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Visas tiesības patur autors. Tādējādi neviena šīs rokas-
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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 neat- 
ļauta 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 uzlabojumus savos produktos, kā   
 arī mainīt saturu, iepriekš nevienu nebrīdinot par
šādu izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu. Apmeklējiet  
Garmin tīmekļa vietni (www.garmin.com), lai saņemtu
atjauninājumus un informāciju, kas attiecas uz  
 

 šī un citu Garmin produktu izmantošanu. 
Garmin®,  Garmin logo, Forerunner®, Garmin 
Training Center®, Virtual Partner®, Auto Pause® 

 un Auto Lap® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu, kas 
reģistrētas ASV vai citās valstīs, reģistrētās 
preču zīmes. 
 GSC™, Garmin Connect™, Virtual 
Racer™, USB ANT Stick™, ANT™  un ANT+™ ir 
 Garmin Ltd. vai tā filiāļu reģistrētās preču zīmes. 
 Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez īpašas  
atļaujas no Garmin.
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nereģistrētas Firstbeat Technologies 
Ltd. preču zīmes. New Leaf® ir reģistrēta 
Angeion Corporation preču zīme. Citas preču zīmes un  
 nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Šī  Forerunner 610 angļu valodas lietošanas pamācības versija latviešu valodā  (Garmin partijas numurs190-01296-00, izdevums
B) tiek piedāvāta Jūsu ērtībām. Ja nepieciešams iegūt papildus informāciju par Forerunner 610 darbību un lietošanu, 
 aplūkojiet sākotnējo angļu valodas rokasgrāmatas versiju.

GARMIN NENES ATBILDĪBU PAR ŠĪS LATVIEŠU VALODĀ TULKOTĀS ROKASGRĀMATAS VERSIJU  UN 
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Ievads
 BRĪDINĀJUMS

 Vienmēr, pirms maināt jebkuru fiziskās  
slodzes programmu, konsultējieties ar  
savu ārstējošo ārstu. 
Skat. Informāciju par drošību un produkta 
lietošanu, kas pievienota produkta 
 iepakojumā. 
 
Par bateriju

 BRĪDINĀJUMS
Šis produkts satur litija jonu bateriju. 
Skat.Informāciju par drošību un produkta 
lietošanu, kas pievienota produkta 
iepakojumā.
 

Ierīce darbojas ar iebūvētu litija jonu

 bateriju, kuru var uzlādēt, izmantojot  
produkta iepakojumā pievienoto lādētāju
 (41.lpp.). 

Ierīces uzstādīšana
Izmanotojot Forerunner® pirmo
 reizi, sekojiet līdzi Forerunner 610 
ǭsajǕ rokasgrǕmatǕ minǛtajǕm 
instrukcijǕm. 

Ierīces reģistrēšana 
     Palīdziet mums nodrošināt Jums labāku 
    atbalstu, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas 
     formu jau šodien. 
.
• Apmeklējiet vietni: http://my.garmin.com. 

• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai
 tā kopiju. 

. 

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

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

sazinieities ar Garmin dīleri, lai saņemtu 
 papildus informāciju par aksesuāriem un   
rezerves daļām.
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Pogas
Katrai pogai ir vairākas funkcijas
 

➊ ➋

➌
➍

➎

➊ POWER/
LIGHT

Turiet, lai ieslēgtu un 
izslēgtu ierīci.
Izvēlieties, lai ieslēgtu fona
 apgaismojumu.
Izvēlieties, lai meklētu savie-
tojamus svarus.  

➋ START/
STOPI

Izvēlieties , lai aktivizētu
 un apturētu taimeri. 

➌ LAP/ 
RESET

Izvēlieties jaunam aplim. 
Turiet, lai saglabātu jaunu 
skrējienu un atiestatītu taimeri. 

➍ Izvēlieties, lai parādītu vai 
apslēptu izvēlni.  
 Izvēlieties, lai atgrieztos pie ➎ ◄   
iepriekšējās lapas 

Ikonas 
GPS ir  ieslēgts un saņem signālus.
Pulsa monitors ir aktivizēts.

Kāju kustību sensors ir  aktīvs.

Riteņa sensors ir aktīvs.

Pulkstenis atrodas jaudas 
taupīšanas režīmā (41.lpp.)
 Fitnesa aprīkojums ir aktiviizēts

Skārienekrāna izmantošana
 Forerunner skārienekrāns atšķiras no  
citu mobilo ierīču ekrāniem. 
 Skārienekrāns ir izstrādāts tā, lai tas reaģētu arī uz  
naga pieskārienu. Skārienekrāns ir optimizēts tā, lai
 skriešanas laikā tas būtu pasargāts no nejaušiem 
 pieskārieniem.  

IEVĒROJIET: piespiediet ekrānu vai stingri pārslidiniet, 
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lai izvēlētos informāciju, kā arī mainītu  
lapas. Pirms skriešanas izmēģiniet 
skārienekrāna darbības principus. 

• Pieskarieties skārienekrānam , lai   
 ritinātu  lapas       ➊
Jūs varat arī slidināt pirkstu pa 
skārienekrānu.Paslidiniet pa kreisi, lai 
izietu no jaudas taupīšanas ekrāna.  
• Pieskarieties ekrānam, lai apstiprinātu
ziņojumus.  
• Veiciet izvēli pa vienam solim vai arī ar 

slīdošu kustību. 

 Datu lauku mainīšana
Treniņu lapā piespiediet uz datu lauka,   
līdz tas tiek izgaismots. 

Noņemot pirkstu, saņemsiet uzaicinājumu 
 izvēlēties jaunu datu lauku. 
( 35.lpp.)

Satelīta signāla uztveršana
 Satelīta signāla uztveršanai nepieciešamas 
30–60 sekundes. 

1. Pulksteņa lapā paslidiniet pa kreisi, lai
aplūkotu satelītu meklēšanas baneri.  

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

satelītus.  
 Neuzsāciet ierīces izmantošanu, līdz
 nepazūd satelītu meklēšanas baneri.   
 Laiks un datums tiek uzstādīti   
 automātiski.

    

➊

» » » »»
Laiks Sirdsdarbība Virtual Partner® Pulkstenis
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Izvēlnes  pārskats
Aktivitātes
Kopējais 
Opcijas: informācija par tempu vai ātrumu, nedēļas sākumu, aktivitāšu 
dzēšana, kopējo datu atiestate un aktivitāšu augšupielāde. 
Gatavs skriešanai 
Opcijas: brīdinājumi, autom. aplis, autom.pauze, autom. ritināšana
Virtuālais partneris
Virtuālais sāncensis 
Treniņi: intervāli, standarta treniņi
Sports: skriešana vai riteņbraukšana 
Treniņnodarbību lapas: datu lauki
Modinātājs 
Pulsa monitors:  sapārošana, pulsa mērīšanas zonas 
Kāju kustību sensors: sapārošana, ātruma avots, kalibrēšana 
Velosipēda sensors:sapārošana, kalibrēšana, riteņa izmērs
Lietotāja profils: dzimte, dzimšanas gads, svars, garums
Sistēma: valoda, toņi, displejs, datu ierakstīšana, GPS, fona apgaismo-
jums, laiks, vienības, datu pārraide, noklusējuma iestatījumu restaurēšana.  
Kur es esmu?
Atpakaļ uz startu
Atrašanās vietas
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Apmācība 

Apmācība  
Šajā nodaļā tiek piedāvāta informācija par  
Jūsu ierīces funkcijām un iestatījumiem.  

• Skriešanas pamati ( 7.–8.lpp.)
•  Brīdinājumi (8.lpp.)
• Auto Lap® (10.lpp.)
• Auto Pause® ( 11.lpp.)
• Automātiska ritināšana (11.lpp.)
• Virtual Partner® (12.lpp.)
• Virtual Racer™ (12.lpp.)
• Intervālu treniņi(13.lpp.)
•  Standarta treniņi (15.lpp.)
• Riteņbraukšanas treniņi (17.lpp.)
Skriešana
Pirms vēstures ierakstīšanas vispirms 
 jāatrod satelīta signāls  (5.lpp.)  vai
jāsapāro Forerunner ar papildus kāju 
 kustību sensoru.
  (21.lpp.). 

1. Taimera lapā izvēlieties  START, lai pie-
startētu taimeri.  ➊
Vēsture tiek ierakstīta tikai taimera  dar- 
bības laikā. Veiktais attālums   ➋   
apļa temps    ➌ parādās taimera lapā .

➊

➌

➋

Redzamie datu lauki ir noklusējuma  parametri. 
Jūs varat pielāgot šos laukus savām vajadzībām 
 (35.lpp.). 

2. Pēc skrējiena beigām nospiediet 
STOP.
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Skrējiena saglabāšana
Turiet RESET, lai saglabātu datus   

 un atiestatītu taimeri.

Skriešanas opcijas
 Tempa un ātruma atveidošana  
1. Spiediet   > Setup. 
2. Izvēlieties Training Pages.
3. Izvēlieties treniņa lapu, lai to rediģētu. 
4. Izvēlieties rediģējamo datu lauku
5. Izvēlieties Pace/Speed.
6. Izvēlieties, kāda veida tempa vai ātruma  

datus vēlaties redzēt treniņu lapā.
Pilnu sarakstu ar pieejamajiem datu  
laukiem un aprakstiem, skat. 35.lpp. 

Brīdinājuma signāli 
!: Brīdinājumi nefunkcionē intervālu  vai  
standarta treniņu laikā. 

Izmantojiet brīdinājumus, lai trenētos, vadoties pēc konkrēta
 laika, attāluma, kaloriju skaita, sirdsdarbības rādītājiem un  
kadences mērķiem. 

Ievērojiet: Lai ieslēgtu brīdinājuma signālus un vibrāciju,  
skat. 32. lpp. 

 Laika, attāluma un kaloriju brīdinājumi   
1. Izvēlieties  > Training > Options > 

Alerts.
2. Izvēlieties Time, Distance vai Calories.
3. Izvēlieties On.
4. Izvēlieties Alert At  un ievadiet laiku, attālumu  

vai kaloriju skaitu.

Ikreiz, sasniedzot brīdinājumā uzstādīto skaitli,  ierīce 
nopīkst un parāda brīdinājuma ziņojumu.  
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Papildus brīdinājumu uzstādīšana
Ja Jums ir papildus sirdsdarbības 
monitors, kāju kustību sensors vai 
GSC™ 10, Jūs varat uzstādīt papildus 
sirdsdarbības  un  kadences brīdinājumus. 

1. Spiediet  > Training > Options > 
Alerts.

2. Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties Heart Rate,  augstākajām

un zemākajām pulsa  vērtībām, 
 jeb sitieniem vienas minūtes laikā.
!: Lai saņemtu papildus infor-
māciju par pulsa zonām,   
skat.19.lpp. 

• Izvēlieties Cadence,  lai uzstādītu  
augstākos un zemākos kadences  
rādītājus soļiem minūtē vai klaņu  
 apgriezienus minūtē. 

3. Uzstādiet parametrus sirdsdarbības  vai
 kadences  brīdinājumiem

 Ikreiz, pārsniedzot vai nesasniedzot
noteikto sirdsdarbības vai kadences rādītāju,  
 ierīce sāk pīkstēt un parāda brīdinājuma ziņojumu.   

 Iešanas pārtraukumu brīdinājumu uzstādīšana
Dažas skriešanas programmas izmanto iešanas  
pārtraukumus ar regulāriem intervāliem.   
Piemēram, garas skriešanas programmas laikā  
Jūs, iespējams, saņemsiet norādījumu  skriet 
 četras minūtes, tad 1 minūti iet kājām, tad visu atkal 
 atkārtot. Auto Lap funkcionē atbilstoši, kad  Jūs
 izmantojat skriešanas / iešanas brīdinājumus. 

 
 1. Izvēlieties  > Training > Options > 

Alerts.
2. Izvēlieties Run/Walk > Run/Walk 

Alert > On.
3. Izvēlieties Run Alert un ievadiet laiku.
4. Izvēlieties Walk Alert un ievadiet  laiku
Ikreiz, sasniedzot brīdinājuma laiku, ierīce  pīkst un

                                                                    uz ekrāna parāda brīdinājuma
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Apmācība 

ziņojumu. Skriešanas/iešanas brīdinājumi 
atkārtojas, līdz taimeris tiek apstādināts. 

Auto Lap
Noklusējuma Auto Lap iestatījums ir By 
Distance (pēc attāluma) 1 jūdze vai 1 km.

!: Auto Lap nefunkcionē intervālu 
vai standarta treniņu laikā.

Apļu marķēšana pēc attāluma  
Jūs varat izmantot Auto Lap, lai automā-
tiski marķētu apli ar konkrētu attālumu.
 Šī funkcija noder Jūsu snieguma salīdzi-
nāšanai dažādās skrējiena daļās.  
 

1. Spiediet  > Training > Options > 
Auto Lap. 

2. Izvēlieties Auto Lap > By Distance.
3. Izvēlieties Lap At un ievadiet  attālumu.

 Apļu marķēšana pēc pozīcijas 
 Jūs varat izmantot Auto Lap, lai automātiski  
marķētu apli konkrētā pozīcijā.Šī funkcija ir  
 noderīga, salīdzinot sniegumu dažādās skrējiena 
 daļās (piemēram, ilgstoši skrienot pa kalnu vai
 trenējoties sprinta skriešanā). 

1.Spiediet  > Training > Options > 
Auto Lap. 

2. Izvēlieties Auto Lap > By Position > 
Lap At.

3. Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties Lap Press Only, lai  

aktivizētu apļu skaitītāju ikreiz, kad Jūs
  izvēlaties  LAP, kā arī ikreiz, kad Jūs 
 šķērsojat šo pozīciju atkal.  

• Izvēlieties Start and Lap, lai  aktivizētu 
 apļu skaitītāju
GPS lokācijā, kur Jūs izvēlējāties   
START, un jebkurā lokācijā skriešanas  
laikā, kur izvēlaties 
LAP.
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• Izvēlieties Mark and Lap, lai 
aktivizētu apļu skaitīšanu kādā  
konkrētā GPS lokācijā, kas atzīmēta
pirms skriešanas (izmantojiet Mark 
Position ) un jebkurā lokācijā  
skrējiena laikā, kur Jūs izvēlaties  

 LAP. 

Automātiska skrējiena 
 nopauzēšana
!: Auto Pause nefunkcionē intervālu un 
standarta treniņos.

Jūs varat izmantot Auto Pause, lai
 automātiski nopauzētu taimeri, kad  
nekustaties vai kad samaziniet ātrumu līdz 
noteiktajai vērtībai. Šī funkcija noder, ja  
Jūsu maršrutā ir luksofori  vai arī citas 
vietas, kurās jāsamazina ātrums vai  jāapstājas.   !: Pauzes laiks netiek saglabāts  Jūsu 
 datu vēsturē. 
1.Spiediet  > Training > Options > 

Auto Pause > Auto Pause. 

2. Izvēlieties opciju:
• Lai automātiski nopauzētu taimeri

apstāšanās laikā, izvēlieties 
When Stopped.

• Lai automātiski nopauzētu taimeri,  
kad ātrums samazinās zem noteiktās vērtības, 
izvēlieties Custom Speed.

Auto Scroll funkcijas izmantošana
Jūs varat izmantot auto scroll funkciju, lai 
automātiski  izietu cauri visām treniņu lapām,

kamēr taimeris ir aktivizēts. 

1. Spiediet  > Training > Options > 
Auto Scroll > Auto Scroll.

2. Izvēlieties Slow, Medium vai Fast.

Forerunner 610 OM for Europe CS4.indd   11 4/12/2011   9:38:43 AM



12 Forerunner 610 lietošanas rokasgrāmatal

Apmācība 

Skriešana ar virtuālo partneri
Jūsu Virtuālais partneris ir rīks, kas 
paredzēts Jūsu treniņu mērķu sasniegšanai. 

1.Spiediet  > Training > Virtual 
Partner. 

2. Izvēlieties Virtual Partner > On.
3. Izvēlieties Format, tad izvēlieties

 Speed vai Pace.
4. Ievadiet vērtību Virtuālā partnera 

ātrumam vai tempam. 
5. Izvēlieties Alert > On (papildus).
6. Dodieties skrējienā.
7. Ritiniet līdz Virtuālā partnera lapai, 

lai redzētu, kurš izvirzījies  vadībā.

Virtuālais sāncensis
Jūsu Virtuālais sāncensis ir treniņu rīks, 
kas paredzēts snieguma uzlabošanai. Jūs 
 varat sacensties ar saviem rezultātiem vai  
arī ar datorā iegūtiem rezultātiem 
 (13.lpp.). Piemēram, varat praktizēt skriešanu
pa reālu sacīkšu maršrutu un saglabāt to  savā  
Forerunner ierīcē. Sacīkšu dienā varat atkal sacensties 
ar  savu treniņskrējienu. Virtuālais sāncensis 
 ir stimuls  Jūsu iepriekšējo rezultātu pārspēšanai, 
ieskaitot kalnus, kur temps ir mazāks un nobeiguma 
sprintu līdz finiša taisnei.  

Skriešana ar Virtuālo sāncensi 
Pirms sacīkšu organizēšanas Jums jābūt vismaz vienai
 saglabātai aktivitātei. 

1.Spiediet  > Training > Virtual 
Racer.

2. Izvēlieties Create New Race un izvēlieties 
no saraksta kādu aktivitāti.

3. Ievadiet nosaukumu/vārdu.
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4. Izvēlieties sacīkstes.
5. Izvēlieties  Do Race.
Virtualā sāncenša opcijas 
Spiediet  > Training > Virtual 
Racer, tad izvēlieties sacīkstes.

• View Stats—Rāda iepriekšējās 
aktivitātes laiku un attālumu.

• Race Options—Ļauj rediģēt sacīkšu 
 nosaukumu, dzēst sacīkstes un  
uzstādīt brīdinājuma signālus. 

Sacenšanās pret kādu aktivitāti no 
tīmekļa 
Jums jāizmanto Garmin Connect konts
 (28.lpp. ).

 Pirms bezvadu aktivitātes nosūtīšanas uz 
Jūsu ierīci, sapārojiet Forerunner ar datoru,
izmantojot USB ANT Stick™ (29.lpp.).

1. Sapārojiet ierīci ar datoru.
2. Apmeklējiet: www.garminconnect.com un 
atrodiet nepieciešamo aktivitāti. 

3. Uzklikšķiniet uz  Send to Device.
4. Uz ierīces izvēlieties   > 

Training > Virtual Racer.
5. Izvēlieties sacīkstes.
6. Izvēlieties Do Race.
Intervālu treniņi
Jūs varat izveidot intervāla treniņus, kas 
bāzēti uz attālumu un laiku.  Jūsu 
standarta intervālu treniņi tiek saglabāti, līdz  
tiek izveidots kāds cits intervāla treniņš.  
Atvērtos intervālus var izmantot treniņiem uz treka,
 kad skrienat jau zināmu distanci, bet vēlaties  
sekot līdzi tam, cik intervālus esat pieveikuši.  
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Intervālu treniņu sastādīšana
1.Spiediet  > Training > Workouts 

> Intervals. 
2. Izvēlieties  Edit Workout.
3. Izvēlieties Type, tad izvēlieties  Time, 

Distance vai  Open.
!: Lai izveidotu nenoteiktu intervālu,  
izvēlieties  Open tipu 

4. Ievadiet attāluma vai laika intervālu 
vērtību.

5. Izvēlieties Rest Type, tad izvēlieties  
Distance, Time vai Open.

6. Ja nepieciešams, ievadiet attāluma vai  
laika vērtību atlikušajam intervālam.  

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

Warmup > Yes, lai pievienotu neno-
teikta laika iesildīšanos pirms 

treniņa.
9.Ja nepieciešams, izvēlieties  Cooldown > 

Yes, lai pievienotu nenoteikta laika atslodzi.

 Intervālu treniņa aktivizēšana
1. Spiediet  > Training > Workouts 

> Intervals > Do Workout.
2. Izvēlieties START.

Ja Jūsu intervāla treniņos ir paredzēta iesildīšanās,
izvēlieties  LAP, lai aktivizētu pirmo intervālu.  

3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 

 Kad visi intervāli aizpildīti, parādās 
 paziņojums.

 Intervāla treniņa pārtraukšana
• Jebkurā laikā izvēlieties LAP, lai noslēgtu 

intervālu.
• Jebkurā laikā izvēlieties STOP,  lai apstādinātu  

taimeri.
• Ja intervāla treniņa laikā paredzēta atdzišana,  

izvēlieties LAP, lai  nobeigtu intervāla treniņu.  
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Standarta treniņi
 Standarta treniņi sevī ietver mērķus  
katram treniņa solim, kā arī dažādus  
attālumus, laika uzstādījumus un kalorijas.
Jūs  varat izvēlēties standarta treniņus, 
izmantojot Garmin Training Center® vai
 Garmin Connect® (28.lpp.) un nosūtīt tos 
uz Forerunner ierīci. Tomēr Jūs varat arī  
izveidot un saglabāt standarta treniņus  
tieši uz savas Forerunner ierīces. 

 Tāpat Jūs varat saplānot standarta treniņus, 
izmantojot Garmin Connect vai 
Garmin Training Center. Saplānojiet treniņu 
 jau iepriekš un saglabājiet to uz savas
Forerunner ierīces.

 Standarta treniņa aktivizēšana 
1.Spiediet  > Training > Workouts 

> Custom > Create New.
2. Izvēlieties Run 000 , lai  rediģētu treniņa  

nosaukumu. 
3. Izvēlieties Add New Step.
4. Izvēlieties Duration, lai precizētu, kā  tiks 

mērīts solis. 
Piemēram, izvēlieties Distance, lai noslēgtu 
soli pēc konkrēta attāluma veikšanas.  
Ja Jūs izvēlieties Open, Jūs varat izvēlēties  
LAP, lai  pabeigtu soli treniņa laikā. 

5. Ja nepieciešams, izvēlieties Duration 
Value,  tad ievadiet vērtību. 

6. Izvēlieties Target,  lai izvēlētos savu mērķi 
konkrētā soļa laikā.

Piemēram, izvēlieties  Heart Rate, lai 
uzturētu vinmērīgu sirdsdarbību konkrētā soļa  
 izpildes laikā. 

7. Ja nepieciešams, izvēlieties mērķa zonu vai  
ievadiet standarta vērtību diapazonu. 
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Piemēram, Jūs varat izvēlēties pulsa
 zonas. Ikreiz, pārsniedzot 
vai  nesasniedzot noteikto sirdspukstu 

skaitu, ierīce nopīkst un uz ekrāna
 parādās ziņojums. 

8. Ja nepieciešams,izvēlieties Rest Step > 
Yes.
Atpūtas (rest step) laikā taimeris  
 turpina darboties un dati tiek  
ierakstīti. 

9. Ja nepieciešams, pievienojiet vēl  
 kādu soli savam treniņam. 

 Standarta  treniņa soļu atkārtošana 
Lai atkārtotu treniņa soļus, sākotnēji  
 jāizveido treniņš ar vismaz vienu soli.  
 

1. Izvēlieties  Add New Step > Duration.
2. Izvēlieties kādu no opcijām:
* Izvēlieties Repeat, lai atkārtotu soli
vienu vai divas reizes. 

Piemēram, Jūs varat atkārtot 
1 jūdzi garu soli 4 reizes. 

• Izvēlieties Repeat Until, lai atkārtotu soli 
noteiktu laiku.
Piemēram, Jūs varat atkārtot 5 minūšu
 ilgu soli 30 minūtes vai līdz tiek 
sasniegta pulsa  
 5.zona.

3. Izvēlieties Back to Step, tad izvēlieties soli,  
ko vēlaties atkārtot.  

Standarta treniņa uzsākšana
1. Izvēlieties   > Training > Workouts 

> Custom.
2. Izvēlieties treniņu, tad izvēlieties Do 

Workout. 
3. Izvēlieties  START.
4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
Kad visi soļi pabeigti, parādās ziņojums. 
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Standarta treniņa pārtraukšana
• Jebkurā laikā izvēlieties LAP, lai   

pabeigtu izvēlēto soli.
• Jebkurā laikā izvēlieties STOP, lai  

apturētu  taimeri.

Standarta treniņa dzēšana
1. Spiediet  > Training > Workouts 

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

Treniņa datu nosūtīšana uz  
Jūsu ierīci
 Lai bezvadu režīmā nosūtītu  datus uz  
Jūsu izvēlēto ierīci, sapārojiet  
 Forerunner  ar datoru, izmantojot   
 USB ANT Stick antenu (29.lpp.).

1. Pievienojiet USB ANT Stick antenu 
datoram.

2. Atveriet Garmin Training Center vai 
Garmin Connect (28.lpp.). 

3. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Riteņbraukšanas treniņu opcijas
Daudzas no Forerunner treniņu funkcijām  
ir iespējams izmantot arī riteņbraukšanai.  
Lai sasniegtu pēc iespējas labākus rezultātus,  
pielāgojiet iestatījumus riteņbraukšanas vajadzībām.

Sporta veida nomainīšana uz 
riteņbraukšanu
 Forerunner ierīce nodrošinās Jūs ar riteņbraukšanas 
treniņa  datiem un vēsturi.  

1.Spiediet  > Training > Sport > 
Cycling Options > Show. 

2. Izvēlieties Current Sport > Cycling.
Pēc sporta veida nomainīšanas, uzstādiet  
brīdinājumus, Auto Lap, Auto Pause, un
 Auto Scroll parametrus riteņbraukšanas  
treniņam (8.–11.lpp.).

Treniņi ar velo sensoru 
Informāciju par  
GSC™ 10 meklējiet 23.lpp. 
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ANT+ Sensori
Forerunner ir savietojams ar šādiem
 ANT+ aksesuāriem.

• Sirds darbības monitors (19.lpp.)
• Pedometrs (21,lpp.)
•GSC 10 (23.lpp.)
• Svari  (23.lpp.)
• Fitnesa ierīces (24.lpp.)
Lai saņemtu informāciju par papildus 
aksesuāru iegādi, apmeklējiet   
http://buy.garmin.com.

 ANT+ sensoru sapārošana 
Pirms sapārošanas uzlieciet pulsa
monitoru vai uzstādiet sensoru.
 Skat.  Forerunner 610 
Īso rokasgrāmatu vai aksesuāru 
instrukcijas.

Ja Forerunner ierīce neuzrāda datus 
no aksesuāra, iespējams, nav nepieciešams  
 pārot aksesuāru ar Forerunner ierīci.  
Pārošana ir  ANT+™ bezvadu sensoru pievienošana, 
piemēram, savienojot pedometru ar  
Forerunner. Veicot sapārošanu pirmo reizi,   Jūsu
 Forerunner automātiski atpazīst pedometru ikreiz, 
kad tas tiek aktivizēts.  

• Pārliecinieties par to, ka  ANT+ sensors 
ir savietojams ar Garmin ierīci.
.

• Novietojiet Forerunner  
3 m attālumā no ANT+ sensora. 
 Pārošanas laikā neaizejiet no  ANT+ 
sensoriem tālāk par 10m. 

• Ja    izslēgts,skat.  > Setup 
> Heart Rate Monitor > HR 
Monitor > On > Search for New.

• Ja     ir izsl. , skat,,    , lai izvēlētos  > Setup 
> Foot Pod > Foot Pod > On > 
Search for New.
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• Ja      ir izsl., skat.        , izvēlēties Setup > 
Bike Sensor > Bike Sensor > On > 
Search for New.

• Ja joprojām neizdodas sapārot 
aksesuāru, nomainiet aksesuāra 
bateriju (pulsa monitors,   
 43.lpp.). 

Kad aksesuārs ir sapārots, parādās 
ziņojums un uz ekrāna ir redzama  
aksesuāra  ikona (4.lpp.). 

Sirds darbības monitors
Sirds darbības zonu uzstādīšana 
Pirms sirds darbības zonu pielāgošanas 
savām vajadzībām, aktivizējiet sirds 
darbības  monitoru.

 Forerunner izmanto Jūsu lietotāja profila 
informāciju no sākotnējiem iestatījumiem, lai 
noteiktu Jūsu sirds darbības zonas. Lai iegūtu  
precīzākus kaloriju skaitīšanas datus Jūsu veikto 
aktivitāšu laikā, uzstādiet maksimālo pulsa  
frekvenci, pulsa frekvenci atpūtas brīdī un pulsa 
zonas.

1.Spiediet  > Setup > Heart Rate 
Monitor > HR Zones > Based On.

2. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Izvēlieties BPM, lai aplūkotu un rediģētu  

zonas, vadoties pēc sitienu skaita minūtē.
• Izvēlieties % Max. lai aplūkotu un rediģētu  

 zonas, vadoties pēc procentuāla maksimālās
 pulsa frekvences daudzuma.

• Izvēlieties  % HRR, lai aplūkotu un rediģētu  
zonas, vadoties pēc procentuāla pulsa 
frekvences daudzuma atpūtas brīdī. 

3. Izvēlieties Max. HR, tad ievadiet savu maksimālo 
pulsa frekvenci. 
4. Izvēlieties Resting HR, tad ievadiet savu pulsa

frekvenci atpūtas brīdī.
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 Zonu vērtības tiek atjauninātas  
automātiski; taču, nepieciešamības  
gadījumā katru vērtību var rediģēt manuāli.

Par pulsa zonām
Daudzi  sportisti izmanto pulsa zonas,
lai mērītu un palielinātu sirds un  asinsvadu
 izturību, kā arī uzlabotu  savu fizisko 
sagatavotību.  Pulsa zona ir noteikta
 sirdspukstu amplitūda minūtes laikā. 

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

Fitnesa mērķi
Savu pulsa zonu pārzināšana var palīdzēt 
mērīt un uzlabot savu fizisko sagatavotību,  
 izprotot un pielietojot šos principus.  
 

• Jūsu pulss ir labs treniņa intensitātes  rādītājs.

• Noteiktu pulsa zonu trenēšana var
palīdzēt uzlabot sirds un asinsvadu 
izturību .

• Pulsa zonu pārzināšana  pasargās Jūs 
no pārslodzes, kā arī samazinās  
savainošanās iespējas. 

 Ja zināt savu maksimālo pulsa frekvenci, 
Jūs varat  izmantot tabulu (25.lpp.), lai  
noteiktu labāko pulsa zonu savu fitnesa  
mērķu sasniegšanai.

Ja nezināt savu maksimālo pulsa frekvenci,  
izmantojiet  vienu no kalkulatoriem, kas
pieejami internetā. Dažos sporta klubos un veselības 
centros piedāvā veikt testu, kas nosaka maksimālo  
pulsa frekvenci.
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Papildus pulsa mērīšanas opcijas
• Pulsa mērījumu brīdinājumi (9.lpp.)
• Pulsa zonu aprēķināšana   

(25.lpp.)
• Pulsa datu lauki (35.lpp.)
• Pulsa mērījumu traucējummeklēšana  

(26.lpp.)

Pedometrs
Jūsu Forerunner ierīce ir savietojama ar  
pedometru. Izmantojiet pedometru, lai 
nosūtītu datus uz Forerunner ierīci 
iekštelpu treniņu laikā, kur GPS signāls 
 ir vājš vai arī kad pazūd satelīta signāls. 
Pedometrs atrodas gatavības režīmā un ir 
 gatavs nosūtīt datus. Sapārojiet pedometru  
ar savu Forerunner ierīci  
(18.lpp.). 

 Ja pedometrs netiek izmantots 30 minūtes, 
tas izslēdzas, lai saglabātu bateriju jaudu. 
Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, uz
ierīces parādās brīdinājuma ziņojums.   

Baterijas jaudas pietiek aptuveni piecām  
stundām.

Ātruma avota izvēle
Ja plānojat treniņu ārpus telpām, uzstādiet   
 Forerunner ierīci, lai tā izmanto pedometra datus  
tempa aprēķināšanai, nevis  GPS.

Skat.  > Setup > Foot Pod > 
Speed Source > Foot Pod.

Par pedometra kalibrēšanu
 Pedometra kalibrēšana nav obligāta, taču tā  
var uzlabot precizitāti. Ir trīs veidi, kā regulēt  
kalibrēšanu:  
attālums, GPS un manuāla regulēšana.

Pedometra kalibrēšana pēc attāluma   
Labāku rezultātu iegūšanai pedometrs jākalibrē, 
izmantojot iekšējo skrejceļa joslu. 
 Standarta skrejceļš (2 apļi
 = 800 m) ir daudz precīzāks nekā elektroniskais 
treadmill skrejceļš.
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1.Spiediet  > Setup > Foot Pod > 
Calibrate > Distance.

2. Izvēlieties attālumu.
3. Izvēlieties START, lai sāktu ierakstu.
4. Skrieniet vai ejiet izvēlēto distanci.
5.Izvēlieties  STOP.
Pedometra kalibrēšana pēc GPS
Lai kalibrētu pedometru, izmantojot GPS,  
vispirms jāuztver GPS signāls.

1.Spiediet  > Setup > Foot Pod > 
Calibrate > GPS.

2. Izvēlieties START, lai sāktu ierakstu.
3. Noskrieniet vai nostaigājiet apmēram   

1000 m. 
Forerunner ierīce informēs Jūs par to, ka 
esat veicis pietiekami lielu attālumu.  

Manuāla pedometra kalibrēšana 
Ja Jums skrienot šķiet, ka pedometra noteiktais 
attālums ir pārāk liels vai mazs, Jūs 
varat  manuāli noregulēt kalibrāciju.   
 Kalibrēšanas formula ir reālais attālums
(izmantotais skrejceļu) / 
ierakstītais attālums  × pašreizējais kalibrēšanas  
faktors = jaunais kalibrēšanas faktors. Piemēram, 
1600 m / 1580 m × 95 = 96.2.

. 
1.Skat.  > Setup > Foot Pod > 

Calibration Factor.
2. Noregulējiet kalibrēšanas faktoru.  
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GSC 10
Kadences  dati no GSC 10 tiek 
vienmēr ierakstīti. Ja nav sapārota neviena
 GSC 10 ierīce,  GPS dati tiek izmantoti, lai
aprēķinātu ātrumu un attālumu. Kadence ir
 pedāļu mīšanas ātrums vai griešanās, ko 
mēra pēc pedāļu apgriezienu skaita  
minūtē (rpm). 
Uz GSC 10 ierīces ir divi sensori: viens - 
 kadencei, otrs - ātrumam.

Velo sensoru kalibrēšana
Pirms pielāgojat savām vajadzībām velo 
sensora opcijas, nomainiet sporta veidu  
uz riteņbraukšanu (17.lpp.). 

Pirms velo sensora kalibrēšanas 
pārliecinieties, ka tas ir pareizi uzstādīts 
un aktīvi ieraksta datus. 
Velo sensora kalibrēšana nav obligāta, 
taču tādējādi tiek uzlabota ierīces precizitāte. 
Lai saņemtu informāciju par velo sensora 
kalibrēšanu, skat. ražotāja norādījumus. 
 
 

1.Spiediet  > Setup > Bike Sensor 
> Calibration.

2. Izvēlieties kādu no opcijām:
• Lai izmantotu  GPS riteņa izmēra  

noteikšanai, izvēlieties Auto.
• Lai ievadītu riteņa izmēru, izvēlieties 

Manual.

Papildus velosipēda opcijas 
• Kadences brīdinājumi  (9.lpp.)

• Velo treiniņi  (17.lpp.)
• Kadences datu lauki (35.lpp.)

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

1. Izvēlieties  LIGHT.
Kad svaru ierīce ir atrasta, parādās ziņojums.  

2. Nostājieties uz svariem. 
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Ievērojiet: Ja Jūs izmantojat ķermeņa 
struktūras mērīšanas ierīci, novelciet  
apavus un zeķes, lai nodrošinātu visu 
struktūras parametru nolasīšanu un  
ierakstīšanu.

3. Nokāpiet no svariem.
!: Kļūdas gadījumā nokāpiet no 
svariem un mēģiniet  vēlreiz. 

Aktīvi sportisti mūža garumā
Aktīvu sportistu iestatījumi ietekmē  
 atsevišķus svaru aprēķinus. 
Aktīvs sportists mūža garumā ir indivīds, 
kas ir intensīvi trenējies daudzu gadu  
garumā (izņemot nelielu traumu periodus) 
un kura pulss miera stāvoklī ir 60 sitieni  
minūtē (bpm) vai mazāk. 

Fitnesa aprīkojums
ANT+ tehnoloģija automātiski pievieno 
 Forerunner ierīci ar sirds darbības monitoru pie 
 fitnesa aprīkojuma, lai varētu aplūkot datus  
uz aprīkojuma konsoles.  
Meklējiet  ANT+ Link Here logo uz  
savietojama  fitnesa aprīkojuma.  

Apmeklējiet: ww.garmin.com/antplus, lai 
saņemtu papildus norādījumus par savienojumiem. 
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Pulsa zonu aprēķini
Zona % no  

maksimālā 
pulsa

 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, iespējamas 
sarunāšanās 

Bāzes līmeņa kardiovaskulārais  
treniņš, labs reģenerācijas temps

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

Uzlabotas aerobās spējas, 
optimāls kardiovaskulārais treniņš.

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

Uzlabotas anerobās iespējas 
un slieksnis, lielāks ātrums

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

Anerobā un  muskuļu 
izturība, vairāk enerģijas un spēka.
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ANT+ Sensori

ANT+ Sensoru 
traucējummeklēšana 
Problēma Risinājums
Man ir kādas trešās  
puses ANT+ sensors. 

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

Es nomainīju savam  
aksesuāram bateriju.

Vēlreiz sapārojiet sensoru ar savu Forerunner ierīci (18.lpp.). 

Pulsa mērījumu dati ir  
neprecīzi un dīvaini.

• Pārliecinieties, ka pulsa monitors cieši pieguļ ķermenim.
• Iesildieties  5–10 minūtes.
• Samitriniet elektrodus. Šim mērķim var izmantot ūdeni, siekalas  

vai īpašu elektrodu gēlu.  
• Notīriet  elektrodus. Netīrumi un sviedru paliekas uz elektrodiem  

var radīt traucējumus pulsometra signāla uztveršanā. 
• Uzvelciet kokvilnas kreklu vai samitriniet kreklu, ja tas nepieciešams  

Jūsu izvēlētajai aktivitātei. Sintētiski materiāli var rīvēties pret  
pulsometru un radīt statisko elektrību, kas traucē pulsa mērījumu 
signāla uztveršanu.

• Pavirzieties nost no spēcīgu magnētisko lauku avotiem un 
2.4 GHz bezvadu sensoriem,  kas varētu radīt traucējumus pulsa 
 monitorā.Tāpat starp traucēkļiem jāmin augstsprieguma elektro-
līnijas, elektriskie motori, mikroviļņu krāsnis, 2.4 GHz 
bezvadu telefoni un bezvadu LAN piekļuves punkti.
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Vēsture

Vēsture
 Jūsu Forerunner ierīce saglabā datus,  
vadoties pēc aktivitātes veida, izmanto-
tajiem aksesuāriem un treniņu iestatījumiem.
  
Forerunner spēj saglabāt aptuveni 180 
stundas vēstures. Kad  Forerunner 
 atmiņa ir pilna, ierīce sāk rakstīt pāri 
vecākajiem datiem. 

Vēstures aplūkošana 
Vēsture sevī ietver datumu, laiku, 
attālumu, aktivitātes laiku, kalorijas,  
kā arī maksimālo tempu vai  ātrumu.  
Tāpat vēsture uzrāda vidējo un maksimālo 
pulsu un kadences datus, ja izmantojat 
pulsa monitoru, pedometru vai kadences 
sensoru (aksesuāri). 

1.Spiediet  > History > Activities.
2. Paslidiniet uz augšu vai uz leju, lai aplūkotu 

saglabātās aktivitātes. 
3. Izvēlieties aktivitāti.

4. Paritiniet līdz  lapas apakšai un 
izvēlieties  View Laps.

5. Paslidiniet  uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos pa  
apļiem..  

 Tempa vai  ātruma vēsture  
.
1.Spiediet   > History > Options.
2. Izvēlieties  Running vai Cycling, 

atkarībā no  sava izvēlētā sporta  
veida.

3. Izvēlieties  Show Pace vai Show Speed.

Kopējo datu aplūkošana  
1.Spiediet  > History > Totals.

Parādās  Jūsu kopējais laiks un attālums. 
2. Izvēlieties  Weekly or Monthly.
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Vēsture

Kopējo datu atiestatīšana
Ir iespējams atiestatīt attāluma un laika
 kopējos datus, kas parādās uz ierīces. 

!: Ar šo nav iespējams dzēst jebkuru  
vēsturi.

Skat.   > History > Options > 
Reset Totals > Yes.

Vēstures dzēšana 
Skrējiena dzēšana
1.Spiediet  > History > Activities.
2. Izvēlieties skrējienu.
3.Ritiniet līdz lapas apakšējai daļai, 

tad izvēlieties Delete > Yes.

Visu aktivitāšu dzēšana
Skat.   > History > Options > 
Delete All Activities > Yes.

Bezmaksas programmatūra 
Garmin nodrošina divas programmatūras 
opcijas skriešanas vēstures datu uzglabāšanai 
un analizēšanai. 

• Garmin Connect ir tīmeklī bāzēta
programmatūra (www.garminconnect 
.com). Jūs varat izmantot Garmin Connect 
uz jebkura datora, kam ir piekļuve 
internetam. 

• Garmin Training Center ir
datora programmatūra, kam nav  
nepieciešams internets pēc instalācijas.  
 Tas darbojas uz Jūsu datora, nevis internetā.   

1. Apmeklējiet: www.garmin.com 
/intosports.

2. Izvēlieties Train with Garmin.
3. Izvēlieties Online Software vai Desktop 

Software.

4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.
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Vēsture

Vēstures datu pārsūtīšana 
uz datoru 
Pirms bezvadu režīmā nosūtāt aktivitāti 
uz ierīci, sapārojiet  
 Forerunner ar savu datoru, 
izmantojot USB ANT Stick antenu (28.lpp.).

1.Ievietojiet USB ANT Stick ➊ 
datora USB portā.

➊

2. Novietojiet ierīci ne tālāk kā 3m rādiusā  
no sava datora.
Kad ANT Agent atrod ierīci,
 ANT Agent uzrāda ierīces 
 ID datus un jautā, vai nepieciešams  
sapārot ierīces. 

3. Izvēlieties Yes. 
4. Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 

Datu pārraides kavēšana  
Ir iespējams aizkavēt/nepieļaut datu pārraidi uz  
vai no datora, pat ja ierīce ir sapārota ar 
datoru.

Skat.   > Setup > System > 
Data Transfer > Data Transfer 
> Off.
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Navigācija

Navigācija

Atrašanās vietas
Jūsu pašreizējās atrašanās vietas 
aplūkošana un saglabāšana 
Pirms savas atrašanās vietas aplūkošanas  
un saglabāšanas vispirms ir jāuztver  
satelīta signāls (5.lpp.).

Saglabājiet savu pašreizējo atrašanās vietu, 
piemēram, savas mājas vai auto stāvvietu.

1 Spiediet  > Where To? > Where 
Am I?
Parādās Jūsu pašreizējās koordinātas.

2. Izvēlieties  Save.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties Edit, lai 

rediģētu parametrus.

Atrašanās vietu rediģēšana 
1.Spiediet  > Where To? > 

Locations.
2.Izvēlieties atrašanās vietu.

3. Izvēlieties View Location > Edit.
4. Izvēlieties atribūtu. 

Piemēram, izvēlieties Edit Elevation, 
lai ievadītu jau zināmu atrašanās vietas 
augstumu. 

5. Ievadiet jaunu informāciju.

Atrašanās vietu dzēšana
1.Spiediet   > Where To? > 

Locations.
2. Izvēlieties atrašanās vietu.
3. Izvēlieties Delete Location > Yes.

Navigēšana uz iepriekš  
saglabātu vietu
Pirms navigēšanas uz iepriekš saglabātu vietu 
jāuztver satelīta signāls.  

1.Spiediet   > Where To? > 
Locations.

2. Izvēlieties vietu.
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Navigācija

3. Izvēlieties Go to Location.
Parādās  kompasa lapa. 

Lai ierakstītu aktivitāti , aktivizējiet 
taimeri..

Navigēšana uz startu
 Navigēšana uz sākumpunktu ir iespējama 
tika tad, ja treniņā izmantojiet GPS.

 Uz sākumpunktu ir iespējams atgriezties 
no jebkura punkta skrējiena laikā.  
Aktivizējiet taimeri, lai izmantotu  
šo funkciju.

1. Skrējiena laikā izvēlieties STOP, taču
neveiciet taimera atiestati. 

2.Spiediet  > Where To? >Back to 
Start. 
Parādās kompasa lapa. 
Forerunner aizvedīs Jūs atpakaļ 
uz skrējiena sākumpunktu. 

Navigācijas apturēšana
Skat.   > Where To? > Stop 
Navigation.

GPS iestatījumi
GPS izslēgšana

Skat.   > Setup > System > 
GPS > GPS > Off.

Kad GPS ir izslēgts, ātruma un distances  
dati nav pieejami, ja vien Jums nav  
papildus sensors, kas nosūta ātruma un distances 
 datus uz ierīci (piemēram, pedometrs 
vai GSC 10). Nākamreiz, ieslēdzot ierīci,  
 tā atkal meklēs satelīta signālus.  

Satelīta lapa
 Satelīta lapa rāda pašreizējo  
GPS satelīta informāciju. Lai saņemtu  
papildus informāciju, skat. www.garmin.com 
/aboutGPS.

Skat.   > Setup > System > GPS > 
Satellites.
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Iestatījumi

Iestatījumi

Sistēmas iestatījumi 
Skat.             > Setup > System. 
• Language—tiek uzstādīta ierīces  

valoda.
• Key Tones—tiek uzstādīta audio  

skaņa ierīces taustiņiem un pogām. 
• Alert Tones—tiek uzstādīta audio 

skaņa ziņojumiem.
• Alert Vibration—tiek uzstādīta  

vibrācija ziņojumiem. 
• Data Recording—kontrolē to, kā  

ierīce ieraksta aktivitāšu datus. 

  ◦ Smart—ieraksta galvenos punktus,
 kur Jūs maināt virzienu, ātrumu vai 
pulsa frekvenci. 

 ◦ Every Second—ieraksta punktus 
katru sekundi.Veido īpaši detalizētu  
aktivitāšu ierakstu; taču tas ievērojami 
palielina aktivitātes apjomu. 

• GPS—31.lpp.
• Backlight— 41.lpp.

Ierīces iestatījumu pielāgošana 
 Ierīci ir iespējams pielāgot  distances, tempa un 
ātruma, pacēluma, pozīcijas formāta un svara
 parametriem.  

1. Skat.  > Setup > System > 
Units.

2. Izvēlieties iestatījumu.
3. Izvēlieties iestatījumu vienības. 
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Iestatījumi

Laika iestatījumi
 Manuāla laika iestatīšana
Kā noklusējuma parametrs, pulksteņa  
laiks tiek uzstādīts automātiski, kad 
Forerunner ierīce atrod satelīta signālu.  

1.Spiediet  > Setup > System > 
Time > Set Time > Manual. 

2. Ievadiet laiku.
3. Ja nepieciešams, nospiediet 

Time Format, lai izvēlētos 12h/24h.

Modinātāja uzstādīšana 
1.Spiediet  > Setup > Alarm.
2. Izvēlieties  Alarm > On.
3. Izvēlieties  Time, tad ievadiet laiku.

Laika zonas
Ikreiz, atrodot satelīta signālu, ierīce 
automātiski nosaka Jūsu vietējo laika 
zonu, tad uzstāda pareizu laiku. 

Lietotāja profila iestatīšana
 Forerunner izmanto Jūsu par sevi ievadīto 
informāciju, lai pēc iespējas precīzāk   
aprēķinātu skriešanas datus. Jūs varat mainīt 
sekojošu lietotāja profila informāciju: dzimums, 
 vecums, svars un garums.  

1. Skat  > Setup > User Profile.
2. Mainiet iestatījumus . 

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

Par treniņa efektu
Treniņa efekts mēra aktivitātes ietekmi 
uz aerobo sagatavotību.  
Treniņa efekts uzkrājas akivitātes
laikā. Sekmīgi veiktas aktivitātes laikā
pieaug treniņa efekta vērtība, ziņojot Jums par  
to, kā šī aktivitāte ir uzlabojusi Jūsu fizisko  
sagatavotību. Treniņa efektu 
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Iestatījumi

nosaka Jūsu lietotāja profila 
 informācija, sirdsdarbība, aktivitātes
 ilgums  un intensitāte. 

Ir svarīgi zināt, ka Jūsu treniņa  
 efekta skaitļi  (1.0–5.0) var šķist
neparasti augsti dažu pirmo skrējienu 
laikā. Ir nepieciešamas vairākas aktivitātes, 
lai ierīce izprastu Jūsu  spǛjas.  

Treniņa
efekts

Apraksts

1.0–1.9       Palīdz  atkopties (īsas 
aktivitātes). Uzlabo 
izturību pie garākām   
aktivitātēm (vairāk kā 40 
minūtes).

2.0–2.9      Uztur Jūsu aerobo sagatavotību
 
 3.0–3.9      Uzlabo Jūsu aerobo sagatavo- 

tību; atkārto kā daļu no Jūsu 
 iknedēļas treniņu programmas.

4.0–4.9     Ievērojami uzlabo aerobo saga -  
tavotību; atkārto 1–2 reizes 
nedēļā ar piemērotu
atgūšanās laiku.

5.0 Rada īslaicīgu pārslodzi ar
 ievērojamu uzlabojumu. Līdz 
 šai vērtībai trenējieties ar  īpašu
 piesardzību. Nepieciešamas 
papildus atkopšanās dienas. 

Treniņa efekta tehnoloģiju
nodrošina un atbalsta  Firstbeat 
Technologies Ltd. Lai saņemtu papildus informāciju, 
apmeklējiet:
www.firstbeattechnologies.com.

Treniņa lapu pielāgošana  
Visu četru treniņa lapu datu laukus 
ir iespējams pielāgot savām vajadzībām. 

1.Spiediet  > Setup > Training 
Pages. 

2. Izvēlieties treniņa lapu.
3.Spiediet .
4. Nomainiet datu lauku skaitu, kādu vēlaties 

redzēt uz lapas. 
5. Izvēlieties Enabled.

Forerunner 610 OM for Europe CS4.indd   34 4/12/2011   9:38:45 AM

www.firstbeattechnologies.com


Forerunner 610 Lietoġanas rokasgrǕmata 35

Iestatījumi

6.Izvēlieties◄.
7.Izvēlieties datu lauku, lai to mainītu.
8.Izvēlieties kategoriju un datu lauku.  

Piemēram, izvēlieties Heart Rate > 
HR - Lap.

Datu lauki
Datu lauki ar * simbolu uzrāda 
 metriskās mērvienības. Datu laukiem ar  
** simbolu nepieciešams ANT+ sensors.

Datu lauks Apraksts
Cadence ** Skriešanā kadenci mēra 

soļos minūtē 
(spm). Riteņbraukšanā 
kadence tiek mērīta 
 pedāļa apgriezienu skaitā
vienas minūtes laikā 
(rpm).

Cadence – 
Average**

Vidējā kadence Jūsu 
pašreizējās aktivitātes 
ilgumam 

Cadence – 
Lap **

Vidējā kadence 
pašreizējam aplim.

Datu lauks Apraksts
Calories Kopējais sadedzināto 

kaloriju skaits.
Calories - Fat    Kopējais sadedzināto tauku   

kaloriju skaits.Nepieciešams
 New Leaf® novērtējums.

Calories to Go  Treniņa laikā atlikušās  
kalorijas, kad soļa 
garums ir kaloriju  
skaits.

Distance * Distance, kas veikta paš-
reizējās aktivitātes laikā.

Distance – 
Lap *

Distance, kas veikta paš-
 reizējā apļa laikā.

Distance – 
Last Lap *

Distance, kas veikta pēdējā 
apļa laikā.

Distance to 
Go *

Treniņa laikā atlikusī 
distance, kad soļa 
ilgums ir 
distances garums.

Elevation * Distance virs vai zem  
jūras līmeņa. 
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Iestatījumi

Datu lauks Apraksts
GPS 
Accuracy *

Kļūdas robežas precīzai 
atrašanās vietai. Piem., 
Jūsu GPS lokācijas  
precizitāte ir 
 +/- 12 pēdas.

Grade Pacēluma aprēķins 
skrējiena laikā. Piem.,ja 
katras 10 pēdas Jūsu ceļš 
iet augšup(pacēlums)un Jūs 
veicat 200 pēdas (distance), 
slīpums ir 5%.

Heading Virziens, kurā notiek 
kustība.

Heart Rate **     Sirds pukstu skaits vienas 
minūtes laikā (bpm).

Heart Rate to 
Go **

Cik daudz Jūs treniņa laikā 
esat virs vai zem  noteiktā 
mērķa pulsa. 

HR – %HRR 
**

Procentuāla sirds darbības
rezerve (maksimālā sirds
 darbība mīnus sirds dar- 
bība atpūtas brīdī).

Datu lauks Apraksts
HR – %Max. 
** 

Procentuāls maksimālās 
sirds darbības daudzums 
 HR – Average 

**
Vidējais sirds darbības rā-
dītājs Jūsu pašreizējās
 aktivitātes laikā.

HR – Avg. 
%HRR **

Vidējā procentuālā sirds
 darbības rezerve aktivitātei
(maksimālā sirds darbība 
mīnus sirds darbība atpū-
tas brīdī) .

HR – Avg. 
%Max. **

Vidējā procentuālā vērtība 
maksimālai sirds darbībai 
 aktivitātes laikā.

HR – Lap **       Vidējais sirds darbības rā-
dītājs pašreizējam aplim. 

HR – Lap 
%HRR **

 Vidējais procentuālais 
sirds darbības rezerves  
rādītājs vienam aplim 
(maksimālā sirds darbība
 mīnus pulss atpūšoties) 

HR – Lap 
%Max. **

Vidējais procentuālais rādī- 
tājs maksimālai sirds 
 darbībai viena apļa laikā.
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Iestatījumi

Datu lauks Apraksts
HR Zone ** Pašreizējā sirds darbība  

(1 līdz 5). Noklusējuma  
zonas tiek balstītas uz  lie-
 totāja profilu, maksimālo 
sirds darbību un sirds dar- 
bību atpūtas brīdī.

Lap Pace 
Zone

Tempa diapazons (pie-
ejamas desmit zonas)  
pašreizējam aplim.

Lap Speed 
Zone *

Ātruma diapazons (pie- 
ejamas desmit zonas)  
 pašreizējam aplim.

Laps Veikto apļu skaits 

Pace Pašreizējais temps

Pace – 
Average

Vidējais temps Jūsu  
 izvēlētās aktivitātes  
laikā.

Pace – Lap Vidējais temps pašreizējā 
apļa laikā.

Pace – Last 
Lap

 Vidējais temps pēdējā 
veiktā apļa laikā.

Datu lauks Apraksts
Pace Zone Pašreizējā tempa amplitūda. 

Zonas uzstāda  
Garmin Training Center 
vai Garmin Connect.

Reps to Go Atlikušie atkārtojumi 
treniņa laikā.

Speed * Pašreizējais ātrums

Speed – 
Average *

Vidējais ātrums aktivitātes 
laikā.

Speed – Lap *   Vidējais ātrums pašreizējā 
apļa laikā.

Speed – Last
Lap *

Vidējais ātrums pēdējā 
veiktā apļa laikā.

Speed Zone *   Pašreizējā  ātruma amplitūda. 
Zonas uzstāda 
Garmin Training Center 
vai Garmin Connect.

Sunrise Saullēkta laiks, balstoties 
uz  GPS 
pozīciju.

Sunset Saulrieta laiks, balstoties 
uz GPS 
pozīciju.
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Iestatījumi

Datu lauks Apraksts
Time Hronometra laiks.

Time – Avg. 
Lap

Vidējais līdz šim nepiecie-
šamais laiks apļu veikšanai.

Time - 
Elapsed

Kopējais ierakstītais laiks. 
Piem., ja skrienat 10 min.,
 apturiet taimeri uz 5 min., 
tad atkal aktivizējiet taimeri 
un skrieniet 20 min.
Tādējādi, Jūsu aktivitātē
 aizvadītais laiks ir  35 
minūtes.

Time – Lap Laiks, kas pavadīts  
pašreizējā aplī.

Time – Last 
Lap

 Laiks, kas pavadīts, veicot 
pēdējo apli.

Time of Day Pareizs laiks, kas balstīts  
uz Jūsu veiktajiem laika 
iestatījumiem(formāts, laika 
zona un vasaras laiks. 

Time to Go Atlikušais laiks intervālam 
vai solim treniņa  
laikā.

Datu lauks Apraksts
Training Effect 
(TE) **

Pašreizējā ietekme
(1.0-5.0) uz Jūsu aerobo 

                                                                                                          slodzi (33.lpp.). 

Favorītu kategorijas 
pielāgošana
1.Spiediet  > Setup > Training 

Pages. 
2. Izvēlieties treniņa lapu.
3. Izvēlieties datu lauku, lai to mainītu.
4. Izvēlieties Favorites > Edit Favorites.
5. Izvēlieties vienu vai vairākus datu laukus.
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Specifikācijas
BRǬDINǔJUMS

 Forerunner ir ūdensizturīga ierīce, kas
 atbilst IEC Standartam 60529 IPX7. Tā
 iztur iegremdēšanu ūdenī 1 metra dziļumā 
uz30 min. Ilgāka iegremdēšana var  
sabojāt ierīci. Pēc iemērkšanas ūdenī 
vienmēr nosusiniet ierīci ar lupatiņu vai  
gaisu un tikai tad to lādējiet.  
 

!: Forerunner  nav paredzēta izmantošanai 
 peldēšanās laikā.

Forerunner specifikācijas
Baterija 200 mAh lādējama 

litija jonu tablešveida 
baterija

Baterijas mūžs     40.lpp.
Darbības  
temperatūras 
amplitūda

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

Radio 
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācju protokols

Savietojami 
aksesuāri

ANT+ bezvadu tehnoloģija 
darbojas ar  savietojamu 
sirds darbības monitoru, 
 pedometru, GSC 10,  
svariem un fitnesa  
aprīkojumu.
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Sirds darbības  monitora specifikācijas
Ūdens izturība 98.4 ft. (30 m)

 Šis produkts nepārraida 
 sirds darbības datus  uz  
Jūsu GPS ierīci peldēšanas 
laikā.

Baterija               Lietotāja nomaināma
CR2032, 3 volti (42.lpp.)

Baterijas mūžs Aptuveni 4.5 gadi 
(1 stunda dienā)

Darbības 
temperatūra

No 23°F līdz 122°F 
(no -5°C līdz 50°C)
!: Aukstos laikapstākļos 
valkājiet piemērotu apģērbu,
 lai uzturētu sirds darbības 
monitoram Jūsu ķermeņa  
temperatūru.

Radio 
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu
komunikācijas protokols

Par  bateriju
 BRĪDINĀJUMS

Šis  produkts satur litija jonu bateriju. 
 Skat.  Svarīgāko drošības un produkta  
informāciju, kas atrodas 
produkta iepakojumā, lai uzzinātu ar produktu 
saistītos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju. 

Forerunner baterijas mūžs
Baterijas 
mūžs*

Forerunner lietošana 
.

1 nedēļa Jūs trenējaties  45min 
dienā, izmantojot  
GPS. Atlikušo laiku 
Forerunner atrodas  jaudas 
taupīšanas režīmā.

Līdz 4 
nedēļām 

Jūs izmantojat Forerunner 
 ierīci jaudas taupīšanas 
 režīmā visu laiku.

Līdz 8 stundām Jūs trenējaties ar GPS visu 
 laiku.

*Reālais pilnībā uzlādētas baterijas darbības laiks 
ir atkarīgs no tā, cik daudz laika Jūs pavadāt,  
izmantojot GPS, fona apgaismojumu, 
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un jaudas taupīšanas režīmu. Tāpat baterijas 
mūžu saīsina ierīces pakļaušana
aukstas temperatūras iedarbībai. 

Jaudas taupīšana  
Ja ierīce nav kādu laiku izmantota,  
Forerunner ieiet jaudas taupīšanas  
režīmā un  parādās uz ekrāna.Forerunner 
rāda  laiku un datumu, taču tas nepie- 
vienojas  ANT+ aksesuāriem un 
 neizmanto GPS. Paslidiniet pa kreisi, lai 
izietu no jaudas taupīšanas režīma.

Baterijas mūža paildzināšana 
Intensīva fona apgaismojuma izmantošana 
ievērojami saīsina baterijas mūžu.

Fona apgaismojuma uzstādīšana  
1.Spiediet   > Setup > System > 

Backlight > Mode.
2. Izvēleties kādu no opcijām:

• Lai aktivizētu fona apgaismojumu, izmantojot
 tikai LIGHT pogu, izvēlieties  Manual.

• Lai  aktivizētu fona apgaismojumu 
visām pogām un ziņojumiem, izvēlieties 
Keys/Alerts. 

Fona apgaismojuma taimauta uzstādīšana
1.Spiediet  > Setup > System > 

Backlight > Timeout.
2. Izvēlieties īsu fona apgaismojuma taimautu.

 Forerunner ierīces lādēšana
IEVǚROJIET!

 Lai pasargātu ierīci no korozijas, kārtīgi  
nosusiniet kontaktus un laukumu apkārt tiem. 
Lādējiet  un pievienojiet ierīci datoram tikai tad,  
kad tā ir kārtīgi noslaucīta. 

1. Ievietojiet vienu USB kabeļa galu  
 AC adapterā.

2. Ievietojiet AC adapteru standarta sienas
kontaktligzdā.
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3. Novietojiet Forerunner ierīces aizmugurē 
 esošos kontaktus pretim lādēšanas spraudņa 
            atverēm ➊ .
Lādēšanas spraudnis ir magnētisks; tas  
notur Forerunner ierīci savā vietā.

➊

 Kad pievienojat Forerunner ierīci 
barošanas avotam, Forerunner 
ieslēdzas un parādās lādēšanas  
ekrāns.

4. Uzlādējiet Forerunner ierīci pilnībā. 

Sirds darbības monitora 
baterija 

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet  asus priekšmetus, lai izņemtu 
 nomaināmās baterijas. Sazinieties ar vietējo  
atkritumu savākšanas iestādi, lai uzzinātu,  kā 
pareizi atbrīvoties no izlietotajām  baterijām. 
Perhlorāta materiāls - var būt nepieciešama
īpaša vērība! Skat. www.dtsc.ca.gov 
/hazardouswaste/perchlorate.
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Sirds darbības monitora 
 baterijas nomainīšana 

1. Izmantojiet mazo Phillips skrūvgriezi,
lai izņemtu četras skrūves no moduļa
aizmugurējās daļas. 

2. Noņemiet vāku un izņemiet bateriju. 

3.  Nogaidiet 30 sekundes. 
4. Ievietojiet jaunu bateriju 

ar pozitīvo polu uz augšpusi.
!: Nesabojājiet un nepazaudējiet  
O-gredzena paplāksni.

5. Uzlieciet aizmugurējo vāku un 
ieskrūvējiet četras skrūves.

Kad sirds darbības monitora baterija nomainīta,  
sapārojiet to vēlreiz ar ierīci.
.

Rokas siksniņas nomainīšana
Jūs varat iegādāties auduma siksniņas 
aksesuāru savai Forerunner ierīcei 
(http://buy.garmin.com)

Izmantojiet rīku ➊ , lai izņemtu 

                                                                        adatiņas 2.

                                            

➊

➋

!: Nepazaudējiet adatiņas!
2. Novietojiet Forerunner augšdaļu ➌ÅÆiË. 

pret savienojumu   ➍.
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➌

➐

➍

➎
➏

3.Ievieto adatas tievāko   ➎  galu,
 lai nodrošinātu savienotāju pie   
Forerunner ierīces. 

Padoms: Stingri iespiediet adatu
savienotājā. Ja nepieciešams, 

izmantojiet izturīgu, trulu priekšmetu. 
4. Novietojiet savienotāju pret cilpiņu

➏  uz auduma siksniņas.
5. Ievietojiet adatas tievāko galu    ➐ 

 lai nostiprinātu savienotāju pie cilpas. 
6. Atkārtojiet 2.–5. soli arī apakšējam 

savienotājam. 

 Jūsu ierīces apkope                
IEVǚROJIET!

Neuzglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek pakļauta  
pārmērīgi augstu vai zemu temperatūru ietekmei, 
tas var radīt  neatgriezeniskus bojājumus. 
 
 
Nekad neizmantojiet cietus vai asus priekšmetus, 
lai rīkotos ar skārienjutīgo ekrānu, jo rezultātā 
tas var tikt sabojāts. 
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai tīrītu laukumu
starp ekrānu un maliņu. 

Izvairieties lietot ķīmiskos tīrītājus un šķīdinātājus,  
kas var sabojāt plastmasas detaļas. 

Ierīces tīrīšana
1. Izmantojiet  drāniņu, kas nedaudz samitrināta ar 

maigu mazgāšanas līdzekli. 
2. Nosusiniet ierīci sausu.   
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Ekrāna tīrīšana 
1. Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu.
2.Ja nepieciešams, izmantojiet ūdeni,spirta

šķīdumu vai kontaktlēcu tīrītāju.
3. Viegli samitriniet drāniņu un  

maigi notīriet ekrānu. 

Sirds darbības monitora  
apkope
Pirms siksnas tīrīšanas atvienojiet  
moduli.

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

ar maigu mazgāšanas līdzekli ik pēc 
piecām lietošanas reizēm.

• Nelieciet siksnu veļas mašīnā vai 
veļas žāvētājā.

• Lai paildzinātu Jūsu sirds monitora mūžu, 
 atvienojiet moduli, ja to neizmantojat. 

Programmatūras atjaunināšana, 
izmantojot Garmin Connect
Pirms ierīces programmatūras atjaunināšanas  
sapārojiet USB ANT 
Stick antenu ar datoru (29.lpp.).

1. Pievienojiet USB ANT Stick antenu 
pie sava datora.

2. Apmeklējiet: www.garminconnect.com.
Ja ir pieejama jauna programmatūra,  
Garmin Connect brīdina Jūs par programmatūras 
atjaunināšanu.

3. Sekojiet  uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 
4. Atjaunināšanas procesa laikā raugieties, lai

ierīce atrastos ne tālāk kā  3 m rādiusā no 
datora.
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Traucējummeklēšana
Problēma Risinājums
Pogas nereaģē uz ko-
mandām. Kā atiestatīt 
ierīci?

1. Turiet POWER, līdz ekrāns ir tukšs. 
2. Turiet POWER, līdz ekrāns ieslēdzas. 
!: šī darbība nedzēš Jūsu datus vai iestatījumus. 

Es vēlos dzēst visus 
lietotāja datus no savas 
ierīces.

!: Šī darbība dzēš visu lietotāja ievadīto informāciju, taču tas nedzēš 
vēsturi. 
1. Izslēdziet ierīci.
2.Turot nospiestu LAP, ieslēdziet ierīci.
3. Izvēlieties Yes.

Kā atiestatīt ierīces  
oriģinālos rūpnīcas  
iestatījumus?

Skat.  > Setup > System > Restore Defaults > Yes.

Mana ierīce nespēj  
atrast satelīta signālu.

1.Iznesiet ierīci no garāžas, tāpat turieties tālāk no augstām  
būvēm un kokiem.  

2. Palieciet uz vietas dažas minūtes.
Daži no maniem  
datiem nav atrodami 
vēsturē.

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

Kur atrast informāciju par 
 programmatūras versiju? 

   Skat.  > Setup > System > About, lai redzētu svarīgāko   
    programmatūras informāciju un Jūsu ierīces ID.

Kā ātri nomainīt  
sporta veidus?

Kad uz taimera nav redzams laiks, izvēlieties RESET.

Kā saņemt New 
Leaf novērtējumu?

Apmeklējiet: www.newleaffitness.com. Daži sporta un veselības 
centri piedāvā novērtējumu.
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Lai saņemtu jaunākos bezmaksas atjauninājumus 
(izņemot karšu datus) visa Garmin produktu mūža laikā,  
apmeklējiet Garmin tīmekļa vietni: www.garmin.com.

 
Garmin International, Inc. 

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 
66062, USA
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