādītājs skrējiena 

                         laikā.
Heart 
Rate–Lap **

Vidējais pulsa 
rādītājs aplim.

Heart 
Rate–Lap 
%HRR**

Procentuāli  
vidējais pulsa  
rezerves rādītājs 
(maksimālais pulss 
mīnus pulss miera 
stāvoklī) apļa  
laikā.

Heart 
Rate–Lap 
%Max **

Procentuāli  
vidējais maksimālā
pulsa rādītājs 
apļa laikā.

Heart Rate 
Graph **

Diagramma, kas rāda 
pašreizējo pulsa 
 zonu (1-5).

Datu lauks Apraksts
Heart Rate 
Zone **

Pašreizējā pulsa 
amplitūda (1–5). 
Noklusējuma zonas 
tiek balstītas uz 
lietotāja profilu, 
maksimālo pulsa rā- 
dītāju un pulsu miera 
stāvoklī.

Laps Veikto apļu skaits.

Pace ** Pašreizējais ātrums.
Pace–
Average **

Vidējais temps  
skrējiena laikā.

Pace–Lap ** Vidējais temps  
pašreizējā aplī. 

Pace–Last 
Lap **

Vidējais temps 
pēdējā veiktā apļa  
laikā.

Power ** Pašreizējā enerģijas  
atdeve vatos vai
% FTP.
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Datu lauks Apraksts
Power-Avg 
**

Vidējā enerģijas  
atdeve pašreizējā 
brauciena
laikā.

Power-
Kilojoules **

Kopējais enerģijas 
atdeves apjoms 
kilodžoulos.

Power-Lap 
**

Vidējā enerģijas  
atdeve pašreizējā  
aplī.

Power-Max 
**

Augstākais enerģijas
atdeves rādītājs  
pašreizējā braucienā. 

Power Zone 
**

Pašreizējā enerģijas  
atdeves amplitūda
 (1-7) , kas bāzēta uz 
FTP vai iestatījumiem. 

Speed ** Pašreizējais ātrums.
Speed–Avg 
**

Vidējais ātrums
 skrējiena laikā.

Data Field Description
Speed–Lap 
**

Vidējais ātrums 
pašreizējā aplī.

Speed–Last 
Lap **

Vidējais ātrums 
pēdējā pilnā apļa 
laikā.

Speed–
Nautical

Ātrums mezglos.

Speed–
Vertical

Pacēlumu/kritumu 
rādītāji ceļojuma laikā.

Time Apturēt pulksteņa laiku.
Time–Avg 
Lap

Vidējais, līdz šim 
nepieciešamais laiks  
apļa veikšanai.

Time–
Elapsed

Kopējais laiks no 
aktivitātes sākuma 
līdz beigām 
(ieskaitot visas  
pauzes vai
 apstāšanās).

Time–Lap Pašreizējā aplī
izmantotais laiks
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Datu lauks Apraksts
Time–Last 
Lap

Laiks, kas nepiecie-
šams pēdējā pilnā
apļa veikšanai.

Time of Day Pašreizējais laiks,
kas balstīts uz laika
iestatījumiem(33.lpp). 
Noklusējuma iestatī-
jums automātiski 
atjaunina laika 
informāciju.

Total Ascent Kopējā veiktā  
pacēluma distance.

Total 
Descent

Kopējā veiktā  
krituma distance.

Sistēma
Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 
System. 
Language—nomainiet ekrāna 
teksta valodu. Teksta valodas nomainī-
šana nemaina lietotāja  

ievadīto datu, piemēram, kursa nosaukumu
valodu. 
Lai lejupielādētu valodu, kas nav pieejama uz  
ierīces, skat. www.garmin.com/intosports 
un uzklikšķiniet uz  Garmin Connect.
 Ierīce vienlaicīgi spēj izmantot tikai
 vienu  lejupielādēto valodu.  
Toņi un vibrozvani— 31.lpp.
Displejs— 33.lpp.
Karte— 33.lpp.
Laiks— 33.lpp.

Vienības — 34.lpp.
Svari ANT+ — 34.lpp.
Fitnesa aprīkojums -  34.lpp.
Datu nosūtīšana — 35.lpp.
Sākotnējā iestatīšana —aktivizējiet sākotnējo  
iestatīšanu, lai konfigurētu Forerunner ierīci.
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Toņu un vibrozvana ieslēgšana 
vai izslēgšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 

System > Tones and Vibration.
2. Izvēlieties kādu no sekojošām opcijām:

Key Tones—iesl./izsl. pogu
toņus.
Message Tones—iesl./izsl.  
ziņojumu toņus.
Message Vibration—iesl./izsl. 
ziņojumu vibrozvanu. 

Displeja nomainīšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties

 Settings > System > Display.
2. Izvēlieties kādu no sekojošām opcijām:

Backlight Timeout—izvēlieties 
laiku fona apgaismojuma  
uzturēšanai. Izmantojiet īsāko 
fona apgaismojuma iestatījumu, 
lai taupītu bateriju jaudu. 
Contrast—izvēlieties ekrāna  
kontrasta vērtību. 

•

•

•

•

•

Kartes iestatījumu mainīšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 

System > Map.
2. Lai mainītu kartes virzienu, nospiediet 

 enter un  izvēlieties kādu no  
opcijām. 

North Up—novieto karti ar ziemeļiem  
virzienā uz ekrāna augšu.
. 
Track Up—novieto karti  ar Jūsu  
braukšanas virzienu  vērstu uz 
ekrāna  augšu.

3. Lai parādītu/apslēptu maršruta punktus uz  
kartes, izvēlieties Show vai Hide no 
User Locations lauka.

4. Lai aplūkotu karti kā lapas daļu,  
izvēlieties Yes no  
Show Map lauka.

Laika iestatījumu mainīšana
1. Nospiediet mode >izvēlieties Settings > 

System > Time.
2. Izvēlieties laika formātu un laika  

zonu.

•

•
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Mērvienību mainīšana
1. Nospiediet mode > izvēlieties 

Settings > System > Units.
2. Izvēlieties distances, pacēlumu,  

svara/augstuma, 
tempa/ātruma un pozīcijas mērvienības.

Svaru izmantošana
Ja Jums ir  ANT+ savietojami  
svari, ierīces nolasīs 
datus no šiem svariem.   
1 Nospiediet mode >izvēlieties Settings > 

System > Weight Scale Ant+.
2. Izvēlieties Enabled > Yes.
3. Taimera lapā nospiediet un ātri 

atlaidiet  pogu.
 Parādās ziņojums "Scanning 

for scale”.
4. Uzkāpiet uz svariem, kad sāk 

mirgot gaismiņas.
! : Ja Jūs izmantojat ķermeņa  
struktūras mērierīci,  novelciet  
apavus un zeķes, lai nodrošinātu  
precīzus parametru mērījumus

un pareizu datu ierakstīšanu.
5.  Kad lampiņa vairs nemirgo, nokāpiet no 

svariem. 
! : Ja rodas kāda kļūda, nokāpiet no  
svariem. Uzkāpiet atkal pēc attiecīga 
norādījuma saņemšanas.

Uz ierīces tiek atspoguļoti dati par svaru,  
ķermeņa tauku masu, kā arī ķermenī  
esošo šķidrumu pakāpi. 
Papildus svaru dati tiek saglabāti 
  uz ierīces; visi dati tiek  
automātiski nosūtīti uz datoru, līdz ar 
vēstures datu pārsūtīšanu 
(7.lpp.).

Fitnesa aprīkojuma pievienošana
Lai pievienotu ierīci pie savietojama fitnesa  
aprīkojuma, meklējiet ANT+ 
Link Here logo. 
! : Ja fitnesa aprīkojums jau ir aktivizēts,  
turpiniet ar 3.soli.
1. Nospiediet mode > izvēlieties  Settings > 

System > Fitness Equipment.
2. Izvēlieties Enabled > Yes.
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3. Nospiediet mode,  lai dotos uz 
taimera lapu.

  simbols mirgo, norādot, ka  
ierīce ir gatava pārošanai. 

4. Novietojiet ierīci 
tuvāk  ANT+ 
Link Here logo.

      Parādās“Fitness 
Equipment detected” ziņojums.         
         simbols pārstāj mirgot, kad 
ierīce ir sapārota. 

5. Aktivizējiet taimeri uz fitnesa ierīces,
lai uzsāktu treniņu.

 Ierīces taimeris tiek automātiski  
aktivizēts.

 Ja tomēr savienošanās procesā  
rodas problēmas, atiestatiet un 
vēlreiz sapārojiet ierīci. 

Skat. www.garmin.com/antplus, lai 
saņemtu norādījumus par savienojumiem. 

Datu pārsūtīšana
Paejiet nost (10 m)  no citiem ANT+ 
aksesuāriem, kamēr Forerunner mēģina
sapāroties ar datoru pirmo reizi. 
 
1. Pārliecinieties, ka dators ir uzstādīts 

datu augšupielādei un ir gatavs 
pārošanas procesam ar ANT Agent. 
Skat.7.lpp. 

2. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 
System > Data Transfer.

3. Izvēlieties Pairing > On.
4. Nenovietojiet Forerunner ierīci tālāk  

par  (3 m)  no datora.
5. Kad  ANT Agent atrod Jūsu  

Forerunner ierīci, ANT Agent 
parāda ierīces ID un jautā, vai vēlaties 
to sapārot. Izvēlieties yes. 

6.  Uz Jūsu Forerunner  ierīces jābūt redzamam  
tādam pašam ierīces ID kā uz ANT 
Agent. Ja tā ir, izvēlieties Yes  uz savas   
Forerunner  ierīces, lai pabeigtu pārošanas  
 procesu.
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Izvairīšanās no datu pārsūtīšanas
Lai nodrošinātu to, ka dati netiek pārsū-
tīti no/uz datoru, pat ja tas ir sapārots,  
nospiediet mode > Settings > 
System > Data t ransfer > e nabled 
> n o.

Visu datu nosūtīšana
 Atbilstoši noklusējuma parametram, 
Forerunner nosūta tikai jaunos datus uz  
datoru. Lai nosūtītu visus datus,  
nospiediet  mode > izvēlieties  History > 
transfer all.

Lietotāja profils
Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 
User Profile. Forerunner ierīce
izmanto Jūsu par sevi ievadīto informāciju, 
lai aprēķinātu kaloriju patēriņu. 
Sākotnējā iestatīšana arī palīdz konfigurēt 
Jūsu profilu, pirms sākat izmantot  
savu Forerunner ierīci. 
Kaloriju patēriņa un sirds darbības  
analīzes tehnoloģiju nodrošina un 
atbalsta  Firstbeat Technologies 

Ltd. Lai saņemtu papildus informāciju,
 apmeklējiet: 
http://www.firstbeattechnologies 
.com/files/Energy_Expenditure 
_Estimation.

Par Forerunner
Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 
a bout Forerunner,  lai aplūkotu  
programmatūras versiju, GPS versiju un  
ierīces ID.

Forerunner 310XT OM for Europe.i36   36 7/21/2010   10:10:10 AM

http://www.firstbeattechnologies.com/files/Energy_Expenditure_Estimation
http://www.firstbeattechnologies.com/files/Energy_Expenditure_Estimation
http://www.firstbeattechnologies.com/files/Energy_Expenditure_Estimation


Forerunner 310XT Lietošanas rokasgrāmata 3�

Aksesuāru izmantošana  

Aksesuāru izmantošana
Sekojoši ANT+ aksesuāri ir  
savietojami ar  
Forerunner 310XT ierīci:

Sirds darbības monitors
Pedometrs
GSC™ 10 ātruma un kadences 
velo sensors
USB ANT Stick antena (skat. 7. 

un35.lpp.)
Citu ržotāju ANT+ enerģijas mērierīces

Lai iegadātos aksesuārus, skat. 
http://buy.garmin.com vai sazinieties ar 
 Garmin dīleri.

Aksesuāru pārošana
Ja esat iegādājies aksesuāru ar 
ANT+ bezvadu tehnoloģiju, iespējams,  
tas jāsapāro ar Forerunner ierīci.

Pārošana ir  ANT+ aksesuāru, 
piemēram, sirds darbības monitora,  
pievienošana Forerunner ierīcei.  

•
•
•

•

•

Pārošanas process parasti aizņem tikai  
dažas sekundes, pie nosacījuma, ka aksesuāri ir
aktivizēti  un pareizi funkcionē.  
Kad Forerunner ierīce ir sapārota, tā saņem  
datus tikai no Jūsu izvēlētā aksesuāra, pat  
ja tuvumā atrodas  citi  
aksesuāri. 
Sapārojot ierīci pirmo reizi,  
Forerunner automātiski  atpazīst aksesuāru
 ik reizi, kad aksesuārs 
tiek aktivizēts. 
Padoms: Aksesuāram jānosūta dati,  
lai pabeigtu pārošanas procesu.  
Uzlieciet sirds darbības monitoru,  
pasperiet soli ar uz kājas novietotu pedometru 
vai arī miniet velosipēda pedāļus, izmantojot 
GSC 10. 
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Sirds darbības monitors
Informāciju par sirds darbības monitora  
uzlikšanu skat. 5.lpp. 

 Sirds darbības monitors
Ja Jūs novērojat, ka ierīces dati ir 
neprecīzi vai nepareizi, izlasiet 
sekojošus padomus. 

Pārliecinieties par to, ka  monitors 
ir cieši pieguļošs ķermenim. 
Samitriniet elektrodus ar ūdeni,  
siekalām vai elektrodu gēlu. 
Notīriet elektrodus. Netīrumi un  
sviedri var traucēt pulsa signāla  
uztveršanu.
Uzvelciet kokvilnas kreklu vai  
samitriniet to, ja tas nepieciešams  
izvēlētajai aktivitātei. Sintētiskie 
materiāli, kas rīvējas gar monitoru,
 var radīt statisko elektrību, kas  
traucē pulsa uztveršanu. 
 Izvairieties no spēcīga elektro- 
magnētiskā lauka avotiem un citiem 
2.4 GHz bezvadu sensoriem, 

•

•

•

•

•

kas var traucēt monitora darbību.  
 Starp šādiem avotiem var minēt 
augstas voltāžas elektrolīnijas,  
elektromotorus, mikoviļņu krāsnis,  
2.4 GHz bezvadu telefonus un bez-
vadu LAN piekļuves punktus.  

Sirds darbības monitora baterijas 
nomainīšana
Sirds darbības monitors satur lietotāja 
nomaināmu CR2032 bateriju. 
! : Sazinieties ar vietējo atkritumu 
savākšanas departamentu, lai  pareizi 
atbrīvotos no baterijām. 
1. Izmantojiet mazo Phillips skrūvgriezi, lai  

izņemtu četras skrūves, kas atrodas 
moduļa aizmugurējā daļā. 

2. Noņemiet vāku un bateriju. 
Nogaidiet 30 sekundes. Ievietojiet jaunu 
bateriju ar pozitīvo daļu uz  
augšu. 
! : Ievērojiet piesardzību, lai nesabojātu 
vai nepazaudētu O-gredzena starpplāksni. 
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3. Noņemiet aizmugurējo vāku un  
četras skrūves.

! : Pēc baterijas nomainīšanas, 
iespējams, nepieciešams sapārot 
sirds darbības monitoru ar
Forerunner ierīci. 
Padoms: Lai baterija kalpotu pēc 
iespējas ilgāk, noņemiet moduli no  
siksnas, ja to neizmantojat. 
Sirds sarbības monitora  
apkope
! : Pirms siksnas tīrīšanas vienmēr 
noņemiet moduli.
Pēc katras lietošanas noskalojiet siksnu. 
Ik pēc 5 lietošanas reizēm mazgājiet
 aukstā ūdenī ar vieglu mazgāšanas 
līdzekli.  

Nemazgājiet siksnu veļasmašīnā 
vai žāvētājā.

Lai pagarinātu sirds darbības monitora  
kalpošanas laiku, atvienojiet moduli, kad  
to neizmantojat. 

Pedometrs
Jūsu Forerunner ierīce ir savietojama ar 
pedometru. Izmantojiet pedometru, lai  
nosūtītu datus uz Forerunner ierīci, ja 
trenējaties iekštelpās, kad  
GPS signāls  ir vājš vai kad pazūd 
satelīta signāls. Pedometrs atrodas 
gaidīšanas režīmā un ir gatavs nosūtīt 
datus (kā sirds darbības monitors). 
Sapārojiet pedometru ar  savu 
Forerunne ierīci.

Pedometra kalibrēšana
Pedometra kalibrēšana nav obligāta, taču tā
  nodrošina precizitāti. Ir trīs kalibrēšanas
 veidi : 
distance, GPS un manuālais. 
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Distances kalibrēšana 
Pēc iespējas labāku rezultātu iegūšanai,  
kalibrēšana jāveic, izmantojot skrejceļa 
iekšējo celiņu. Standarta skrejceļš 
(2 apļi = 800 m) ir daudz precīzāks nekā 
elektroniskais skrejceļš.
1. Nospiediet mode > izvēlieties 

Settings >  Run Settings > Foot Pod.
2. Nospiediet  Yes laukā Foot pod sensor 

present? .
3. Izvēlieties Calibrate.
4. Izvēlieties By Distance
5. Izvēlieties distanci. 
6. Izvēlieties continue.
7. Nospiediet start, lai uzsāktu ierakstu.
8. Noskrieniet vai noejiet distanci. 
9. Nospiediet stop.

GPS kalibrēšana
Lai kalibrētu pedometru, izmantojot  
GPS, jābūt nodrošinātam GPS signālam.
1. Nospiediet mode > izvēlieties Settings > 

Run Settings > Foot Pod.

2. Izvēlieties Yes laukā ar nosaukumu
 Foot pod sensor present .

3. Izvēlieties Calibrate.
4. Izvēlieties By GPS
5. Izvēlieties Continue.
6. Nospiediet Start.
7. Skrieniet vai ejiet. Forerunner 

informēs Jūs, kad būsiet veicis pietie- 
kamu distanci. 

Manuālā kalibrēšana
Ja pedometra distance šķiet pārāk
gara vai īsa, kalibrēšanas  
faktoru ir iespējams  
manuāli regulēt. 
Nospiediet mode > izvēlieties Settings > run 
Settings > Foot Pod > Calibration 
Factor. Noregulējiet kalibrēšanas faktoru.  
Palieliniet kalibrēšanas faktoru, ja  
distance šķiet pārāk īsa; samaziniet  
kalibrēšanas faktoru, ja distance ir pārāk 
 gara.
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GSC 10 Velo sensors
Forerunner ierīce ir savietojama ar  
 GSC 10 ātruma un kadences velo  
sensoru. Sapārojiet  GSC 10 
ar Jūsu Forerunner. ierīci. Izmantojiet  
velo sporta režīmu. 

Velo sensora uzstādīšana 
Velo sensora kalibrēšana nav obligāta, 
taču tā uzlabo precizitāti.
1. Nospiediet mode > izvēlieties  Settings 

> Bike Settings > velosipēda
 nosaukums > ANT+Spd/Cad.

2. Izvēlieties YES laukā ar nosaukumu 
 the Bike Sensors Present? 

3. Ja nepieciešams, nospiediet More, 
 lai  uzzinātu sensora tipu. 

Informācija par riteņbraukšanu
Lai ievadītu informāciju par Jūsu 
divriteni, kas nodrošina precīzāku 
sensoru kalibrēšanu, veiciet
sekojošus soļus: 

1. Turiet nospiestu mode, lai izvēlētos 
velo sporta režīmu. 

2. Nospiediet  mode > izvēlieties Settings 
> Bike Settings > velosipēda 
nosaukums > Bike Details.

3. Mainiet informāciju  tādos laukos kā 
vārds, svars, odometrs.

4. Izvēlieties  Custom no  
Wheel Size lauka, lai manuāli ievadītu  
riteņa rata izmēru.
! : Noklusējuma iestatījums ir  
automatic. Riteņa rata izmērs tiek 
automātiski  aprēķināts, izmantojot 
GPS distanci.

Datu ierakstīšana
 Forerunner ierīce izmanto gudrās ierakstīšanas  
funkciju. Tiek ierakstīti galvenie punkti, kuros
tiek mainīts virziens, ātrums vai pulss.
Pārojot ierīci ar cita ražotāja enerģijas mērierīci, 
(42.lpp..), Forerunner 
ieraksta punktus katru sekundi. 
Šāda ik sekundes punktu ierakstīšana  
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aizņem vairāk atmiņas uz 
 Forerunner ierīces, taču nodrošina 
precīzu brauciena datu ierakstu. 
Lai uzzinātu, kādi ir citu ražotāju
savietojamie enerģijas mērītāji, skat.   
www.garmin.com.

Enerģijas mērierīce
Enerģijas mērierīces kalibrēšana
Lai saņemtu norādījumus par enerģijas 
mērierīces kalibrēšanu, skat. ražotāja  
instrukcijas.
Pirms enerģijas mērierīces kalibrēšanas,  
tam jābūt atbilstoši uzinstalētam un  
aktīvi jāieraksta dati. Izmantojiet 
velo sporta režīmu. 
1. Nospiediet  mode > izvēlieties Settings 

> Bike Settings > velosipēda nosaukums> 
ANT+Power.

2. Izvēlieties Yes laukā ar nosaukumu  Power Meter 
Present? 

3. Izvēlieties  Calibrate.

4. Uzturiet enerģijas mērītāju aktīvu, 
griežot pedāļus, līdz parādās  
ziņojums.

Enerģijas zonas
Izmantojiet velo sporta režīmu.
1. Nospiediet mode > izvēlieties Settings 

> Bike Settings > velosipēda nosaukums > 
Power Zones. 

2. Izvēlieties Based on FTP vai Custom. 
Ir iespējams uzstādīt septiņas enerģijas  
zonas (1=zemākā, 7=augstākā). Ja Jūs zināt 
savu FTP (funkcionālo sliekšņa enerģiju) ,
 ievadiet to un ļaujiet ierīcei automātiski 
aprēķināt  enerģijas zonas. Tāpat manuāli 
 ievadiet  enerģijas zonas.  
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Pielikums
Forerunner ierīces  
atiestate
Ja Jūsu Forerunner ierīces darbība nav 
apmierinoša, turiet vienlaicīgi nospies-
tas mode un lap/reset pogas, līdz  
ekrāns ir tukšs (aptuveni 7 sekundes), 
lai atiestatītu Forerunner ierīci. Tādējādi  
netiek dzēsti Jūsu dati vai iestatījumi.

Lietotāja datu dzēšana
 Ievērojiet!: Šī darbība dzēš visu  
lietotāja ievadīto informāciju, ieskai-
tot vēsturi.

1. Izslēdziet Forerunner ierīci.
2. Turiet nospiestu mode un  ,

līdz parādās ziņojums.
3. Izvēlieties Yes ,lai dzēstu datus.

Forerunner ierīces  
apkope
Tīriet Forerunner ierīci vai optisko 
sirds darbības monitoru, izmantojot  
drāniņu,  kas samitrināta maigā mazgāšanas 
šķīdumā. Nosusiniet. Izvairieties no ķīmiskiem  
tīrītājiem un šķīdumiem, kas var sabojāt  
plastikāta komponentes. 
Nepakļaujiet savu Forerunner  ierīci ilgstošai 
pārmērīgi augstu vai zemu temperatūru 
iedarbībai (piemēram, automašīnas  
bagāžniekā), jo tā rezultātā var rasties  
nopietni ierīces bojājumi.  
Lietotāja informācija, piemēram, vēsture, 
lokācijas un maršruti, tiek vienmēr 
saglabāta  ierīces atmiņā bez ārējo
faktoru iedarbības. 
 Nodrošiniet svarīgu lietotāja datu dublēšanu,  
nosūtot tos uz Garmin Connect. 
Skat. 7.lpp.
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Forerunner ierīces programmatūras 
atjaunināšana ar Garmin
Connect

Skat.  www.garmin.com/intosports, 
lai saņemtu informāciju par Forerunner 
programmatūras jauninājumiem un
 Garmin Connect  tīklā bāzētu 
programmatūru. 
Ja ir pieejama jauna programmatūra,  
Garmin Connect ziņo Jums par nepiecie- 
šamību atjaunināt Forerunner prog- 
trammatūru. Pārliecinieties par to, ka 
ierīce  atjaunināšanas procesa laikā 
atrodas datora uztveršanas zonā.  

Informācija par bateriju
Reālais baterijas lietošanas laiks ir 
atkarīgs no sekojošiem faktoriem:
 GPS, fona apgaismojuma, ANT+ 
datora savienojuma.  
Pilnībā pielādēta baterija darbojas 
līdz pat 20 stundām ar ieslēgtu GPS.  

Specifikācijas
Forerunner
Ierīces izmērs, bez siksnas:  

W × L × D: 2.13 × 2.20 × 
0.75 collas (54 × 56 × 19 mm)

Svars: 2.5 oz. (72 g)
Displejs: 1.3 × 0.8 collas(33 × 21 mm), 

160 × 100 pikseļu izšķirtspēja, 
ar LED fona apgaismojumu. 

Ūdens izturība: peldēšana pa ūdens virsmu
Datu uzglabāšana : aptuveni 20 

stundas datu  (pieņemot, ka 1 trases
punkts tiek ierakstīts ik pēc
 4 sekundēm). 

Atmiņa: līdz 1000 apļiem; 100 lietotāja 
lokācijas (ceļa punkti).

Datora interfeiss: USB ANT 
Stick

Batterijas veids:  700 mA lādējama  
litija jonu baterija

Baterijas darbības laiks: līdz 20 stundām,
pie  standarta lietošanas.
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Darbības temperatūras amplitūda: 
No -4°F līdz 140°F (no 
-20°C līdz 60°C) 

Lādēšanas temperatūras amplitūda: 
No 32°F līdz 122°F (no 0°C 
līdz 50°C)

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

GPS antena: internal patch 
GPS uztvērējs: augstas jutības  

pakāpes, pievienots
USB ANT Stick
Izmērs: L × W × D: 2.32 

× 0.71 × 0.28 collas (59 × 18 × 
7 mm)

Svars: 0.01 lbs. (6 g)
Apraides diapazons: Aptuveni 

16.4 pēdas (5 m)
Darbības temperatūra: No 14°F 

līdz 122°F (no -10°C līdz 50°C)

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

Barošanas avots: USB
Sirds darbības monitors
Izmērs (modulim):  

W × H × D: 2.4 × 1.3 × 0.4 collas. 
(62 × 34 × 11 mm)

Siksnas garums: izstiepjas  no 21 collas līdz 
29.5 collām (izstiepjas no 533 mm 
līdz 749 mm)

Svars: 1.6 oz. (45 g)
Ūdens izturība: 98.4 ft. (30 m) 
! : Šis produkts nepārraida sirds
 darbības  datus uz Jūsu GPS 
ierīci peldēšanas laikā.
Apraides diapazons: aptuveni 

9.8 pēdas (3 m) 
Baterija: lietotāja nomaināma CR2032 

(3 voltu) perhlorāta materiāla 
– nepieciešama īpaša piesardzība.  
Skat. www.dtsc.ca.gov 
/hazardouswaste/perchlorate.
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Appendix

Baterijas kalpošanas laiks: aptuveni
 4.5 gadi (1 stunda dienā)

Darbības temperatūra: no 23°F līdz
 122°F (no -5°C līdz 50°C)

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

Sistēmas savietojamība: ANT+

Programmatūras licences 
līgums
IZMANTOJOT ŠO FORERUNNER IERĪCI, 
JŪS PIEKRĪTAT SEKOJOŠIEM  
PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMA 
NOTEIKUMIEM.  LŪDZU, 
RŪPĪGI IZLASIET ŠO  
LĪGUMU.
Garmin piešķir Jums ierobežotas tiesības izman-
tot šīs ierīces programmatūru ("Programmatūra") 
binārā formā, pie normālas šī produkta
 darbības.  Nosaukums, īpašumtiešības un ar  
Programmatūru saistītās intelektuālā īpašuma 
tiesības paliek Garmin īpašumā.

Ar šo Jūs piekrītat, ka Programmatūra ir 
 Garmin īpašums, ko aizsargā 

 Amerikas Savienoto Valstu  likumi par autor-
tiesībām un starptautiskas vienošanās par autor- 
tiesībām. Tāpat Jūs piekrītat, ka Programmatūras  
struktūra, organizācija un kods ir vērtīgs Garmin  
komercnoslēpums un ka Programmatūras 
avota koda forma ir  Garmin komercnoslēpums. 
Jūs apņematies neizjaukt, neatvērt, nemainīt, 
atkārtoti nesalikt, nepārprojektēt, kā arī  
nesamazināt Programmatūras lasāmo formātu 
vai arī kādu tās daļu, un neveikt nekādas ar Prog-
rammatūras atvasināšanu saistītas darbības.  
Jūs piekrītat neeksportēt un nereeksportēt  šo 
Programmatūru uz kādu citu valsti, tādā veidā pār- 
kāpjot ASV eksportēšanas uzraudzības   
likumus. 

Atbilstības  
deklarācija
Ar šo Garmin paziņo, ka šis produkts abilst 
būtiskākajām prasībām un citiem svarīgiem  
1999/5/EC direktīvas noteikumiem. Lai iepazītos ar  
pilnu Atbilstības deklarācijas formu, skat.  
www.garmin.com/compliance.
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Pielikums

Traucējummeklēšana
Problēma Risinājums/Atbilde
Mans Forerunner 
nekad nespēj uztvert 
satelīta signālu.

Nospiediet mode > izvēlieties  GPS > GPS Status. GPS 
jābūt aktivizētam. Iznesiet Forerunner ārpus telpām, tālāk 
no augstcelnēm. Palieciet miera stāvoklī uz dažām min.

Baterijas uzlādes 
līmenis neatbilst 
patiesībai.

Ļaujiet Forerunner ierīcei pilnībā izlādēties, tad pilnībā  
uzlādējiet to (nepārtraucot lēdēšanu/izlādēšanu).

Nav iespējams sa- 
pārot sirds darbības 
monitoru, pedometru,
GSC

 
10 ar 

Forerunner.

Pārošanas laikā turieties 10 m attālumā no citiem ANT+
 aksesuāriem. Pārojot ierīces, novietojiet Forerunner ne 
tālāk par 3 m no sensora. Atsāciet aksesuāra meklēšanu 
(skat.37.lpp.). Pārliecinieties, ka aksesuārs nosūta datus 
(piemēram, uzlieciet sirds darbības monitoru).
  Ja problēmu neizdodas novērst, nomainiet aksesuāra 
bateriju. 

Pulsa dati ir  
neprecīzi.

Skat. 38.lpp.
.

Sirds darbības 
monitora siksna ir 
pārāk liela.

Atsevišķi tiek pārdotas arī mazāka izmēra siksnas. Skat.  
http://buy.garmin.com.

Nav iespējams sa-
pārot Forerunner 
 ar savietojamu fitne-
sa aprīkojumu.

Aktivizējiet izvēlēto fitnesa aprīkojumu (34.lpp.)Nospiediet
mode, lai pārvietotos pa izvēlnes lapām, līdz atgriežaties  
pie taimera lapas. Ja joprojām neizdodas sapārot, atiesta-
tiet ierīci (43.lpp.) un savietojamo fitnesa aprīkojumu.
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Pielikums

Problēma Risinājums/Atbilde
Nevaru atrast dažus 
no saviem datiem uz  
Forerunner ierīces.

Forerunner neturpinās ierakstīt datus, ja tos nepārsūtīsiet  
uz datoru.Regulāri pārsūtiet datus, lai izvairītos no to 
zaudēšanas. 

Pulsa zonu tabula
% no maksimālā 
pulsa vai pulsa
 miera stāvoklī 
 

Veiktā piepūle Ieguvums

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

Iesācēju līmeņa aerobais 
treniņš; samazina stresu

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

Bāzes līmeņa kardiovas-  
kulārais treniņš; labs  
reģenerācijas temps

3 70–80% Mērens temps, daudz sarež-
ģītāk uzturēt sarunu

Uzlabotas aerobās  
spējas; optimāls 
kardiovaskulārais treniņš

4 80–90% Ātrs temps, rada nelielas ne-
ērtības; apgrūtināta elpošana 
 

Uzlabotas anerobās ies-
pējas 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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Index

Index
A
accessories 35, 37–42
activity class 9
alerts 14
Auto Lap 10
Auto Multisport 20
Auto Pause 11
Auto Scroll 12

B
backlight 33
battery

charging 3
information 44

bike accessories 41
bike mode

 19

C
cadence data fields 28
calibrating

bike sensor (GSC 
10) 41

foot pod 39
GSC 10 41
power meter 42

calories 28
clean the Forerunner 43
clear information 43
compass 26
countdown timer 22
courses 18

deleting 19

D
data, deleting user 43
data fields 28
deleting

advanced workouts 18
courses 19
history 24

distance data fields 28

E
elevation data fields 29
erase data 43

F
Firstbeat Technologies 

Ltd 36
fitness equipment

linking 34
troubleshooting 47

foot pod 39
calibrating 39

G
Garmin Connect 1, 7, 

32, 44
Garmin Product Support 1
Garmin Training Center 1, 

23, 24
go to location 26
GPS 25–27
grade 29
GSC 10 41

H
heart rate

data fields 29
settings 6
zones 12, 48

heart rate monitor 5, 38
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�0 Forerunner 310XT Owner’s Manual

battery 38
tips 38

history
deleting 24
saving 23
viewing 23

I
icons 8
interval workouts 15

K
keys 2

locking 7

L
language 32
lap 2
license agreement 46
light 33
lithium-ion battery 44
locations

deleting 26
finding 26
marking 25

M
map 25
multi-sport workouts 19–

21
Multisport, Auto 20
myGarmin 7

N
navigation 25–27

P
pairing

accessories 37
computer 35
fitness equipment 35
heart rate monitor 5

power
calibration 42
meter 42
zones 42

product registration 1
product support 1
profile, user 36

R
registration 1

S
satellite page 27
satellite signals

acquiring 4
screen contrast 33
software downloads 7
software license agree-

ment 46
software update 44
specifications 44
speed data fields 31
sport mode 10
status icons 8
swimming 21–22

T
technical specifications 44
time data fields 31
time zone, changing 33
tones 33
totals 23
training 10
troubleshooting 47
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Index

U
unit ID 36
units 32
updating software 44
USB ANT Stick 7
user profile 36

V
Virtual Partner 13, 14, 18

W
weight scale 34
workouts 15

custom 16
interval 15

Z
zones

heart rate 12
power 42
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Lai saņemtu jaunākos bezmaksas programmatūras atjauninājumus (izņemot karšu datus)
visa Garmin produktu mūža laikā, skat. Garmin tīmekļa vietni:  www.garmin.com.

© 2009–2010 Garmin Ltd. vai tā filiāles

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, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Šī Forerunner 310XT angļu valodas rokasgrāmatas latviešu versija (Garmin partijas numurs 190-
01064-00, revision E) tiek nodrošināta tikai Jūsu ērtībām. Nepieciešamības gadījumā skat. jaunāko  
angļu valodas rokasgrāmatas izdevuma versiju, lai saņemtu papildus informāciju par Forerunner 310XT 
lietošanu un darbību .
GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU ROKASGRĀMATAS  VERSIJAS PRECIZITĀTI 
UN ATSAUC JEBKĀDAS SAISTĪBAS, KAS VARĒTU IZRIETĒT NO ŠĪS ROKASGRĀMATAS.
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