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Visas tiesības patur autors. Saskaņā ar autortiesību likumu, neviena šīs rokasgrāmatas daļa, nedz tā 
visa kopumā, nav kopējama bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Garmin. Garmin patur tiesības 
mainīt vai uzlabot savus produktus, kā arī veikt izmaiņas šīs rokasgrāmatas saturā, iepriekš nevienu 
nebrīdinot par šādu izmaiņu vai uzlabojumu veikšanu.  Skat. www.garmin.com, lai saņemtu aktuālos 
atjauninājumus un  papildus informāciju par šo produktu.
Garmin®, Garmin logo, Auto Lap®, Auto Pause®, Forerunner® un Virtual Partner® ir Garmin Ltd.vai tā 
filiāļu preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. ANT+™, Garmin Connect™, Garmin Express™, 
un HRM-Run™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez 
iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.
 Bluetooth® nosaukums un logo pieder Bluetooth SIG, Inc.; jebkāda šo zīmju lietošana Garmin vajadzībām 
notiek atbilstoši licencei. Cooper Institute®, kā arī citas attiecināmās preču zīmes ir The Cooper Institute 
īpašums. Firstbeat® un Analyzed by Firstbeat ir reģistrētas un nereģistrētas  Firstbeat Technologies 
Ltd.preču zīmes. Mac® ir reģistrēta Apple Computer, Inc.preču zīme. Windows® un Windows NT® ir 
reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.  Wi-Fi® ir 
reģistrēta  Wi-Fi Alliance Corporation preču zīme. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem 
īpašniekiem.
Šis produkts ir ANT+™ sertificēts. Apmeklējiet www.thisisant.com/directory, lai saņemtu savietojamo 
produktu un aplikāciju sarakstu.  
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Ievads
 BRĪDINĀJUMS

Skat. Svarīgu produkta un drošības
informāciju, kas atrodas produkta
iepakojumā, lai uzzinātu svarīgu
informāciju par produktiem.
Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu,
pirms uzsākat jaunu treniņu programmu.

Sākot darbu
Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet
sekojošus uzdevumus, lai uzstādītu ierīci
un iepazītos ar tās pamatfunkcijām.

1 Uzlādējiet ierīci (6.lpp.).
2 Uzlieciet papildus sirds ritma monitoru

(11.lpp.).
3 Dodieties skrējienā (2.lpp.).
4 Skrējiena augšupielādēšana Garmin 
Connect™ vietnē.
5 Ierīces reģistrēšana (29.lpp.).
6 Papildus informācija (29.lpp.).

Pogas

À

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

Á

Nospiediet, lai aktivizētu/
apturētu taimeri.

Â

Spiediet, lai atvērtu 
galveno izvēlni.

Ã

CONNECT
Nospiediet, lai apzīmētu jaunu 
apli. Nospiediet, lai ievietotu 
skrējienu  Garmin Connect.
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Ä

Spiediet, lai aplūkotu 
diennakts laiku. 

Å

Spiediet, lai atgrieztos pie 
iepriekšējā ekrāna.

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

GPS statuss

Bluetooth® tehnoloģijas statuss

Wi-Fi® tehnoloģijas statuss

Sirds ritma statuss

Pedometra statuss

Skārienekrāns             
Pirms dodieties skriet, iemācieties 
izmantot skārienjutīgo ekrānu.
• Izvēlieties jebkuru pogu (   - izņēmums),  

pieskarieties ekrānam, lai atbloķētu ierīci. 
• Pieskarieties ekrānam, lai aplūkotu

datu ekrānu .

• Spiediet uz skārienekrāna, lai apstiprinātu
ziņojumus un brīdinājumus.

• Uzspiediet uz ekrāna augšējās un apakšējās
daļas, lai ritinātu pa izvēlnēm,
opcijām un iestatījumiem.
Pārvelciet pāri, lai ritinātu pa
parametriem. Lai ritinātu ātrāk,
turiet uz skārienekrāna augšējās un
apakšējās daļas.

• Uz datu ekrāna turiet datu lauku, lai to
mainītu.

• Spiediet  , lai aizvērtu ziņojumu vai
apstiprinātu izvēli.
Tāpat varat nospiest     , lai
aizvērtu ziņojumu.

• Katrai izvēlei uz skārienekrāna jābūt atsevišķai
darbībai.

Dodoties skrējienā
Ierīce sākotnēji ir daļēji uzlādēta. 
Uzlādējiet ierīci (6.lpp.), pirms 
dodieties skrējienā.
1  Turiet     , lai ieslēgtu ierīci. 
2  Diennakts laika ekrānā izvēlieties 

jebkuru pogu (   - izņēmums), 
pieskarieties skārienekrānam, 
lai  atbloķētu ierīci.
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3 Izejiet ārpus telpām, nogaidiet, līdz ierīce
atrod satelītus.
Satelīta signāla atrašana vai aizņemt
vairākas minūtes. Satelīta josla deg
zaļā krāsā un parādās taimera ekrāns.

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

lai apturētu taimeri. 
7 Izvēlieties opciju:

• Spiediet Save , lai saglabātu
skrējienu un atiestatītu taimeri.
Parādās datu apkopojums.

!: Augšupielādējiet savu 
skrējienu Garmin Connect vietnē.

• Spiediet Discard , lai dzēstu skrējienu.

Diennakts laika aplūkošana 
skrējiena laikā
1 Spiediet .
2 Spiediet   , lai atgrieztos pie iepriekšējā 

ekrāna.

 Garmin Connect izmantošana 
Augšupielādējiet visus savus aktivitāšu datus 
Garmin Connect vietnē, kur iespējams veikt 
visaptverošu analīzi. Ar Garmin Connect Jūs 
varat aplūkot savu aktivitāšu karti un dalīties 
piedzīvotajā ar draugiem.
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot
USB kabeli.
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2 Skat. www.garminconnect.com/start.

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

Saglabājiet aktivitātes: Kad aktivitāte
pabeigta un saglabāta ierīcē,  Jūs 
varat augšupielādēt šo aktivitāti 
Garmin Connect vietnē un uzglabāt 
tur, cik ilgi vien vēlaties.

Analizējiet datus: Aplūkojiet 
 detalizētāku informāciju par aktivitāti,tai 
skaitā par laiku, distanci, pacēlumu, sirds 
ritmu, sadedzinātajām kalorijām, kadenci,
VO2 max., skriešanas dinamiku,
augšējo kartes skatījumu, tempa un
ātruma tabulas, kā arī pielāgojamas
atskaites.

!: Dažu datu ieguvei
nepieciešami papildus aksesuāri,
piemēram, sirds ritma monitors.

Treniņa plānošana: Izvēlieties 
kādu mērķi sasniegšanai, tad ielādējiet 
vienu no ikdienas treniņu plāniem.

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

Bluetooth Connected funkcijas   
Forerunner nodrošina vairākas Bluetooth
savienojuma funkcijas savietojamam
viedtālrunim vai mobilajai ierīcei, izmantojot 
Garmin Connect Mobile aplikāciju. Lai saņemtu 
papildus informāciju, skat.www.garmin.com /
intosports/apps.
LiveTrack funkcija: Ļauj draugiem un ģimenei
 sekot līdzi Jūsu sacīkstēm un treniņa aktivitātēm 
reāllaika režīmā. Uzaiciniet sekotājus, izmantojot e-
pastu vai sociālos medijus, ļaujot viņiem izmantot 
savus datus Garmin Connect lapā.
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Aktivitāšu augšupielādēšana Garmin Connect:
Jūsu aktivitāte tiek automātiski
nosūtīta uz Garmin Connect, tiklīdz
tiek pabeigts aktivitātes ieraksts.

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

Sociālo mediju mijiedarbība:
Ļauj iepublicēt atjauninājumu Jūsu
iemīļotajā sociālo mediju tīmekļa vietnē un 
augšupielādēt aktivitāti Garmin Connect.
Viedtāluņa sapārošana ar 
Forerunner ierīci
1 Skat. www.garmin.com/intosports

/apps, lejupielādējiet Garmin
Connect Mobile aplikāciju uz
viedtālruņa.

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

izvēlieties      > Settings > Wireless > 
Bluetooth > Pair Mobile Device.

4 Atveriet Garmin Connect Mobile
aplikāciju, tad sekojiet ekrāna 
instrukcijām par ierīces pievienošanu. 

Instrukcijas tiek nodrošinātas 
sākotnējās iestatīšanas laikā vai arī 
izvēloties        > My Device.

Bluetooth bezvadu 
tehnoloģijas izslēgšana
• No Forerunner māju ekrāna

izvēlieties      > Settings > Wireless
> Bluetooth > Status > Off.

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

Wi-Fi Connected funkcijas          
Forerunner ierīce izmanto Wi-Fi 
savienojuma funkcijas . Garmin Connect 
Mobile aplikācija nav nepieciešama, lai 
izmantotu Wi-Fi savienojumus.
Aktiviāšu augšupielāde Garmin Connect:

Aktivitāte tiek automātiski nosūtīta uz  
Garmin Connect, tiklīdz tiek pabeigts 
aktivitātes ieraksts.

Treniņu slodze un treniņu plāni: Ja Jūs
vēlaties nosūtīt treniņus un treniņu 
plānus uz savu Forerunner ierīci, 
pievienojiet  ierīci datoram, 
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izmantojot USB kabeli.

Programmatūru atjauninājumi: Forerunner
lejupielādē jaunāko programmatūras 
atjauninājumu, tiklīdz ir pieejams  Wi-
Fi savienojums. Nākamreiz, ieslēdzot 
vai atbloķējot ierīci, sekojiet ekrāna 
instrukcijām, lai uzinstalētu  
programmatūras atjauninājumu.  

 Wi-Fi savienojuma nodrošināšana 
Forerunner ierīcei
Pirms augšupielādējat aktivitāti bezvadu 
režīmā, Jums jābūt kādam uz ierīces 
saglabātam skrējienam, bet taimerim 
jābūt izslēgtam.  
1 Skat.  www.garminconnect.com/start,

un lejupielādējiet Garmin Express™ 
Fit aplikāciju.

2 Sekojiet erkāna instrukcijām, lai 
uzstādītu Wi-Fi ar Garmin Express Fit.
!: Piereģistrējiet ierīci jau tagad. 

Jūsu ierīce mēģinās augšupielādēt 
saglabāto aktivitāti  Garmin Connect ik 
pēc katra skrējiena.  Izvēlieties   
CONNECT uz Forerunner ierīces,

lai sāktu saglabāto aktivitāšu 
augšupielādi.

 Wi-Fi bezvadu tehnoloģijas izslēgšana
• No Forerunner māju ekrāna

izvēlieties     > Settings > Wireless
> Wi-Fi > Off.

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

Ierīces lādēšana
 BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce darbojas ar litija jonu bateriju.
Skat. Svarīgu produkta un drošības
informāciju, kas pieejama produkta
iepakojumā, lai saņemtu brīdinājumus par
produktu un citu svarīgu informāciju.
Lādētājs satur magnētu. Noteiktos 
apstākļos  magnēts var radīt 
traucējumus medicīnisko ierīču darbībā, 
piemēram, insulīna pumpim. Turiet 
lādētāju pēc iespējas tālāk no 
medicīnas ierīcēm. 

IEVĒROJIET
LĀDĒTĀJS SATUR MAGNĒTU. 
Noteiktos apstākļos  magnēts var radīt
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dažu elektronisko ierīču bojājumus, 
piemēram, klēpjdatora  cietajam diskam.  
ievērojiet piesardzību, kad lādētājs 
atrodas tuvu elektroniskajām ierīcēm.

Lai pasargātu ierīci no korozijas, pirms 
lādēšanas vai pievienošanas datoram rūpīgi 
noslaukiet kontaktus un apkārt esošo laukumu.  

1 Pievienojiet USB kabeli  datora 
USB portam.
2 Novietojiet lādētāja atveres tieši pretim

ierīces aizmugurē esošajiem 
kontaktiem, piespiediet lādētāju 

À,  
līdz tas noklikšķ.

3 Pilnībā uzlādējiet ierīci.

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

Sekojiet treniņam no tīmekļa vietnes 
Pirms lejupielādējat treniņu no
Garmin Connect, izveidojiet Garmin
Connect kontu (4.lpp.).
1 Pievienojiet ierīci datoram.
2 Skat. www.garminconnect.com

/workouts.
3 Izveidojiet un saglabājiet jaunu treniņu.
4 Izvēlieties Send to Device, tad sekojiet
ekrāna instrukcijām.
5 Atvienojiet ierīci.
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Treniņa uzsākšana
Pirms treniņa uzsākšanas lejupielādējiet
treniņu no Garmin Connect.

1 Spiediet  > My Workouts.
2 Izvēlieties treniņu.
.3 Spiediet Do Workout.
Pēc treniņa uzsākšanas ierīce parāda
katru treniņa soli un mērķi (ja tādi ir), kā
arī pašreizējos treniņa datus.

Par trenēšanās kalendāru 
Trenēšanās kalendārs uz ierīces ir 
trenēšanās kalendāra vai Garmin Connect 
sastādītā plāna paplašinājums. Kad esat 
pievienojis vairākus treniņus Garmin 
Connect kalendāram, Jūs tos varat nosūtīt 
uz ierīci. Visi saplānotie un uz ierīci 
nosūtītie treniņi parādās treniņu kalendāra 
sarakstā, sakārtoti pēc datuma. Izvēloties 
dienu treniņu kalendārā, Jūs varat 
aplūkot vai veikt treniņu. Ieplānotais 
treniņš paliek uz ierīces, neatkarīgi no tā, 
vai tas ir paveikts vai izlaists. Nosūtot 
plānotos treniņus no Garmin Connect, tie 
tiek rakstīti pāri esošajam treniņu 
kalendāram.

 Garmin Connect treniņu plāni      
Pirms lejupielādējat treniņu plānu no 
Garmin Connect, izveidojiet Garmin
Connect kontu (4.lpp.).
Atrodiet Garmin Connect vietnē treniņu
plānu, saplānojiet treniņa slodzi un
lejupielādējiet plānu uz savas ierīces.
1 Pievienojiet ierīci datoram.
2 Skat. www.garminconnect.com.
3 Izvēlieties Plan > Training Plans.
4 Izvēlieties un izveidojiet treniņu plānu.
5 Spiediet Plan > Calendar.
6.Spiediet ,     tad sekojiet ekrāna

instrukcijām.

Intervālu treniņi
Izveidojiet intervālu treniņus, balstoties uz
distanci un laiku. Ierīce saglabā izveidoto
intervāla treniņu, līdz tiek izveidots jauns.
Izveidojiet atvērtos intervālus, lai sekotu
treniņiem vai skrienot zināmu distanci. 
Ja Jūs izvēlaties         , ierīce ieraksta
intervālu un pāriet pie atpūtas intervāla.
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Intervālu treniņa izveidošana 
1 Spiediet       > Intervals > Edit >

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

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

3 Ja nepieciešams, ievadiet distances vai
laika intervāla vērtību treniņam, 
tad spiediet  .

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

laika intervāla vērtību atpūtas intervālam,
tad izvēlieties .

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

izvēlieties Repeat.
• Lai pievienotu atvērtā tipa

iesildīšanos savam treniņam,
izvēlieties Warm Up > On.

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

Intervālu treniņa uzsākšana
1Spiediet      > Intervals > Do Workout.

2 Spiediet .
3 Ja intervāla treniņam ir paredzēta iesildīšanās,
spiediet             , lai sāktu pirmo
intervālu.

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

Intervālu treniņa pārtraukšana
• Jebkurā brīdi spiediet            , lai

pabeigtu intervālu.
• Jebkurā brīdi spiediet         , lai

apturētu taimeri.
• Ja intervālu treniņam esat pievienojis

atdzesēšanu, spiediet          , tad
izvēlieties beigt intervālu treniņu.

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

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

Personīgo rekordu dzēšana 
1 Spiediet          > Records.
2 Izvēlieties rekordu, ko vēlaties dzēst.
3 Spiediet Clear Record > Yes.

!: Tādējādi netiek dzēstas Jūsu
saglabātās aktivitātes.

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

!: Tādējādi netiek dzēstas Jūsu
saglabātās aktivitātes.

Visu personīgo rekordu dzēšana
Spiediet       > Records > Clear All 
Records > Yes.

!: Tādējādi netiek dzēstas Jūsu
saglabātās aktivitātes.

Prognozēto sacīkšu laiku 
aplūkošana 
Pirms aplūkojat prognozētos sacīkšu 
laikus, uzlieciet  sirds ritma monitoru un 
sapārojiet to ar ierīci. Lai iegūtu precīzus 
mērījumus, veiciet lietotāja profila 
iestatīšanu (21.lpp.), tad uzstādiet 
maksimālo sirds ritmu (17.lpp.).
Jūsu ierīce izmanto VO2 max. aprēķinu 
(15.lpp.) un  publiskoto datu avotus, lai 
nodrošinātu mērķa sacīkšu laiku, 
balstoties uz Jūsu  pašreizējo fizisko 
formu. Tiek pieņemts, ka Jūs esat 
atbilstoši trenējies sacīkstēm. 
!: Prognozes sākotnēji var šķist 
neprecīzas.  Ierīcei nepieciešami vairāki 
skrējieni, lai iepazītos ar Jūs skriešanas 
sniegumu.
1 Uzlieciet sirds ritma monitoru, tad  dodieties

skrējienā.
2 Spiediet   > VO2 Max. > Race

Predictor.
Parādās prognozētie veiktspējas laiki 
5km, 10km, pusmaratona un maratona 
distancēm. 
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 Virtual Partner® 
izmantošana Jūsu Virtuālais 
partneris ir treniņu rīks, kas paredzēts 
savu mērķu sasniegšanai.  Pielāgojiet 
Virtuālo partneri skrējienam izvēlētajā 
mērķa ātrumā vai tempā. 

1 Spiediet  > Settings > Activity
Settings > Data Screens > Virtual
Partner > Status > On.

2 Spiediet Set Pace vai Set Speed.
Jūs varat izmantot tempu vai ātrumu 
kā  skriešanas formātu (26.lpp.).

3 Dodieties skrējienā.
4 Ritiniet Virtuālā partnera ekrānu, lai 

redzētu, kurš ir līderis. 

5 Ja nepieciešams, turiet Virtuālo partneri
 
À

 , lai regulētu virtuālā partnera 
ātrumu un tempu skrējiena laikā. 

ANT+™ sensori
Jūsu ierīci ir iespējams izmantot ar
bezvadu ANT+ sensoriem. Papildus
informāciju par savietojamību un
papildus sensoru iegādi, apmeklējiet
http://buy.garmin.com.

Sirds ritma monitora
uzstādīšana
!: Ja Jūs neizmantojat sirds ritma
monitoru, izlaidiet šo uzdevumu.
Uzstādiet sirds ritma monitoru tieši uz
ādas, zem krūtīm. Tam jābūt pietiekami
ciešam, lai paliktu savā vietā aktivitātes
laikā.
1 Uzstādiet sirds ritma monitora moduli 

À

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

2 Samitriniet elektrodus 
Á

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

3 Ja sirds ritma monitoram ir kontaktlaukums
 
Â

, samitriniet to.
4 Aplieciet saiti apkārt krūškurvim, tad 

pievienojiet saites āķi 
Ã

 cilpai Ä.

 Garmin logo  jābūt ar labo pusi 
uz augšu.

5 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no
sirds ritma monitora.
Pēc sirds ritma monitora uzstādīšanas,
tas ir aktīvs un nosūta datus.
!: Ja sirds ritma dati ir nepareizi vai
neparādās vispār, skat. 15.lpp.

Skriešanas dinamika
Jūs varat izmantot Forerunner, kas 
sapārots ar HRM-Run™ aksesuāru, lai 
nodrošinātu reāllaika atgriezenisko saiti 
par Jūsu skrējienu. Ja Forerunner tika 
komplektēts ar  HRM-Run aksesuāru, 
ierīces jau ir sapārotas.  
 HRM-Run aksesuārs ir aprīkots ar  
akselerometru modulī, kas mēra ķermeņa 
kustības, lai aprēķinātu trīs skriešanas 
mērījumus: kadenci, vertikālās svārstības 
un zemes kontakta laiku. 

!:  HRM-Run aksesuārs ir savietojams ar 
vairākiem ANT+ fitnesa  produktiem. Tas 
rāda sirds ritma datus, ja ir sapārots.   
Skrējiena dinamikas funkcijas ir 
pieejamas tikai konkrētām Garmin 
Forerunner ierīcēm.
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Cadence: Kadence ir soļu skaits 
minūtē. tā rāda kopējo soļu skaitu 
(labās un kreisās kājas kombinācija ).

Vertical oscillation: Vertikālās svārstības 
skriešanas laikā. Rāda vertikālās 
ķermeņa kustības, viecot katra soļa 
mērījumu centimetros.  

Ground contact time: Zemes kontakta
laiks ir katra spertā soļa pavadītais 
laiks uz zemes  skrējiena laikā. 
Tas tiek mērīts milisekundēs.

!: Zemes kontakta laiks nav 
pieejams iešanas laikā. 

Trenēšanās, izmantojot skrējiena dinamiku  
Pirms aplūkojat skrējiena dinamiku, uzlieciet   
HRM-Run aksesuāru un sapārojiet to ar savu 
ierīci (19.lpp.). Ja Forerunner tiek komplektēts 
ar  HRM-Run aksesuāru, ierīces jau ir  
sapārotas un  Forerunner ir uzstādīts, lai 
rādītu skrējiena dinamiku. Uzlieciet sirds ritma 
monitoru un pārejiet pie 4.soļa.  

1 Spiediet   > Settings > Activity
Settings > Data Screens > Running
Dynamics > Status > On.

2 Spiediet Primary Metric.
3 Spiediet Cadence, Ground Contact 

Time vai Vertical Oscillation.
Galvenie rādītāji parādās datu ekrāna 
augšējā laukā ar attiecīgo pozīciju uz 
krāsu apļa.  

4 Dodieties skrējienā.
5 Ritiniet skrējiena dinamikas ekrānu, 

lai aplūkotu rādījumus.

6 Ja nepieciešams, turiet augšējo lauku, 
lai mainītu  galvenos rādījumus 
skrējiena laikā. 
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Krāsu aplis un skrējiena dinamikas dati 
Skrējiena dinamikas ekrāns rāda krāsu mērījumu apli galvenajiem rādījumiem. Jūs 
varat izvēlēties rādīt uz ekrāna kadenci, vertikālās svārstības vai zemes kontakta laiku 
kā galvenos rādījumus. Krāsu aplis rāda Jūsu skriešanas dinamikas datus 
salīdzinājumā ar citiem skrējējiem. Krāsu zonas tiek bāzētas uz percentilēm.
Garmin ir izpētījis neskaitāmus dažādu līmeņu skrējējus. Sarkanajā vai oranžajā zonā 
redzamās datu vērtības ir tipiskas mazāk pieredzējušiem lēnā-tempa skrējējiem.  Zaļās, 
zilās un violetās zonas  vērtības  atbilst pieredzējušāku vai ātrāku skrējēju rezultātiem. 
Mazāk pieredzējuši skrējēji mēdz uzrādīt garāku zemes kontakta laiku, augstākas 
vertikālās svārstības un zemāku kadenci, salīdzinājumā ar pieredzējušiem skrējējiem.  
Tomēr augumā garāki skrējēji parasti uzrāda nedaudz lēnāku kadenci un augstākas 
vertikālās svārstības. Apmeklējiet www.garmin.com, lai saņemtu papildus informāciju  par 
skrējiena dinamiku. papildus teorijas par skrējiena dinamikas datiem un to  interpretācijas 
meklējiet dažādās publikācijās par skriešanas tēmu un tīmekļa vietnēs.  
Krāsas zona Percentile zonā Cadences

amplitūda 
Vertikālo svārstību
amplitūda

Zemes kontakta laika 
amplitūda

 Purple >95 >185 spm <6.7 cm <208 ms
 Blue 70–95 174–

185 spm
6.7–8.3 cm 208–240 ms

 Green 30–69 163–
173 spm

8.4–10.0 cm 241–272 ms

 Orange 5–29 151–
162 spm

10.1–11.8 cm 273–305 ms

 Red <5 <151 spm >11.8 cm >305 ms
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Kā rīkoties, ja iztrūkst skriešanas 
dinamikas dati? 
Ja skriešanas dinamikas dati neparādās, 
veiciet sekojošas darbības.
• Pārliecinieties, ka Jums ir  HRM-

Run aksesuārs.
HRM-Run   aksesuāram ir
simbols uz moduļa priekšējās daļas.

• Sapārojiet HRM-Run aksesuāru ar
Forerunner ierīci, atbilstoši
instrukcijām.

• Ja skriešanas dinamikas dati rāda
nulles,  pārliecinieties par to, ka HRM-
Run modulis ir ar labo pusi uz augšu.
!: Zemes kontakta laiks parādās tikai
skriešanas laikā.  To nevar aprēķināt
iešanas laikā.

Kā rīkoties, ja saņemat nepareizus sirds ritma 
datus?
Ja dati ir nepareizi vai neparādās, mēģiniet 
sekojošo:  

• Vēlreiz samitriniet elektrodus un
kontaklaukumu.
Izmantojiet ūdeni, siekalas 
vai elektrodu gēlu.  

• Pievelciet saiti uz krūtīm ciešāk.
• Iesildieties 5–10 minūtes.

• Mazgājiet saiti pēc katrām 7 lietošanas
reizēm (27.lpp.).

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

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

• Nomainiet bateriju (28.lpp.).

Par VO2 Max. aprēķiniem             
Izmantojiet Garmin ierīci, kas sapārota ar 
sirds ritma monitoru, lai parādītu  VO2 
max. aprēķinus. VO2 max. ir maksimālais 
skābekļa daudzums (mililitros), ko ir 
iespējams uzņem minūtes laikā uz vienu 
kg ķermeņa masas pie maksimālas 
veiktspējas. Vienkārši runājot, VO2 max. ir 
sportiskā snieguma rādītājs, kas pieaug,
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uzlabojoties fiziskajai formai. VO2 max. 
aprēķinus nodrošina un atbalsta 
Firstbeat® Technologies Ltd.

 Jūsu VO2 Max. aprēķina iegūšana 
Pirms aplūkoja savu VO2 max. aprēķinu, 
Jums jāuzliek sirds ritma monitors un 
jāsapāro tas ar ierīci (19.lpp.) Ja  
Forerunner tiek komplektēts ar sirds 
ritma monitoru,  ierīces jau ir sapārotas. 
Precīzāku datu iegūšanai veiciet 
lietotāja profila iestatīšanu (21.lpp.) un 
uzstādiet maksimālo sirds ritmu 
(17.lpp.).
!: Sākotnēji aprēķini var šķist neprecīzi. 
Ierīcei jāieraksta vairāki  skrējieni, lai 
iepazītos ar Jūsu skriešanas sniegumu. 

1 Skrieniet vismaz 10 min. ārpus telpām.
2 Pēc skrējiena izvēlieties Save.
3 Spiediet        > VO2 Max..

Jūsu VO2 max. aprēķins ir cipars un 
pozīcija uz krāsu apļa.  

 Violets Nepārspējami
 Zils Izcili
 Zaļš Labi
 Oranžs Viduvēji
 Sarkans Slikti

VO2 max. dati un analīze tiek nodrošināti 
ar The Cooper Institute® atļauju. Lai 
saņemtu papildus informāciju, 
skat.pielikumu
(34.lpp.), un dodieties uz 
www.CooperInstitute.org.

Atkopšanās asistents
Izmantojiet Garmin ierīci, kas sapārota ar 
sirds ritma monitoru, lai parādītu, cik 
daudz laika palicis, līdz Jūs būsiet pilnīgi 
atkopies un gatavs   nākamajam 
smagajam treniņa.  Atkopšanās asistenta 
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funkcija sevī ietver atkopšanās laiku 
un atkopšanās pārbaudi. Atkopšanās 
asistenta tehnoloģiju nodrošina un 
atbalsta Firstbeat Technologies Ltd.
Atkopšanās pārbaude: Atkopšanās  

pārbaude ir reāllaika atkopšanās 
statusa indikators pirmo skrējiena 
minūšu laikā.

Atkopšanās laiks: Atkopšanās laiks parādās
uzreiz pēc skrējiena. Tiek uzsākta 
laika atskaite, līdz optimālam 
stāvoklim, kad ir droši atsākt nākošo 
treniņu. 

Atkopšanās asistenta ieslēgšana 
Pirms atkopšanās asistenta funkcijas 
izmantošanas,  uzlieciet sirds ritma 
monitoru un sapārojiet to ar savu ierīci  
(19.lpp.). Ja Forerunner tiek komplektēts 
ar sirds ritma monitoru, ierīces jau ir 
sapārotas. Lai saņemtu precīzākus 
datus, veiciet lietotāja profila iestatīšanu  
(21.lpp.) un uzstādiet maksimālo sirds 
ritmu  (17.lpp.).
1 Spiediet       > Recovery Advisor >

Status > On.
2 Dodieties skrējienā. 

Pirmo 7 skrējiena minūšu laikā 
parādās atkopšanās pārbaude ar 
reāllaika atkopšanās statusu.  

3 Pēc skrējiena izvēlieties Save.
Parādās atkopšanās laiks. 
Maksimālais laiks ir 4 dienas, 
minimālais laiks ir  6 stundas.

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

2 Izvēlieties kādu opciju:
• Spiediet BPM, lai aplūkotu un rediģētu

zonas pēc sirds sitienu skaita minūtē.
• Spiediet %Max. HR , lai aplūkotu un

rediģētu zonas kā max sirds ritma
procentuālo daudzumu.

• Spiediet %HRR, lai aplūkotu un rediģētu
zonas kā sirds darbības rezervju 
procentuālo daudzumu (max sirds 
ritms mīnus sirds ritms atpūtas laikā).

3 Spiediet Max. HR, lai ievadītu savu
maksimālo sirds darbību.

4 Izvēlieties zonu un ievadiet katras sirds 
ritma zonas vērtību. 

5 Spiediet Resting HR, tad ievadiet savu
sirds ritmu atpūtas laikā

Par sirds ritma zonām 
Daudzi sportisti izmanto sirds ritma 
zonas, lai mērītu un palielinātu 
kardiovaskulāro izturību, kā arī uzlabotu 
savu fizisko formu.  Sirds ritma zona ir 
iestatīts sirds sitienu skaits minūtē.  
Piecas vispārpieņemtas sirds ritma zonas 
tiek numurētas no 1 līdz 5, atkarībā no 

intensitātes. Parasti sirds ritma zonas tiek 
aprēķinātas atkarībā no maksimālā sirds 
ritma procentuālās vērtības. 
Fitnesa mērķi
Sirds ritma zonu pārzināšana var palīdzēt 
Jums mērīt un uzlabot savu fizisko formu, 
pie nosacījuma, ka Jūs pārzināt un 
izmantojat šos principus. 
• Jūsu sirds ritms ir labs fiziskās slodzes

intensitātes rādītājs.
• Trenēšanās noteiktās sirds ritma zonās 

var palīdzēt uzlabot kardiovaskulāro 
izturību.

• Sirds ritma zonu pārzināšana var pasargāt
Jūs no pārslodzes un samazināt
savainošanās risku.

Ja zināt savu maksimālo sirds ritmu, Jūs
varat izmantot sekojošu tabulu (31.lpp.), 
noteiktu labāko sirds ritma zonu
saviem fiziskās formas mērķiem.
Ja nezināt savu maksimālo sirds ritmu,
izmantojiet kādu no internetā
pieejamajiem kalkulatoriem. Dažās
sporta zālēs un veselības centros tiek
nodrošināts tests maksimālā sirds ritma
mērīšanai. Noklusējuma maksimālais
sirds ritms ir 220 mīnus Jūsu vecums.
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ANT+ sensoru sapārošana 
Pirms pārošanas uzlieciet sirds ritma
monitoru vai uzstādiet sensoru.
Pārošana ir ANT+ bezvadu sensoru
pievienošana, piemēram, sirds ritma
monitora pievienošana Garmin ierīcei.

1 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no sensora.

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

2 Spiediet       > Settings > Sensors >
Add Sensor.

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

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

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

Dodoties skriet ar pedometru
Pirms skrējiena sapārojiet pedometru ar
ierīci (19.lpp.).
Skrieniet iekštelpās, izmantojot
pedometru, lai ierakstītu tempu, distanci
un kadenci. Arī ārpus telpām ir iespējams
skriet, izmantojot pedometru, lai
ierakstītu kadences datus, tempu un distanci.
1 Uzinstalējiet pedometru atbilstoši
aksesuāru instrukcijām.
2 Ja nepieciešams, izslēdziet GPS
(25.lpp.).
3 Spiediet    , lai aktivizētu taimeri.
4 Dodieties skrējienā.
5 Kad skrējiens pabeigts, izvēlieties
, lai apturētu taimeri. 
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Vēsture
Vēsture sevī ietver laiku, distanci, 
kalorijas, vidējo tempu vai ātrumu, apļa 
datus un papildus ANT+ sensora 
informāciju.
!: Kad ierīces atmiņa ir pilna, jaunie dati
tiek rakstīti pāri vecākajiem.

Vēstures aplūkošana
1 Spiediet  > History > Activities.
2 Ritiniet uz augšu un uz leju, lai aplūkotu 

saglabātās aktivitātes.
3 Izvēlieties aktivitāti.
4 Izvēlieties opciju:

• Spiediet Details, lai aplūkotu
papildus informāciju par aktivitāti.

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

• Spiediet Delete, lai dzēstu
izvēlēto aktivitāti.

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

1 Spiediet        > History > Totals.
2 Izvēlieties opciju, lai aplūkotu nedēļas
vai mēneša kopējās vērtības.

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

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

• Izvēlieties Reset Totals, lai atiestatītu visas 
distances un laika kopējās vērtības.
!: Tādējādi netiek dzēstas
saglabātās aktivitātes.

3 Apstipriniet savu izvēli. 

Datu pārvaldība
!: šī ierīce nav savietojama ar  
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® un 
Mac® OS 10.3 vai iepriekšējo versiju. 
Failu dzēšana

PAZIŅOJUMS
Ja Jūs nezināt konkrētā faila mērķi, 
neizdzēsiet to! Ierīces atmiņa satur 
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svarīgus sistēmas failus, kurus 
ir aizliegts izdzēst. 

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

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

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

• Ja Jums ir Windows dators, 
sistēmas teknē atlasiet ikonu 
Droša aparatūras noņemšana un 
atlasiet savu ierīci.

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

2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Ierīces pielāgošana

Lietotāja profila izveidošana  
Jūs varat atjaunināt savus dzimuma, 
dzimšanas datu, garuma, svara un sirds 
ritma zonu ( 17.lpp.) iestatījumus. Ierīce 
izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu 
precīzus treniņa datus.
1 Spiediet       > Settings > User Profile.
2 Izvēlieties opciju.

Aktivitātes iestatījumi
Šie iestatījumi ļauj pielāgot ierīci savām
vajadzībām, vadoties pēc treniņa
mērķiem. Piemēram, Jūs varat pielāgot 
datu ekrānus un aktivizēt brīdinājumus un
treniņu funkcijas.

Datu ekrānu pielāgošana          
Jūs varat pielāgot datu ekrānus,  
atkarībā no treniņa mērķiem un 
izvēlētajiem aksesuāriem.   Piemēram, 
pielāgojiet vienu no datu ekrāniem, lai 
tas rāda apļa tempu vai sirds ritma 
zonu. 
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1 Spiediet       > Settings > Activity
Settings > Data Screens.

2 Izvēlieties ekrānu. 
3 Spiediet     > Status > On, lai aktivizētu 

datu ekrānu.
4 Izvēlieties maināmo datu lauku. 

Brīdinājumi 
Izmantojiet brīdinājumus, lai trenētos 
konkrētiem sirds ritma un tempa mērķiem, kā 
arī lai uzstādītu konkrētus iešanas laika 
intervālus.
Diapazona brīdinājumu uzstādīšana
Diapazona brīdinājumi atskan brīdī, kad
ierīce ir ārpus noteiktā vērtību diapazona.
Piemēram, izmantojot papildus sirds ritma
monitoru, Jūs varat uzstādīt ierīces
brīdinājumu, kas atskan, ja sirds ritms ir 
zemāks par 2.zonu un augstāks par 
5.zonu (17.lpp.).
.1 Spiediet   > Settings > Activity

Settings > Alerts.
2 Izvēlieties brīdinājuma veidu.

Atkarībā no izmantotajiem 
aksesuāriem, brīdinājumi var būt 
saistīti ar sirds ritma, tempa un 
kadences datiem. 

3 Ieslēdziet brīdinājumu.
Piemēram, ieslēdziet izvēlētā sirds 
ritma pārsniegšanas brīdinājumu 
pirms izvēlaties  zonu, tad ievadiet 
izvēlēto sirds ritma vērtību. 

4 Izvēlieties zonu un ievadiet vērtību katram
brīdinājumam.

Ikreiz pārsniedzot vai nesasniedzot
konkrētu vērtību amplitūdu, parādās
ziņojums. Ierīce pīkst vai vibrē, ja ir
ieslēgti skaņu toņi (25.lpp.).
Atkārtojošos brīdinājumu iestatīšana
Atkārtojošies brīdinājumi atskan ikreiz, kad 
ierīce ieraksta noteikto vērtību vai intervālu. 
Piemēram, uzstādiet, lai ierīce atskaņo 
brīdinājumu ik pēc 30 min. 
1Spiediet  > Settings > Activity

Settings > Alerts.
2 Izvēlieties Time, Distance vai Calories.
3 Ieslēdziet brīdinājumu.
4 Izvēlieties Frequency, tad ievadiet vērtību.
Ikreiz pārsniedzot vai nesasniedzot
konkrētu vērtību amplitūdu, parādās
ziņojums. Ierīce pīkst vai vibrē, ja ir
ieslēgti skaņu toņi (25.lpp.).
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Iešanas pārtraukuma brīdinājumi
Dažas skriešanas programmas izmanto
laiku iešanas pārtraukumam ar regulāriem
intervāliem. Piemēram, gara skriešanas
treniņa laikā Jūs varat uzstādīt ierīci uz 4
min.skrējienu un 1 min.iešanu, to visu
atkārtojot. Auto Lap® funkcionē pareizi,
izmantojot skriešanas/iešanas brīdinājumus.
1 Spiediet          > Settings > Activity

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

2 Izvēlieties Run Time, tad ievadiet laiku.
3 Izvēlieties  Walk Time, tad ievadiet laiku.
Ikreiz pārsniedzot vai nesasniedzot
konkrētu vērtību amplitūdu, parādās
ziņojums. Ierīce pīkst vai vibrē, ja ir
ieslēgti skaņu toņi (25.lpp.).

Auto Pause® funkcijas izmantošana
Jūs varat izmantot Auto Pause, lai  automātiski 
nopauzētu taimeri, kad pārstājat kustēties vai arī 
ja temps nokrītas zem norādītās vērtības. Šī
funkcija noder, ja aktivitātes laikā nākas 
apstāties pie luksoforiem, vai arī ir jāsamazina 
temps.

.!: Vēsture netiek ierakstīta, kamēr
taimeris ir apturēts vai nopauzēts.

1 Spiediet  > Settings > Activity
Settings > Auto Pause. 

2 Izvēlieties kādu opciju:
• Izvēlieties When Stopped, lai

automātiski nopauzētu taimeri,
kad pārtraucat kustību.

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

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

Settings > Auto Lap > Distance.
2 Izvēlieties distanci.
Ikreiz, pabeidzot apli parādās ziņojums ar 
apļa laiku. Ierīce pīkst vai vibrē, ja ir 
ieslēgti skaņu toņi (25.lpp.).

Ja nepieciešams, pielāgojiet datu
ekrānus, lai parādītu papildus apļa datus.
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Auto Scroll funkcijas izmantošana
Izmantojiet auto scroll funkciju, lai
pārvietotos caur visiem treniņa datu
ekrāniem, kamēr darbojas taimeris.

1 Spiediet       > Settings > Activity
Settings > Auto Scroll.

2 Izvēlieties displeja ātrumu.

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

Normal: Uzstāda ierīcei zemākas jaudas
 pulksteņa režīmu pēc 5 minūšu neaktivitātes
perioda.
Extended: Uzstāda ierīcei zemākas 
jaudas pulksteņa režīmu pēc 25 minūšu
neaktivitātes perioda. Izmantojot šo
režīmu,saīsinās baterijas darbības
laiks.

Sistēmas iestatījumi 
Spiediet      > Settings > System.

• Valoda (24.lpp.)

• Laika iestatījumi (24.lpp.)
• Fona apgaismojuma iestatījumi (25.lpp.)
• Skaņas iestatījumi (25.lpp.)
• Mērvienību iestatījumi (25.lpp.)
• Tēmu krāsas (25.lpp.)
• GPS (25.lpp.)
• Formāta iestatījumi (26.lpp.)
• Datu ierakstīšanas iestatījumi (26.lpp.)

Ierīces valodas mainīšana
Spiediet       > Settings > System > 
Language.

Laika iestatījumi
Spiediet  > Settings > System > Clock.

Time Format: Uzstāda ierīcei 12h vai 24h 
laika formātu. 

Set Time: Ļau manuāli vai automātiski uzstādīt 
laiku, atkarībā no  GPS pozīcijas.

Laika zonas
Ikreiz, ieslēdzot ierīci un uztverot satelīta
signālu, ierīce automātiski uztver laika
zonu un diennakts laiku.
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Manuāla laika iestatīšana
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, kad ir
uztverts satelīta signāls, laiks tiek uzstādīts
automātiski.

1 Spiediet       > Settings > System >
Clock > Set Time > Manual.

2 Spiediet Time, tad ievadiet diennakts 
laiku.

Modinātāja uzstādīšana
1 Spiediet       > Settings > Alarm 
> Status > On.
2 Spiediet Time, tad ievadiet laiku.

Fona apgaismojuma iestatījumi
Spiediet  > Settings > System > 
Backlight.
Mode: Uzstāda fona apgaismojumu 
manuāli vai arī taustiņiem un brīdinājumiem.

Timeout: Uzstāda laiku, pēc kura izslēdzas
fona apgaismojums.

Ierīces skaņu iestatīšana
Ierīces skaņas sevī ietver tautiņu
toņus, brīdinājumus un vibrācijas.
Spiediet  > Settings > System > 
Sounds.

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

Units.
2 Izvēlieties mērījuma veidu.
3 Izvēlieties mērvienību.

Tēmas krāsas mainīšana
1 Spiediet       > Settings > System >

Theme Color.
2 Izvēlieties krāsu.

Trenēšanās iekštelpās
Izslēdziet GPS, ja trenējaties iekštelpās, 
vai vēlaties taupīt baterijas jaudu. 

Spiediet  > Settings > System > 
GPS > Off.

!:   Jūs varat izvēlēties          simbolu 
ekrāna augšdaļā, lai  izslēgtu GPS.

Kad GPS ir izslēgta, ātrums un distance 
tiek aprēķināti, izmantojot ierīces 
akselerometru. Akselerometrs veic 
paškalibrāciju. truma un distances datu 
precizitāte uzlabojas pēc dažiem 
skrējieniem ārpus telpām, izmantojot 
GPS. Nākamreiz, ieslēdzot vai atbloķējot 
ierīci, tā meklē satelīta signālu.
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Iestatījumu formatēšana
Spiediet  > Settings > System > 
Format.

Running: Uzstāda, lai ierīce rāda
ātrumu un tempu.

Start of Week: Uzstāda pirmo nedēļas 
dienu  iknedēļas vēstures datiem. 

Data ieraksta iestatījumi
Spiediet       > Settings > System > Data 
Recording.

Smart: Ieraksta galvenos punktus, kur 
maināt virzienu, tempu vai sirds ritmu.   
Aktivitātes ieraksts aizņem maz vietas, 
tādējādi atstājot vairāk vietas ierīces 
atmiņā citām aktivitātēm.  

Every Second: Ieraksta punktus katru
sekundi. Tiek nodrošināts detalizēts 
aktivitātes ieraksts, kas nozīmē arī 
lielāku aizņemto vietu atmiņā. 

Ierīces informācija
Specifikācijas
Forerunner specifikācijas
Baterijas tips        Lādējama, iebūvēta

 polimēra baterija
Baterijas darbība Līdz 6 nedēļām - 

pulksteņa  režīmā. Līdz 
10 stundām -GPS 
režīmā.

Ūdens
izturība

164 ft. (50 m)

Darbības
temperatūras 
diapazons

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

Lādēšanas
temperatūras
diapazons

No 32º līdz 113ºF (no 0º 
līdz 45ºC )

Radio
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu
komunikācijas protokols
Bluetooth Smart bezvadu
tehnoloģija
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HRM-Run Specifikācijas
Baterijas tips       Lietotāja nomaināma  CR2032,

3 volti
Baterijas darbība 1 gads (1 h/dienā )
Ūdens
izturība

Līdz 98.4 ft.(30 m)

!: Šis produkts nepārraida
sirds ritma datus
peldēšanas laikā.

Darbības
temperatūras 
diapazons

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

Radio
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols)

Ierīces apkope
IEVĒROJIET

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

Neizmantojiet asus priekšmetus
ierīces tīrīšanai.

Neizmantojiet cietus un  asus 
priekšmetus darbā ar skārienekrānu!

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

Ierīces tīrīšana
1 Noslaukiet ierīci ar vieglā
ziepjūdenī samitrinātu drāmiņu

2 Noslaukiet to sausu. 

Sirds ritma monitora apkope
IEVĒROJIET

Pirms tīrīšanas noņemiet no saites moduli.
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Sviedru un sāls nogulsnes uz saites var
samazināt sirds ritma monitora spēju
pārraidīt precīzus datus.

• Detalizētas norādes par mazgāšanu
skat. www.garmin.com/HRMcare.

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

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

arī nolieciet guļus.
• Lai paildzinātu sirds ritma monitora

lietošanas laiku, atvienojiet moduli, ja
tas netiek izmantots.

Sirds ritma monitora baterija 

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai
izņemtu lietotāja nomaināmas baterijas.

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

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

izskrūvētu četras skrūves moduļa
aizmugurējā daļā.

2 Noņemiet vāku un bateriju..

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

!: Nesabojājiet vai nepazaudējiet O-veida
gredzenu.

5 Uzlieciet aizmugurējo vāku un ieskrūvējiet
četras skrūves.

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

vai kopiju.

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

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

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

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

Ierīce izslēdzas. 

2 Turiet      vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci.  

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

2   Kamēr turat       ,turiet   , lai ieslēgtu ierīci.. 

3  Nospiediet  Yes.

Visu noklusējuma iestatījumu
restaurēšana
!: Tādējādi tiek dzēsta visa lietotāja ievadītā
informācija un aktivitātes vēsture.
Jūs varat atiestatīt visus iestatījumus
atpakaļ uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
Spiediet   > Settings > System > 
Restore Defaults > Yes.
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Ierīces informācijas aplūkošana 
Aplūkojiet ierīces ID, programmatūras versiju,
GPS versiju un programmatūras informāciju.

Spiediet  > Settings > System > 
About.

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

1 Pievienojiet ierīci datoram,
izmantojot USB kabeli.

Ja ir pieejama jauna
programmatūra, Garmin Express
Fit nosūta to uz ierīci.

2   Sekojiet ekrāna instrukcijām.
3 Neatvienojiet ierīci no datora
atjaunināšanas procesa laikā.

! Ja Jūs jau esat izmantojis Garmin 
Express Fit, lai uzstādītu savu ierīci 
ar Wi-Fi tīkliem, Garmin Connect var 
automātiski lejupielādēt 

pieejamos programmatūras atjauninājumus 
uz Jūsu ierīces, tiklīdz ir pieejams Wi-Fi. 

Baterijas darbības laika pagarināšana
• Saīsiniet fona apgaismojuma

taimauta laiku (25.lpp.).
• Saīsiniet pulksteņa režīma

taimautu (24.lpp.).
• Izvēlieties Smart ieraksta intervālu

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

(5.lpp.).
• Izslēdziet WI-FI bezvadu funkciju

(6.lpp.).

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

Ierīce izmanto tikai pulksteņa režīmu. 
2 Spiediet jebkuru pogu (   - izņēmums), tad 
piesitiet skārienekrānam, lai atbloķētu ierīci. 
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Ierīces izslēgšana
Lai uzglabātu ierīci ilgāku laiku un 
paildzinātu baterijas
darbības laiku, Jūs varat izslēgt ierīci.

Turiet   , tad izvēlieties Yes , lai 
izslēgtu ierīci. 

Pielikums
Sirds ritma zonu aprēķināšana
Zona % no

Max
sirds
ritma

Veiktā
piepūle

Ieguvums

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

Iesācēju līmeņa
aerobais
treniņš,
samazināts
stresa līmenis

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

Bāzes līmeņa
kardiovaskulars
treniņš, labs
reģenerācijas
temps

Zona % no
Max
sirds
ritma

Veiktā
piepūle

Ieguvums

3        70–80%       Mērens
temps,
apgrūtināta
sarunas
uzturēšana

Uzlabotas
aerobās
spējas,
optimāls
kardiovaskulārs
treniņš.

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

Uzlabotas
anaerobās
spējas
un slieksnis,
lielāks
ātrums

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

Anaerobā
un muskuļu
izturība,
vairāk enerģijas
un spēka.

Datu lauki
Lai dažos datu laukos būtu redzami dati,
jāizmanto ANT+ aksesuāri.
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%HRR: sirds ritma rezerves procentuālais  
lielums (maksimālā sirds darbība 
mīnus sirds ritms miera stāvoklī).

Average % HRR: sirds ritma rezerves 
vidējais procentuālais lielums 
(maksimālā sirds darbība mīnus sirds 
ritms miera stāvoklī pašreizējā aktivitātē) 
Average Cadence: Vidējais kadences rādītājs

pašreizējai aktivitātei.
Average Ground Contact Time: 

Vidējais zemes kontakta laiks 
pašreizējā aktivitātē.  

Average HR: Vidējais pašreizējās aktivitātes 
sirds ritms.

Average HR % Max.: Vidējais  maksimālā
sirds ritma procentuālais rādītājs 
pašreizējai aktivitātei.  

Average Pace: Vidējais pašreizējās 
aktivitātes temps.

Average Speed: Vidējais pašreizējās 
aktivitātes ātrums.

Average Vertical Oscillation: 
vidējais pašreizējās aktivitātes 
vertikālo svārstību apjoms.  

Cadence: Soļu skaits minūtē (labās un kreisās
kājas kombinācija).

Calories: Kopējais sadedzināto kaloriju skaits. 

Distance: Pašreizējās aktivitātes vai trases
laikā veiktā distance.

Elevation: Jūsu pašreizējās lokācijas atrašanās 
vieta virs vai zem jūras līmeņa.

Ground Contact Time: Laiks, kas tiek pavadīts
skriešanas laikā noliekot kāju uz 
zemes; tiek mērīts milisekundēs.   
Zemes kontakta laiku nav iespējams 
aprēķināt iešanas laikā.  

Heading: Virziens, kurā kustaties. 
Heart Rate: Jūsu sirds ritms - sitieni 

minūtē (bpm). Ierīcei jābūt savienotai 
ar savietojamu sirds ritma monitoru.

HR %Max.: Maksimālā sirds ritma procentuālais 
lielums.

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

Lap %HRR: Vidējā procentuālā sirds ritma rezerve
(maksimālais sirds ritms mīnus sirds 
darbība miera stāvoklī) pašreizējā apļa 
laikā. 
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Lap Cadence: Pašreizējā apļa vidējā 
kadence.

Lap Distance: Pašreizējā apļa laikā veiktā
distance.

Lap Ground Contact Time: Vidējais zemes
kontakta laiks pašreizējā apļa laikā. 

Lap HR: Vidējais sirds ritms pašreizējā apļa
laikā.

Lap HR %Max.: Vidējā maksimālā sirds ritma 
procentuālā vērtība pašreizējā apļa 
laikā. 

Lap Pace: Vidējais temps pašreizējā 
apļa laikā.

Laps: Veikto apļu skaits pašreizējās aktivitātes
laikā.

Lap Speed: Vidējais ātrums pašreizējā  
apļa laukā.

Lap Time: Hronometra laiks pašreizējā
aplī.

Lap Vertical Oscillation: Vidējā vertikālo 
svārstību vērtība pašreizējā apļa 
laikā.  

Last Lap Distance: Distance, kas veikta 
pēdējā apļa laikā.

Last Lap Pace: Vidējais temps pēdējā
veiktā apļa laikā.

Last Lap Speed: Vidējais ātrums pēdējā
veiktā apļa laikā.

Last Lap Time: Hronometra laiks pēdējam
veiktajam aplim.

Pace: Pašreizējais temps.
Speed: Pašreizējais ātrums.
Sunrise: Saullēkta laiks, atkarībā no 

 GPS pozīcijas.
Sunset: Saulrieta laiks, atkarībā no 

 GPS pozīcijas.
Time of Day: Pašreizējais diennakts laiks,

pamatojoties uz Jūsu pašreizējo 
lokāciju un laika iestatījumiem 
(formātu, laika zonu, vasaras laiku).

Timer: Hronometra laiks pašreizējai 
aktivitātei.

Training Effect: Pašreizējā ietekme  (1.0
līdz 5.0) uz Jūsu aerobo sagatavotību.

Vertical Oscillation: Svārstību skaits
skriešanas laikā. Ķermeņa 
vertikālās svārstības centimetros 
uz katru soli. 
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Par treniņa efektivitāti
Treniņa efektivitāte mēra aktivitātes 
ietekmi uz Jūsu aerobo stāvokli. Treniņa  
efektivitāte uzkrājas aktivitātes laikā. 
Aktivitātei progresējot, pieaug treniņa 
efektivitātes vērtība, informējot par to, kā 
aktivitāte ir uzlabojusi Jūsu formu. Treniņa 
efektivitāti nosaka Jūsu lietotāja profila 
informācija, sirds ritms, kā arī aktivitātes 
ilgums un intensitāte. 
Ir svarīgi zināt, ka Jūsu treniņa 
efektivitātes cipari (1.0–5.0) var šķist 
neparasti augsti Jūsu pirmo skrējienu 
laikā. Lai ierīce aprastu ar uzdevumu, 
Jums jāveic vairākas aktivitātes.  
Treniņa
efektivitāte

Apraksts

1.0–1.9 Palīdz atkopties (īsas 
aktivitātes). Uzlabo izturību 
garākās aktivitātēs (ilgāk par 40 
minūtēm).

2.0–2.9 Uztur aerobo formu.

Treniņa
efektivitāte

Apraksts

3.0–3.9 Uzlabo Jūsu aerobo formu, ja 
tiek izmantota kā iknedēļas 
treniņu programma.  

4.0–4.9 Lielā mērā uzlabo Jūsu aerobo 
sagatavotību, ja atkārto 1–2 
reizes nedēļā ar atbilstošu 
atkopšanās laiku.  

5.0 Izraisa īslaicīgu pārslodzi ar augstu 
uzlabojuma pakāpi.Trenējieties līdz 
šim skaitlim, ievērojot īpašu 
piesardzību. Nepieciešamas 
papildus atkopšanās dienas.  

Treniņa efektivitātes  tehnoloģiju 
nodrošina un atbalsta Firstbeat 
Technologies Ltd. Papildus informāciju 
meklējiet:
www.firstbeattechnologies.com.

VO2 Max. Standarta rādījumi
Šīs tabulas satur standarta VO2 max. klasifikāciju, veidojot  aprēķinus pēc vecuma 
un dzimuma. 

34 Pielikums



Vīrieši          Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79
Nepārspējami 95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1
Izcili        80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7
Labi 60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3
Viduvēji 40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4
Slikti 0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Sievietes    Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79
Nepārspējami 95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7
Izcili         80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9
Labi 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1
Viduvēji 40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9
Slikti 0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

Dati izmantoti ar The Cooper Institute atļauju. Lai saņemtu papildus informāciju, skat. 
www.CooperInstitute.org.

Programmatūras licences līgums
IZMANTOJOT ŠO IERĪCI, JŪS
PIEKRĪTAT ŠĪ PROGRAMMATŪRAS
LĪGUMA NOTEIKUMIEM. RŪPĪGI
IZLASIET ŠO LĪGUMU.
Garmin Ltd. un tā filiāles (“Garmin”) 
piešķir Jums ierobežotas tiesības 
izmantot ar ierīci komplektēto 
programmatūru (" Programmatūra" ) 

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