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Ievads  

3 
Ievietojiet lādēšanas klipša 

Ievads 
 BRĪDINĀJUMS 

Vienmēr, pirms uzsākat jaunu vai maināt  
treniņu programmu, sazinieties ar ārstu. 
  Skat. Svarīgu drošības un produkta 
informāciju, kas pieejama produkta 
iepakojumā, lai saņemtu svarīgu 
informāciju par produktu.  

Sākot darbu 
Izmantojot Forerunner pirmo reizi, 
veciet šos uzdevumus 
1 Uzlādējiet Forerunner ( 3.lpp. ). 
2 Ieslēdziet Forerunner ( 4.lpp. ). 
3 Uzlieciet papildus sirds darbības 

monitoru (22.lpp.) 
4 Dodieties skrējienā (7.lpp.)                                              
5 Saglabājiet skrējienu (8.lpp.)                                            

Forerunner lādēšana 
 BRĪDINĀJUMS  

Šis produkts satur litija jonu bateriju. Skat. 
Svarīgu drošības un produkta informāciju, 
kas pieejama produkta iepakojumā, lai 
saņemtu svarīgu informāciju par produktu.  
  
  

IEVĒROJIET! 
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi 
noslaukiet kontaktus un apkārt esošo 
laukumu, pirms to lādējat. 

1 
USB kontaktu AC 
adapterā.         

2 Ievietojiet AC adapteru standarta                    
sienas kontaktligzdā.                                 

3 Novietojiet lādēšanas klipša atveres                                     
pretī Forerunner kontaktiem, 
kas atrodas ierīces aizmugurē. 

4 Cieši piestipriniet lādētāju Forerunner 
priekšpusē.
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4 Ievads

5 Pilnībā uzlādējiet Forerunner ierīci. 
Pilnībā uzlādēta baterija darbojas 
aptuveni 20 stundas, atkarībā no 
izmantošanas veida.   
 Forerunner ieslēgšana 
Izmantojot Forerunner pirmo reizi, 
Jums jāizvēlas sistēmas iestatījumi un  
jāievada lietotāja profila informācija. 

. 

1 Turiet                          , lai ieslēgtu Forerunner. 
2 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
3 Dodieties ārpus telpām, atklātā vietā.                                        
4 Uzgaidiet, līdz Forerunner atrod 

satelītus. 
Tam nepieciešamas 30–60 
sekundes. 

Diennakts laiks un datums tiek 
uzstādīti automātiski.  

Fona apgaismojuma izmantošana                              
1 Izvēlieties ENTER, lai ieslēgtu fona apgaismojumu.   

Padoms: Divreiz piesitiet ierīces ekrānam, lai  
ieslēgtu apgaismojumu. Šī funkcija ir  
pieejama tikai  “Run” 
(skriešana) un  “Other” (citi) sporta režīmos. 

2  Izvēlieties  , izmantojiet  ▲  un  ▼,   
lai regulētu apgaismojuma līmeni.  

Šajā logā redzamas arī dažas 
statusa ikonas. 
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Ievads 5

Pogas                       

➊
➋

➌

➍➎

➏

➊ Turiet, lai ieslēgtu/izslēgtu 
ierīci. 
Izvēlieties, lai regulētu fona 
apgaismojumu. Izvēlieties, lai 
aplūkotu statusa ikonas (5). 
Izvēlieties, lai meklētu 
savietojamus svarus. 

➋ ▲▼ Izvēlieties, lai pārvietotos pa 
izvēlnēm un iestatījumiem.  
Turiet, lai ātri pārvietotos pa 
iestatījumiem.  Izvēlieties, lai 
pārvietotos pa treniņa lapām 
fiziskās slodzes laikā. 

➌ ENTER Izvēlieties, lai ieslēgtu fona 
apgaismojumu, izvēlētos 
opciju, apstiprinātu ziņojumu. 

➍ START/
STOP

Izvēlieties, lai aktivizētu/
izslēgtu taimeri. 

➎ LAP/ 
RESET

Izvēlieties, lai apzīmētu jaunu 
apli. Turiet, lai saglabātu 
aktivitāti, atiestatītu taimeri. 

➏ MODE Izvēlieites, lai aplūkotu taimeri 
un izvēlni. Karte un kompass 
parādās, ja tie ir aktivizēti. 
Izvēlieties, lai izietu no 
izvēlnes vai lapas.  Iestatījumi 
tiek saglabāti. Turiet, lai 
pārslēgtos starp sporta režīmiem.                                 

Ikonas 
Nemirgojoša ikona rāda, ka funkcija 
ir aktīva. Nemirgojoša ikona rāda, ka 
ierīce atrodas meklēšanas režīmā. 

GPS ir ieslēgta                                     

GPS ir izslēgta                                        

Taimeris darbojas                

Aktivizētas vairākas 
sporta aktivitātes. 
Baterijas uzlādes līmenis.                                  
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6 Ievads

Baterija lādējas. 

Sirds darbības monitors ir aktīvs.                                          

Pedometrs ir aktīvs.    
Velo sensors ir aktīvs.    

Jaudas sensors ir aktīvs.                   

Fitnesa aprīkojums ir aktīvs.              

Skriešanas sports ir aktīvs.                                       

Velo sports ir aktīvs.      

 Peldēšanas sports (atklātas/ 
baseinā) ir aktīvs. 
Citi sporta veidi ir aktīvi. 

Pogu slēgšana 
Forerunner pogas ir iespējams noslēgt, lai 
pasargātu ierīci no  nejaušas pogu 
piespiešanas.  
1 Izvēlieties vienlaicīgi  MODE un 
▲pogas, lai slēgtu pogas. 
2 Izvēlieties vienlaicīgi  MODE un , lai 

atslēgtu pogas.  

Par barometrisko 
altimeru 

! Barometriskais altimetrs 
nedarbojas peldēšanas režīmā.       

Forerunner aprēķina pacēlumu,                          
izmantojot barometrisko altimetru.  
Barometriskais altimetrs ir jutīgs pret                                     
laika apstākļiem un paaugstināta spiediena zonām,                                              
kā lidmašīnas kabīnē vai automašīnā. Ja     
barometriskais altimetrs rāda nepareizus 
datus laikapstākļu ietekmē,  
Forerunner izmantos GPS pacēluma 
datus.   
Jūs varat pielāgot datu laukus, lai 
tiktu iekļauts pacēlums (36.lpp.). 

  

Barometriskā altimetra 
kalibrēšana 
Kalibrējiet barometrisko altimetru manuāli,                                      
izmantojot saglabāto lokāciju.
1 Ejiet uz lokāciju ar zināmu 

pacēlumu.                       
2 Izvēlieties                            MODE  > GPS  > Save 

Location. 
3 Ievadiet pacēlumu Elevation  

laukā. 
4 OK . 
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Treniņi ar Forerunner  7 

Forerunner automātiski kalibrē 
barometrisko altimetru, ja Jūs atrodaties 
50m attālumā no saglabātas lokācijas ar 
pacēluma datiem.  Pretējā gadījumā 
Forerunner kalibrē barometrisko altimetru, 
izmantojot GPS pacēluma datus. 

Treniņi ar 
Forerunner 

Šajā sadaļā iepazīstinām ar treniņa 
funkcjām un iestatījumiem. Daudziem 
uzdevumiem ir instrukcijas skriešanas 
režīmam, taču lielāko daļu treniņa 
funkciju var izmantot visos sporta 
režīmos. 
• Sporta veidu nomainīšana (7.lpp.) 
• Skriešanas pamati( 7.lpp)                              
• Vairāku sporta veidu treniņš (8.lpp.) 
• Brīdinājumi  (9.lpp.) 
• Auto Lap ® ( 10.lpp. ) 
• Auto Pause® (12.lpp. ) 
• Automātiska ritināšana(                                     ) 
• Virtual Partner® ( ) 
• Virtual Racer™ ( 13.lpp. ) 
• Intervālu treniņi ( 14.lpp.) 

• Standarta treniņi (15.lpp.) 
• Treniņi iekštelpās (18.lpp.) 
• Velo opcijas (18.lpp.) 
• Atpakaļskaitīšanas 

taimeris 21.lpp.) 
Sporta veidu mainīšana                                             
• Turiet  MODE. 
• Izmantojiet Auto 
Multisport (8.lpp.). 
Skriešanas pamati                             
Dodoties skrējienā                  
Pirms vēstures ierakstīšanas, 
atrodiet satelīta signālu (  4.lpp.l) vai sapārojiet                       
 Forerunner ar papildus pedometru 
( 24.lpp. ). 
1  Izvēlieties           START, lai aktivizētu taimeri                                ➊ . 

➊ 

➌➋ 

Vēsture tiek ierakstīta tikai, kamēr darbojas               
taimeris. Jūsu temps ➋  un distance 
➌  parādās taimera lapā. 
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8 Treniņš ar Forerunner

Datu lauki rāda noklusējuma iestījumus.                                    
Datu laukus ir iespējams pielāgot  

(36.lpp. ). 
2 Pēc srējiena beigām izvēlieties 

STOP. 
Skrējiena saglabāšana          

1 Turiet RESET, lai saglabātu 
skrējienu un atiestatītu taimeri. 

2 Nosūtiet saglabātās aktivitātes 
uz datoru (30.lpp.). 

Vairāku sporta veidu treniņš 
Triatlonisti un citu multi sporta veidu 
piekritēji var izmantot vairāku sporta veidu 
treniņa priekšrocības. Uzstādot vairāku 
sporta veidu treniņu, Jūs varat pārslēgties 
starp sporta režīmiem, aplūkojot visu 
sporta veidu kopējo laiku un distanci. 
Piem., pārslēdzieties no velo režīma uz 
skriešanas režīmu un aplūkojiet abu 
kopējo laiku un distanci treniņa laikā. 
Forerunner saglabā vairāku sporta veidu 
treniņu vēsturē un pievieno kopējo laiku, 
distanci, vidējo pulsu (nepieciešams 
papildus sirds darbības monitors)un 
kalorijas visiem sporta veidiem treniņa  

laikā. Tāpat tiek iekļauta īpaša 
detalizēta informācija par katru sporta veidu.                               
Izmantojiet multisporta treniņu manuāli
vai arī iepriekš iestatītus multisporta 
treniņus sacīkstēs un citos pasākumos. 
Manuāla multisporta treniņa 
izveidošana  
1 Uzsāciet treniņu jebkurā sporta veidā.  
2 Kad esat gatavs pārslēgties starp 

režīmiem, turiet MODE. 
3 Izvēlieties citus sporta režīmus.  
Taimeris automātiski pāriet pie 

nākošās treniņa pakāpes.   
4 Izmantojiet ▲  vai  ▼, lai aplūkotu  

multisporta  taimeri. 

Automātiska multisporta treiņa 
izveidošana 
Nodarbojoties ar triatlonu, Jūs varat 

izvēlēties   Auto Multisport, lai ātri 
pārietu pie nākošā sporta veida. 
Tāpat Jūs varat pielāgot sporta 
segmentus.  

1 Izvēlieties  MODE > Training > 
Auto Multisport. 
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Treniņš ar Forerunner  9  

2 Ja nepieciešams, izvēlieties Include 
Transition, lai ierakstītu pārejas laiku 
atsevišķi no sporta segmentiem.          
 3 IzvēlietiesStart Multisport > START. 

➊ 

➋ 

Jūsu kopējais laiks ➊  un kopējā     
distance ➋  par ā d ā s  
pirmajā treniņu lapā. Jūs varat 

izmantot ▲ un ▼, lai aplūkotu papildus                               
treniņu lapas katram sporta segmentam.      

4 Izvēlieties       LAP  , kad pabeidzat 
segmentu vai pāreju.                                 

 Auto Multisport pārtraukšana                       
•  MODE > Training > 

Stop Multisport. 
• STOP un turiet RESET. 

Brīdinājumi                               
!: Brīdinājumi nefunkcionē intervālu 
un standarta treniņu laikā.  

Izmantojiet brīdinājumus, lai trenētos, 
ievērojot konkrētu laiku, distanci, kaloriju 
kaloriju skaitu, sirds darbību, kadenci.  

!: Lai ieslēgtu  brīdinājumu toņus un 
vibrāciju, skat.34.lpp, 

Laika, distances un kaloriju brīdinājumu 
iestatīšana                                                                       

! : Kaloriju brīdinājumi nav pieejami 
peldēšanas režīmā.  

1 Izvēlieties MODE > Training > Run 
Alerts. 

2 Izvēlieties  Time Alert, Distance Alert  vai 
Calorie Alert. 

3 On. 
4 Alert At un ievadiet laiku, distanci                                         
vai kaloriju skaitu. 

Ikreiz, sasniedzot brīdinājumam iestatīto 
vērtību, ierīce pīkst, vibrē un rāda 
ziņojumu. 
Papildus brīdinājumu iestatīšana                                        
Ja izmantojat papildus sirds darbības monitoru,                                  
pedometru, GSC  ™ 10, vai jaudas mērītāju, 

Jūs varat uzstādīt papildus brīdinājumus                           
sirds darbībai, kadencei vai jaudai.                                      
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10 Treniņš ar  Forerunner

!:  Papildus brīdinājumi nav pieejami 
peldēšanas režīmā,  
1Izvēlieties  MODE > Training > Run 
Alerts. 
 2 Izvēlieties opciju:  
• Izvēlietieties HR Alert, lai 
uzstādītu augstāko un zemāko 

pulsa vērtību(bpm). 
!: Lai saņemtu papildus informāciju 

par pulsa zonām, skat.23.lpp. 
• IzvēlietiesCadence, lai uzstādītu 
minimālo un maksimālo kadences 
vērtību (soļi minūtē) vai klaņa 
apgriezienu skaits minūtē. 

• IzvēlietiesPower Alert, lai 
uzstādītu minimālo un maksimālo 
jaudu vatos.  
!: Lai saņemtu informāciju par jaudas 

zonām, skat 27.lpp.  
3 Iestatiet brīdinājumu parametrus.  
Ikreiz, pārsniedzot vai nesasniedzot 
norādīto vērtību,  ierīce pīkst, vibrē un 
rāda ziņojumu. 

Iešanas pārtraukuma brīdinājuma iestatīšana                                    
Dažām skriešanas programmām ir noteiktas iešanas  
pauzes ik pēc zināma intervāla. Piemēram, ilgstoša 
skriešanas treniņa laikā programma liks Jums skriet  
četras minūtes, tad vienu minūti iet, tad visu atkārtot. 
Auto Lap funkcionē pareizi, arī ja izmantojat skrieša- 
nas/iešanas intervālus. 

! : Iešanas brīdinājumi ir pieejami tikai skriešanas režīmā. 
1 Izvēlieties MODE > Training > Run 

Alerts. 
2 Izvēlieties Run/Walk Alert > On. 
3 Izvēlieties  Run Alert  un ievadiet laiku. 
4 Izvēlieties  Walk Alert un ievadiet laiku. 
Ikreiz, sasniedzot brīdinājumam uzstādīto vērtību, 
ierīce pīkst, vibrē un rāda ziņojumu.  
 Skriešanas/iešanas brīdinājumi atkārtojas, līdz 
apstādināt taimeri.  

Auto Lap 
  

!: Auto Lap nefunkcionē intervālu un standarta treniņu,  
kā arī baseina režīmos. 
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Treniņš ar Forerunner  11 

Noklusējuma iestatījumi                                      
Sporta rež.                Noklusējuma distance                                                           
Skriešana 1 jūdze vai 1km 
Velo 5 jūdzes vai 5 km 
Atklāta 
peldēšana 

0.25 jūdzes vai 0.5 km 

Cits 1 jūdze vai 1km 

Apļu marķēšana pēc distances                      
Jūs varat izmantot Auto Lap, lai automātiski                                       
marķētu apli noteiktā distancē. Šī funkcija      
noder, lai salīdzinātu sniegumu 
dažādos skrējiena posmos.  
1 Izvēlieties      MODE > Settings > Run 

Settings > Auto Lap. 
2 Auto Lap Trigger > By 

Distance. 
3 Lap At un ievadiet distanci.                          

Apļu marķēša pēc pozīcijas                                         
Izmantojiet Auto Lap, lai automātiski                                    
markētu apli kādā noteiktā pozīcijā. Šī  
funkcija noder, lai salīdzinātu 
sniegumu dažādos skrējiena posmos   
(piemēram, virzoties pa stāvu kalnu 
vai trenējoties sprintu). 

1 Izvēlieties MODE > Settings > Run 
Settings > Auto Lap. 

2 Izvēlieties  Auto Lap Trigger > By 
Position > Lap At. 
• IzvēlietiesLap Press Only, lai 

aktivizētu apļu skaitītāju ikreiz,  
kad izvēlieties LAP vai kad atkal 
šķērsojat šo vietu.  

• Izvēlieties                  Start and Lap , lai aktivizētu     
apļu skaitītāju GPS lokācijā, 
kur izvēlaties START , un jebkurā               
lokācijā skrējiena laikā, kur 
izvēlaties LAP. 

• Mark and Lap

kas atzīmēta pirms skrējiena 
(izmantojiet                       Mark Position

LAP . 
! : Treniņa kursa laikā 

( 16.lpp.) izmantojiet                       By Position , lai atzīmētu                                
apļus jebkurā no atzīmētajām 
pozīcijām kursa laikā. 
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12 
Treniņš ar Forerunner 

Skrējiena automātiska  
nopauzēšana                                           
Izmantojiet Auto Pause, lai automātiski                                     
nopauzētu taimeri, ja pārtraucat  kustēties                           
vai arī ja ātrums samazinās zem  
noteiktās vērtības. Šī funkcija noder, 
ja maršrutā ir luksofori vai arī vietas, 
kur jāsamazina ātrums vai jāapstājas. 

! : Nopauzētais laiks netiek saglabāts 
vēstures datos.  
: Auto Pause nefunkcionē 

intervālu vai  standarta treniņu laikā, 
kā arī peldēšanas režīmā. 

1 Izvēlieties        MODE > Settings > Run 
Settings > Auto Pause. 

2 
• Lai automātiski nopauzētu taimeri, kad 

 pārtraucat kustēties, izvēlieties                                   
When Stopped. 

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

 Auto Scroll izmantošana 
Izmantojiet auto scroll funkciju, lai 
automātiski pārvietotos pa visām  
treniņu datu lapām, kamēr darbojas  
taimeris. 
1 IzvēlietiesMODE > Settings > Run 

Settings > Auto Scroll. 
2 Izvēlieties  Slow, Medium, or Fast

. 

un netiek saglabātas pēc taimera 

Skiešana ar virtuālo 
partneri 
Virtual Partner ir treniņu rīks, 
kas palīdzēs Jums sasniegt  mērķus.                             

: Virtual Partner funkcija nav 
pieejama peldēšanas režīmā.    

1  MODE > Settings > Run 
Settings > Virtual Partner. 

2  Virtual Partner > On. 

Virtuālā partnera tempa mainīšana                              
Veicot izmaiņas Virtuālā partnera tempā,  
pirms taimera aktivizēšanas, šīs 
izmaiņas tiek saglabātas. Izmaiņas,  
kas veiktas pēc taimera aktivizēšanas, 
tiek attiecinātas tikai uz attiecīgo  sesiju 

atiestates. Veicot izmaiņas 
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Virtuālajā partnerī kādas aktivitātes laikā, 
Virtuālais partneris izmanto jauno tempu 
no Jūsu lokācijas.  
1 Izvēlieties  MODE , lai aplūkotu 

treniņu lapu.  
2 Izmantojiet  ▲  vai  ▼, lai aplūkotu 

Virtuālā partnera lapu.  

3 Turiet  ▲  vai  ▼, lai samazinātu vai 
palielinātu Virtuālā partnera tempu.  

Virtuālais sāncensis 
 Virtuālais sāncensis ir treniņu rīks, kas 
paredzēts, lai palīdzētu uzlabot Jūsu 
sniegumu.  Jūs varat sacensties ar savu  
vai arī kādu no datora pārsūtītu aktivitāti 
(14.lpp.). Piem., trenējieties skriet pa 
sacensību maršrutu, saglabājiet to uz 
Forerunner. Sacensību dienā Jūs varat 
sacensties ar šo treniņa skrējienu. 
Virtuālais sāncensis liek Jums pārspēt 
savu iepriekšējo tempu, arī uz kalniņiem, 
kur Jūs varētu palēnināt tempu  

un noslēguma sprinte skrējienā līdz 
finišam. 
!: Virtuālais sāncensis  nav pieejams 
peldēšanas režīmā. 

Skriešana ar Virtuālo sāncensi 
Pirms sacensību sagatavošanas Jums  
jābūt vismaz vienai saglabātai aktivitātei. 
1 Izvēlieties  MODE > Training > Virtual 

Racer. 
2 Izvēlieties  New, tad izvēlieties aktivitāti. 
3 Izvēlieties sacensības.  
4 Izvēlieties  Do Race. 

Virtuālo sacensību rediģēšana 
1 Izvēlieties  MODE > Training > Virtual 

Racer. 
2 Izvēlieties sacensības.  
3 Izvēlieties  Edit Race,  lai mainītu  

nosaukumu un aplūkotu iepriekšējās  
aktivitātes statistiku. 

Virtuālo sacensību dzēšana 
1 Izvēlieties  MODE > Training > Virtual 

Racer. 
2 Izvēlieties sacensības.  
3 Izvēlieties  Delete Race > Yes. 
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Sacenšanās ar kādu aktivitāti no 
tīkla 
Izveidojiet Garmin Connect kontu ™ 
un sapārojiet  Forerunner ierīci 
ar datoru, izmantojot  
USB ANT Stick™ ( 30.lpp. ). 
1 Apmeklējiet www.garminconnect.com  

                                        un atrodiet aktivitāti.              
2 Uzklikšķiniet uz                          Send to Deviceun gaidiet,        
līdz ANT Agent                            ™ nosūta aktivitāti.                      
3 Izvēlieties           MODE  > Training > Virtual 

Racer. 
4 
5 Do Race > START. 

Intervālu treniņi 
Izveidojiet intervālu treniņus, vadoties pēc                                                
attāluma vai laika. Jūsu izveidotais intervālu                       

treniņš tiek saglabāts, līdz Jūs izveidojat jaunu           
intervālu treniņu. Atvērtos intervālus var 
izmantot trases treniņos, kur Jūs skrienat pa                       
zināmu distanci, bet vēlaties sekot  

līdzi, cik intervāli ir  pabeigti. 

! : Intervālu treniņi nav pieejami 
peldēšanas režīmā.                     

Intervālu treniņa izveidošana 
un izmantošana 
1 Izvēlieties                       MODE  > Training > Workouts 

> Interval. 
2 Type un Time vai 

Distance. 
3 Ievadiet distances vai laika intervāla vērtību.                            
4 Rest Type  un Time 

Distance. 
5 

6 More papildus opcijām. 
7 Reps  un ievadiet atkārtojumu 

skaitu. 
8 Ja nepieciešams, izvēlieties                              Warm Up,   

lai pievienotu treniņam  nenoteikta 
laika iesildīšanos. 

9 Ja nepieciešams,izvēlieties                                   Cool Down,   
lai pievienotu nenoteikta laika atslodzi 
savam treniņam.  

10 Do Workout  > START . 
Ja Jūsu intervālu treniņiem ir iesildīšanās,       
izvēlieties LAP , lai uzsāktu pirmo intervālu. 

Sekojiet ekrāna instrukcijām.                                              11 
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Kad visi intervāli pabeigti, parādās 
ziņojums. 

Treniņa pārtraukšana 
• Jebkurā laikā izvēlieties  LAP, lai 

pabeigtu intervālu vai treniņa soli. 
• Jebkurā laikā izvēlieties  STOP, lai 

apturētu taimeri.  
• Ja Jūsu treniņš satur atslodzi, 

izvēlieties LAP,  lai pabeigtu intervālu 
treniņu.  

Standarta treniņš 
Stadarta treniņš var ietvert mērķus katram 
solim un dažādiem laikiem, distancēm un 
kaloriju skaitam. Izveidojiet savu standarta 
treniņu, izmantojot Garmin Connect 
(30.lpp.) un nosūtiet to uz Forerunner. 
Taču ir iespējams uzreiz izveidot un 
saglabāt treniņu uz Forerunner ierīces. 

Jūs varat plānot standarta treniņus, 
izmantojot Garmin Connect. Saplānojiet 
visu jau iepriekš un saglabājiet uz 
Forerunner ierīces. 
!: Standarta treniņi nav pieejami 
peldēšanas režīmā.  

Sava standarta treniņa izveidošana                                   
1 Izvēlieties          MODE  > Training  > Workouts 

> Custom > New. 
2 Ievadiet treniņa nosaukumu augšējā laukā.                                       
3 1�  Open No Target  > Edit 

Step. 
4 Duration  , lai noteiktu, kā                      

tiks mērīts katrs solis.  
Piemēram, izvēlieties              Distance , lai pabeigtu                              
soli pēc konkrētas distances. 
Izvēloties Open , Jūs varat pabeigt                      
soli treniņa laikā, izvēloties                                     
LAP.

5 Zem Duration ievadiet vērtību.                                
6 Target  , lai izvēlētos mērķi 

soļa laikā. 
Piemēram, izvēlieties           Heart Rate , lai     
uzturētu viendabīgu sirds darbību
soļa laikā.          

7 Ja nepieciešams, izvēlieties mērķa zonu                                           
vai ievadiet standarta vērtību.                                                         
Piemēram, Jūs varat izvēlēties sirds                                                     
darbības zonu  . Ikreiz, pārsniedzot
vai nesasniedzot norādīto sirds darbības                           
vērtību, ierīce pīkst un  
rāda ziņojumu.                               
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8 Kad solis ir detalizēti izplānots,  
izvēlieties MODE . 

9 Veiciet kādu no darbībām:                       
• Lai pievienotu soli, izvēlieties            <Add 

New Step> un atkārtojiet 4.-8.soli.           
• Lai jebkuru soli apzīmētu kā atpūtas soli,                          
izvēlieties soli un izvēlieties     Mark as 

Rest Step. 
Atpūtas soļi ir atzīmēti Jūsu 
treniņa vēsturē. 

Soļu atkārtošana      
Pirms atkārtojat kādu treniņa soli, 

Jums jāizveido treniņš ar vismaz  vienu soli.         

1 Izvēlieties<Add New Step> > Duration. 
2 Izvēlieties kādu opciju :  
• Izvēlieties  Repeat, lai atkārtotu 

soli vairākas reizes.  
Piemēram, Jūs varat izvēlēties 
atkārtot 1km soli 4 reizes. 

• IzvēlietiesRepeat Until, lai 
atkārtotu soli noteiktu laiku. 
Piemēram, Jūs varat atkārtot 
5min. soli 30 minūtes vai arī līdz 
Jūs sasniedzat 5.sirds darbības 
zonu.  

3 Izvēlieties                        Back to Step, tad izvēlieties      
atkārtot soli. 

4 MODE , lai  turpinātu.                              

Standarta treniņa uzsākšana                             
1 MODE > Training  > Workouts 

> Custom. 
2 Izvēlieties treniņu. 
3 Izvēlieties          Do Workout > START. 
Standarta  treniņa dzēšana 

1  MODE > Training > Workouts 
> Custom. 

2  
3  Delete Workout > Yes. 

Kursi 
Vēl kāds Forerunner izmantošanas veids 
savos standarta treniņos, ir sekot kādam kursam,                        
pamatojoties uz kādu iepriekš ierakstītu aktivitāti.                                 
Sekojiet savam saglabātajam kursam, vienkārši                 
tāpēc, ka tas ir labs maršruts. Piem., 
saglabājiet riteņbraucējiem draudzīgu  maršrutu                                 
līdz darbam. Vai arī sekojiet iepriekš saglabātam                    
kursam, mēģinot atkārtot vai pārspēt iepriekš                                                
sasniegtos mērķus. Piemēram, 
sākotnēji kurss tika paveikts 30 
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minūtēs, Jūs sacentīsieties ar Virtuālo 
partneri, mēģinot pabeigt kursu mazāk 
kā  30 minūtēs. Izveidojiet kursu no 
savas aktivitātes vai arī nosūtiet kursu   
no Garmin Connect uz savu ierīci. 

!: Kursi nav pieejami peldēšanas režīmā. 

Kursu izveidošana ar Forerunner 
1 Izvēlieties  MODE > Training > 

Courses > New. 
2 Vēstures lapā izvēlieties parametru, 

uz kuru balstīt kursu.  
3 Izvēlieties MODE,  lai izietu. 

Kursa rediģēšana 
1 Izvēlieties  MODE > Training > 
Courses.  
2 Izvēlieties kursu.  
3 Izvēlieties  Edit Course , lai mainītu 

nosaukumu un aplūkotu iepriekšējo 
aktivitāšu statistiku. 

Kursa sākšana 
1 Izvēlieties MODE > Training > Courses.                            
2 Izvēlieties kursu.  
3 Izvēlieties  Do Course > START. 
Vēsture tiek ierakstīta pat, ja nesekojat kursam.   

Sekojot kursam  no tīkla 

Izveidojiet Garmin Connect kontu 
un sapārojiet Forerunner ar 
datoru, izmantojot

USB ANT Stick ( 30.lpp. ). 
1 Apmeklējiet www.garminconnect.com  

               un atrodiet aktivitāti.                  
2 Uzklikšķiniet uz                    Send to Device un gaidiet, 

līdz ANT Agent nosūta aktivitāti.         
3 MODE > Training > Courses . 
4 
5 Do Course > START . 

Padomi treniņiem ar kursiem
• Iekļaujot iesildīšanos, izvēlieties                                

START , lai uzsāktu kursu un tad 
iesildieties, kā parasti.         

• Iesildīšanās laikā turieties nost  no kursa.                         
Kad esat gatavs 
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Kursa apturēšana 

Treniņš ar Forerunner 

sākt, virzieties uz kursu. Atrodoties 
jebkurā vietā uz kursa takas, parādās 
ziņojums.  
!: Tiklīdz izvēlaties START, Jūsu 
Virtuālais  partneris sāk kursu un 
negaida, kamēr iesildīsieties. 

• IzvēlietiesMODE, lai aplūkotu kursa 
karti vai izmantotu kompasu 
nonākšanai uz kursa. 

Kursa ātruma mainīšana 
1 Izvēlieties  MODE > Training > Courses. 
2 Izvēlieties kursu.  
3 Izvēlieties  Do Course. 
4 Izmantojiet  ▲  vai  ▼, lai aplūkotu 

Virtuālā partnera lapu. . 
5  Turiet ▲vai  ▼, lai regulētu 

procentuālo laika daudzumu, kas 
nepieciešams kursam.  
Piem., lai uzlabotu kursa laiku par  
20%, ievadiet kursa ātrumu 
120%. Jūs sacentīsieties ar Virtuālo 
partneri, lai pabeigtu 30-min. kursu  
24 minutēs. 

  

Izvēlieties MODE > Training > 
Courses > Stop Course. 

Kursa dzēšana 
1 Izvēlieties  MODE > Training >                             . 
2  
3 Izvēlieties Delete Course > Yes. 

Treniņi iekštelpās 
Ja Forerunner nevar atrast satelītus, 
parādās ziņojums ar jautājumu, vai atrodaties                    
iekštelpās. Jūs varat arī manuāli izslēgt 
GPS, ja trenējaties iekštelpās. 

Kamēr Forerunner mēģina atrast 
satelītus, izvēlieties                  ENTER > Yes. 

! : Lai saņemtu papildus informāciju par 
GPS iestatījumiem, skat. 33.lpp.       . 

Velo opcijas 
• Lai saņemtu papildus informāciju parGSC                      10, skat.     

26.lpp. . 
• Lai saņemtu informāciju par jaudas  mērītājiem,                             

skat.    . 

Jūsu velo profila saglabāšana           
Jūs varat pielāgot līdz pat pieciem velo profiliem.                                      
1 Velo režīmā izvēlieties        MODE > 

Settings > Bike Settings > Bikes. 
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2 Izvēlieties līdz pieciem velosipēdiem, tad                                  
Done. 

3 Izvēlieties          Bike 1 > Bike Details . 
4 Ievadiet velo profila nosaukumu, velosipēda                                  

svaru un odometra vērtību. 
5 Ja izmantojat ātruma un kadences sensoru              

vai jaudas sensoru, izvēlieties Wheel 
Size. 
• Izvēlieties          Auto , lai aprēķinātu 

rata izmēru, izmantojot GPS distanci.      
• Custom, lai ievadītu rata                            

izmēru. Ratu izmēru un perimetru               
tabulu, skat. 45.lpp. . 

6 Turiet          MODE, lai nomainītu velosipēdu.                            
7 Lai pievienotu velosipēdus, atkārtojiet  

1.-5.soli.                           
Peldēšanas funkcijas                             

IEVĒROJIET!      
Forerunner  ir paredzēts peldēšanai pa                                 
ūdens virsmu. Nirstot ar Forerunner, Jūs                                
varat sabojāt produktu un zudēt grantijas 
remonta iespējas. 

  

Peldēšana atklātā ūdenī 
Izmantojiet Forerunner peldēšanai 
atklātā ūdenī. Jūs varat ierakstīt    

peldēšanas datus, ieskaitot distanci, tempu un                        
vēzienu  skaitu.                 

! :  Forerunner neieraksta sirds 
darbības datus peldēšanas laikā.        

1 Turiet           MODE . 
2 Izvēlieties              Swim > Open Water Swim. 
3 Ja nepieciešams, izvēlieties               MODE > Settings 

> Open Water Settings > Data Fields 
, lai pielāgotu peldēšanas treniņa lapas.        

Lai aplūkotu visu sarakstu ar 
pieejamajiem datu laukiem, skat.36.lpp.             . 

4 START. 
5 Pēc peldēšanas izvēlieties  

STOP. 
6 RESET , lai saglabātu datus un    

atiestatītu taimeri.               
Peldēšana baseinā 
Jūs varat ierakstīt peldēšanas datus,   
ieskaitot distanci, tempu, vēzienu skaitu  un       
un peldēšanas stilu (tikai baseinā)                                    

1 MODE . 
2 Swim  > Pool Swim . 
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3 Izvēlieties peldbaseina garumu 
vai ievadiet savu vērtību.  

4 Ja nepieciešams, izvēlieties                             MODE > Settings 
> Pool Swim Settings > Data Fields 
un  pielāgojiet peldēšanas treniņa lapas.                                 
Sarakstu ar pieejamajiem datu 
laukiem meklējiet 36.lpp.                                          . 

5 Izvēlieties                    START. 
6 Apstājoties atpūsties, izvēlieties                            LAP 

Atsākot peldēšanu, atkal izvēlieties                                 
LAP.  
Tādējādi atpūtas intervāls tiek 
nodalīts no peldēšanas intervāla. 

7 Pabeidzot peldēšanu, izvēlieties                           
STOP. 

8 Turiet        RESET                     , lai saglabātu savus   
datus un atiestatītu taimeri.                         

Peldēšanas veidi          
Peldēšanas veida identifikācija ir pieejama tikai                                  
baseina peldēšanas režīmā. Jūsu peldēšanas 
veids tiek noteikts pēc distances veikšanas.                                                
Free Brīvais stils                                   
Back Uz muguras             
Breast Brass 
Fly Tauriņstils                   

Mixed Vairāk kā viens peldēšanas 
veids intervāla laikā. 

Peldēšanas terminoloģija                            
• Garums (length)  distance līdz baseina otram galam.                             
• Intervāls (interval)                              peldēšanā ir salīdzināms ar apli                               

skriešanā. Jūs varat sadalīt peldējumu 
peldēšanas un atpūtas intervālos.                          

• Vēziens (stroke)                                                  tiek skaitīts ikreiz, kad jūsu 
roka ar Forerunner veic pilnu apli. 

• Swolf vērtība        ir viena garuma laika un vēzienu                            
skaita šajā garumā summa. Piemēram,                  
30 sek plus 15 vēzieni ir
ir swolf vērtība -  45. Swolf ir
mērījums, kas rāda peldēšanas efekivitāti.                                             
Līdzīgi kā golfā, jo mazāks rādītājs, 
jo labāk. 

• Jūsu peldēšanas            efektivitātes indekss                           ir laika un 
vēzienu skaita summa, kas nepieciešama                       
25 meteru distances veikšanai, ļauj                      
salīdzināt Jūsu peldēšanas efektivitāti  ar                            
treniņu citā baseinā vai atklātā ūdenī.   
Par labāku peldēšanas efektivitāti liecina 
zemāks peldēšanas indekss.           
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Padomi par peldēšanu 
 Forerunner neieraksta vēzienus vai 
garumu treniņa peldējumu vai 'kick sets' 
laikā. Garmin iesaka ierakstīt treniņu kā 
atsevišķu  intervālu, izmantojot LAP pogu. 

Līdzīgi izmantojiet LAP pogu, lai 
atsevišķi ierakstītu atpūtas intervālus. Tas 
uzlabo peldēšanas datu precizitāti.   Ja 
neizmantojat LAP pogu atpūtas 
intervāliem un neapstādināt taimeri,  
Forerunner ierīcei būs nepieciešamas 7-8 
sekundes, lai parādītu pēdējā veiktā garuma 
datus.   
  

Atskaites taimera izmantošana      
Izmantojiet atskaites taimeri, lai automātiski 
aktivizētu Forerunner taimeri pēc laika 
atskaites. 
Piemēram, Jūs varat izmantot 30 sek. 
laika atskaiti, pirms uzsākat sprintu uz 
laika. Jūs varat uzstādīt arī 5 min.laika 
atskaiti, pirms airēšanas sacīkstēm.   
Atskaites laikā vēsture netiek ierakstīta.     

!: Laika atskaites taimeris ir  pieejams                             
tikai "Citi” sporta režīmā. 

1 
  

Turiet MODE  >                          Other 
. 

2 Izvēlieties  MODE > Settings > Other 
Settings > Countdown Timer.  
3 Izvēlieties  Countdown Timer > On.  4 
Ievadiet atskaites laiku. 

  

5 IzvēlietiesSTART, lai aktivizētu laika 
atskaites taimeri. Pirms taimera 
automātiskas aktivizēšanas Jūs dzirdēsiet 
piecus skaņas signālus. 

ANT+ Sensori 
 Forerunner ierīce ir savietojama ar šādiem 
ANT+ aksesuāriem. 
• Sirds darbības monitoru  (22.lpp.) 
• Pedometru (24.lpp.) 
• Velo sensoriem  (26.lpp.) 
• Jaudas mērītājiem  (26.lpp.) 
• Svariem (27.lpp.) 
• Fitnesa aprīkojumu  ( 28.lpp.) 
Lai saņemtu informāciju parpapildus akse- 
suāru iegādi, skat.: http://buy.garmin.com. 
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ANT+ sensoru pārošana 
Pirms ierīču pārošanas, uzlieciet sirds 
darbības monitoru vai sensoru. Skat. Īso 
lietošanas pamācību vai aksesuāra 
instrukcijas.   
Ja Forerunner nerāda datus no 
aksesuāra, Jums būs jāsapāro aksesuārs 
ar Forerunner ierīci. Pārošana ir 

                      
piemēram, pedometra pievienošana 

nomainiet aksesuāra bateriju     

  

• Novietojiet Forerunner 3 m attālumā no   
ANT+ sensora.     

• Pārošanas laikā turieties 10 m                                  
attālumā no citiem ANT+sensoriem.  

• Ja      ir izsl., izvēlieties                            MODE  > 
Settings > Run Settings > Heart Rate 

 > ANT+ HR > Yes > Restart Scan . 
• MODE  > 

Settings 
  

> Run Settings  > 
Foot Pod > Yes > 

  
Restart Scan . 

• MODE > Settings 
> Bike Settings > velosipēda nosaukums                                                    > 
ANT+ Spd/Cad > Yes > Restart Scan . 

• MODE > Settings 
> Bike Settings >  > 
ANT+Power > Yes > Restart Scan. 

• Ja aksesuāru neizdodas sapārot, 

 (skat. 44.lpp. vai aksesuāra instrukcijas.)                                 
Kad aksesuārs ir sapārots, parādās 
ziņojums un uz ekrāna iedegas aksesuāra 
ikona (5.lpp.) 

Sirds darbības monitors                                   
! :  Forerunner neieraksta pulsa 

datus peldēšanas laikā.  
Sirds darbības monitora uzlikšana                            

:Ja neizmantojat sirds darbības 
monitoru, izlaidiet šo uzdevumu.     
Uzlieciet sirds darbības monitoru tieši 
uz ādas, zem krūškurvja. Tam jāturas 
cieši, lai skrējiena laikā nenokristu.  

1 Pievienojiet sirds darbības monitora 
moduli ➊ siksnai. 
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➊

2 Samitriniet abus elektrodus ➋ 
uz siksnas aizmugures, lai 
savienojums starp krūškurvi un 
raidītāju būtu drošāks. 

➋

3 Aplieciet siksnu apkārt krūtīm un 
savienojiet to.  
Garmin logo jāatrodas ar labo pusi uz 
augšu. 

4 Novietojiet ierīci 3m attālumā no 
sirds darbības monitora. 
!: Ja sirds darbības dati šķiet 
nepareizi vai nav redzami,  
pievelciet siksnu ciešāk vai pasildiet 
5-10 min.  

Sirds darbības monitors pēc 
uzlikšanas atrodas uzgaides režīmā 
un ir gatavs nosūtīt datus. 

Kad sirds darbības monitors ir sapārots,  
parādās ziņojums un ikona iedegas  
uz ekrāna. 

Sirds darbības zonu iestatīšana 
Pirms pielāgojat sirds darbības zonas, 
aktivizējiet sirds darbības monitoru.  

 Forerunner izmanto Jūsu lietotāja profila                
informāciju no sākotnējās iestatīšanas,   

lai noteiktu sirds darbības zonas. Lai  aktivitātes           
laikā saņemtu precīzākus kaloriju datus,         

uzstādiet maksimālo pulsu, pulsu atpūtas                       
laikā un sirds darbības zonas. 

1 Izvēlieties MODE > Settings > Run 
Settings > Heart Rate > HR Zones. 

2 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.  
3 Atkārtojiet soļus katram sporta veidam. 

Par sirds darbības zonām     
Daudzi sportisti izmanto sirds darbības zonas,                  
lai mērītu un palielinātu savu kardiovaskulāro               
izturību un uzlabotu savu fizisko formu.
Sirds darbības zona ir iestatīts sirds 
sitienu skaits minūtē. Ir piecas vispārpieņemtas                           
sirds darbības zonas, kas tiek numurētas             
no 1 līdz 5, atkarībā no intensitātes.  
Parasti sirds darbības zonas tiek  
tiek aprēķinātas, ņemot vērā procentuālu                    
lielumu no maksimālās sirds darbības. 

Forerunner 910XT OM for Europe.indd   23 10/13/2011   3:15:19 PM



24 ANT+ Sensori

Fitnesa mērķi 
Sirds darbības zonu pārzināšana var 
palīdzēt izmērīt un uzlabot Jūsu fizisko 
sagatavotību, izprotot un izmantojot šos 
principus. 
. 

• Jūsu pulss ir labs slodzes 
intensitātes rādītājs.  

• Treniņi noteiktās sirds darbības 
zonās var palīdzēt uzlabot 
kardiovaskulāro izturību.

• Sirds darbības zonu pārzināšana 
palīdzēs Jums izsargāties no 
pārslodzes un savainošanās. 

Ja zināt savu maksimālo pulsu, 
izmantojiet tabulu (49.lpp.), lai noteiktu 
labāko sirds darbības zonu savu mērķu 
sasniegšanai.  
Ja nezināt savu maksimālo pulsu, 
izmantojiet kādu no internetā 
pieeamajiem kalkulatoriem. Dažos sporta 
un veselības centros ir iespējams veikt 
testus maksimālās sirds darbības 
noteikšanai. Papildus sirds darbības opcijas 
• Sirds darbības brīdinājumi  (9.lpp.) 
• Sirds darbības zonu 

aprēķināšana (49.lpp.) 

• Sirds darbības datu lauki (63.lpp.)           
•  Sirds darbības 

traucējummeklēšana (48.lpp.)                                  

Pedometrs 
Jūsu Forerunner ir savietojams ar 
pedometru. Izmantojiet pedometru, lai 
nosūtītu datus uz savu Forerunner ierīci, ja 
trenējaties iekštelpās, kad GPS signāls ir 
vājš vai kad ir pazudis satelīta signāls. 
Pedometrs atrodas gaidīšanas režīmā un 
ir gatavs nosūtīt datus, tiklīdz to uzliekat 
vai sākat kustēties. Sapārojiet pedometru 
ar Forerunner (22.lpp.). 
Ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, 
uz Forerunner ierīces parādās 
ziņojums. Baterija darbojas aptuveni 
piecas stundas. . 

Ātruma avota izvēle 
 Ja plānojat teniņu ārpus telpām, 

uzstādiet Forerunner, lai tas izmanto 
pedometra datus, nevis GPS, tempa 
aprēķināšanai.  

1 Izvēlieties  MODE > Settings > 
Run Settings > Foot Pod > Yes. 

2 Izvēlieties  Speed Source > Foot Pod. 
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Par pedometra kalibrēšanu 
Pedometra kalibrēšana nav obligāta, 
taču tā uzlabo precizitāti. Ir trīs 
kalibrēšanas veidi: pēc distances, GPS, 
un manuālā. 

Pedometra kalibrēšana pēc 
distances 
La sasniegtu labākus rezultātus, 
pedometrs jākalibrē, izmantojot 
skrejceļa iekšējo joslu. Skrejceļš (2 apļi 
= 800 m) ir precīzāks nekā skriešanas 
trenažieris. 
1 Izvēlieties MODE > Settings > 

Run Settings > Foot Pod > 
Calibrate > Distance 

2 Izvēlieties distanci.  
3 Izvēlieties  Continue > START, lai 

sāktu ierakstīšanu.  
4 Skrieniet vai noejiet distanci.  
5 Izvēlieties  STOP. 

Pedometra kalibrēšana pēc GPS 
Lai kabrētu pedometru, izmantojot GPS, 
jābūt pieejamam GPS signālam. 

1 Izvēlieties  MODE > Settings > 
Run Settings > Foot Pod > 
Calibrate > GPS� 

2 Izvēlieties  Continue > START, lai 
sāktu ierakstīšanu.  

3 Noskrieniet vai noejiet aptuveni  
1000 m. 

 Forerunner ziņo Jums, kad esat veicis 
pietiekami garu distanci. 

Pedometra manuāla kalibrēšana 
Ja Jums pedometra distance šķiet 
pārāk gara vai īsa, katru reizi varat 
manuāli koriģēt kalibrēšanas faktoru.  

1  Izvēlieties  MODE > Settings > Run 
Settings > Foot Pod > Calibration 
Factor. 

2 Koriģējiet kalibrēšanas faktoru.  
• Ja distance ir pārāk īsa, palieliniet 

kalibrēšanas faktoru. . 

•  Ja distance ir pārāk gara, 
samaziniet kalibrēšanas faktoru . 
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Velo sensori 
Jūsu Forerunner ierīce ir savietojama ar  

GSC 10 ātruma un kadences velo 
sensoru. Sarakstu ar citu ražotāju ANT+ 
sensoriem, kas savietojami ar  

Forerunner, meklējiet www.garmin.com/ 
intosports. Trenēšanās ar velo sensoru Pirms 
treniņa Jums jāizvēlas velo režīms un  
jāsapāro GSC 10 ar savu 
Forerunner. 

1 Izvēlieties  MODE > Settings > 
Bike Settings > velosipēda 

nosaukums> ANT+Spd/ Cad. 
 2 Izvēlieties  Yes pie Bike sensors 

present . 
.  3  Ja nepieciešams, izvēlieties More, lai 
izvēlētos sensora veidu. 

Par GSC 10 
Kadences dati no GSC 10 tiek vienmēr 
ierakstīti. Ja GSC 10 nav sapārots, 
ātruma un distances aprēķināšanai tiek 
izmantoti GPS dati.    
Kadence ir pedāļu apgriezieni vai 
“griešanās”, ko mēra pēc klaņu 
apgriezienu skaita minūtē. Uz GSC ir 
divi sensori:  

viens - kadencei, otrs - ātrumam.   

Informāciju par kadences brīdinājumiem 
skat.9.lpp. 

Nulles vērtības izslēgšana no 
kadences datiem 
 Nulles vērtības izslēgšana ir pieejama 
tikai, ja trenējaties ar papildus kadences 
sensoru. Noklusējuma parametrs ir 
ietvert nulles vērtības, kas rodas, kad 
neminat pedāļus.  
Lai ieslēgtu vai izslēgtu nulles vērtību 
izslēgšanu, izvēlieties MODE > Settings 
> Bike Settings > Data Averaging > 
Cadence. 
Jaudas mērītāji 
 Sarakstu ar citu ražotāju ANT+ 
sensoriem, kas ir savietojami ar 
Forerunner meklējiet: www.garmin.com/ 
intosports. Jaudas mērītāja kalibrēšana 
Pirms kalibrējat jaudas mērītāju, tam 
jābūt pareizi uzliktam un aktīvi jāieraksta 
datus.  Jums jāizmanto velo sporta 
režīms. 
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Jaudas mērītāja kalibrēšanas instrukcijas 
meklējiet ražotāja rokasgrāmatā. 

  

1 Izvēlieties          MODE > Settings > Bike 
Settings > bike name > ANT+Power. 

2 Yes no Power meter 
present lauka. 

3 Calibrate . 
4 Uzturiet savu jaudas mērītāju aktīvu,                

minot pedāļus, līdz parādās ziņojums.      

Jaudas zonu iestatīšana 
Pirms jaudas zonu konfigurēšanas   
Jums jābūt aktivizētam sporta režīmam.                                                          
Ir iespējams uzstādīt septiņas jaudas zonas            
(1=zemākā, 7=augstākā). Ja zināt savu                 
funkcionālās sliekšņa jaudas (FTP) 

vērtību,  ievadiet to un ļaujiet, lai Forerunner                   
automātiski aprēķina Jūsu jaudas zonas. 

1 MODE  > Settings > Bike 
Settings > bike name > Power 
Zones. 

2 Izvēlieties opciju: 
•  % FTP, lai aplūkotu un rediģētu                   

zonas kā procentuālu vērtību no                               
Jūsu funkcionālās sliekšņa jaudas.                                                    

• Izvēlieties          Watts, lai aplūkotu un rediģētu       
vatu zonas. 

Nulles vērtību izslēgšana no jaudas datiem             
Nulles datu izslēgšanas iestatījums ir                                                 
pieejams, ja trenējaties ar  papildus jaudas                                       
mērītāju. Noklusējuma iestatījums iekļauj  
nulles vērības, kas rodas, kad neminat 
pedāļus. 

Lai ieslēgtu vai izslēgtu nulles vērtību izslēgšanu,                               
izvēlieties            MODE  > Settings > Bike Settings 
> Data Averaging > Power. 

Datu ierakstīšana   
Sapārojot cita ražotāja jaudas mērītāju (26.lpp.)                           
 Forerunner ieraksta punktus katru sekundi.        
Šāda punktu ierakstīšana katru sekundi       
aizņem lielāku vietu Forerunner atmiņā,        
taču vienlaicīgi nodrošina ļoti precīzu 
Jūsu brauciena ierakstu. 

Svari 
Svaru izmantošana 
Ja  izmantojat ar ANT+  savietojamus svarus,                                                 
 Forerunner spēj nolasīt datus no svariem.               

1 MODE > Settings > System  > 
Weight Scale ANT+. 
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2 Izvēlieties             Yes  no Enabled lauka. 
3 . 

Kad svari ir atrasti, parādās ziņojums.  

4 Uzkāpiet uz svariem.      
! : Ja izmantojat ķermeņa sastāva svarus,                     

novelciet kurpes un zeķes, lai  
nodrošinātu to, ka visi ķermeņa sastāva                           
parametri tiek nolasīti un ierakstīti.  

5 Nokāpiet no svariem.            
: Kļūdas gadījumā nokāpiet no 
svariem un mēģiniet vēlreiz.  

Uz ierīces redzami svara, ķermeņa savara                        
un ķermeņa šķidruma dati.  
Papildus svaru dati tiek saglabāti uz ierīces                      
; visi dati tiek automātiski nosūtīti uz  
datoru brīdī, kad nosūtāt vēsturi.  

(30.lpp.)     ). 
Par sportistiem mūža garumā                              
Aktīva sportista iestatījums ietekmē  
svaru aprēķinus.Sportists mūža garumā 
ir indivīds, kas ir intensīvi trenējies 
daudzu gadu garumā (izņemot 
nelielu traumu periodus ) un kura pulsa 
rādītājs ir  60 sitieni minūtē vai mazāk.    

Fitnesa aprīkojums 
ANT+ tehnoloģija automātiski savieno  
Forerunner un sirds darbības monitoru ar         
fitnesa aprīkojumu, lai varat aplūkot datus     
uz aprīkojuma konsoles. Meklējiet 
ANT+ Link Here logo uz savietojama 
 fitnesa aprīkojuma.                                                

Skat. www.garmin.com/antplus, lai 
saņemtu norādījumus par savienojumiem.                
Sapārošana ar fitnesa aprīkojumu                                      

1 MODE  > Settings > System  > 
Fitness Equipment. 

2 Yes Enabled 
3 MODE, lai aplūkotu taimera lapu.                           

simbols mirgo, norādot uz to,  ka 
ierīce ir gatava pārošanai.      

4 Pārvietojiet Forerunner tuvāk ANT+ 
Link Here logo. 
Parādās ziņojums.  nemirgo,    
ja ierīce ir sapārota ar aprīkojumu.  
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5 Aktivizējiet aprīkojuma 
taimeri, lai sāktu treniņu.  
 Forerunner taimeris tiek aktivizēts 
automātiski. 

Ja pārošana neizdodas, atiestatiet 
Forerunner un fitnesa aprīkojumu.  

Vēsture    
Forerunner saglabā datus atkarībā no 

aktivitātes veida, izmantotajiem aksesuāriem           
un treniņa iestatījumiem. Kad 
Forerunner atmiņa ir pilna, tiek rakstīts         
pāri vecajiem datiem. Pirms datu dzēšanas               
uz  Forerunner vienmēr parādās 
brīdinājums. 

! Ja taimeris ir apstādināts vai 
izslēgts, vēsture  netiek ierakstīta. 

atmiņas 
daudzums aktivitātes apraksts 

220 stundas       Viedais ieraksts bez 
ANT+™  aksesuāriem      

160 stundas       

48 stundas    
Ik sekundes ieraksts bez 

42 stundas                 
ANT+ aksesuāriem     

Vēstures aplūkošana          
Vēsturē ir redzams datums, diennakts                       
laiks, distance, aktivitātes laiks, kalorijas un  
vidējais un maksimālais temps un ātrums.            
Peldēšanas aktivitātēs ir redzami arī vēzienu              
efektivitātes dati. Vēsturē ir iespējams      
aplūkot arī sirds darbības, kadences un jaudas           
datus, ja izmantojat sirds darbības 
monitoru, pedometru, kadences sensoru vai               
jaudas mērītāju (papildus aksesuārs).      
1 Izvēlieties        MODE > History  > Activities . 
2 Izmantojiet ▲ un ▼, lai aplūkotu 

saglabātās aktivitātes. 
3 Izvēlieties aktivitāti.         
4 View More , lai aplūkotu vidējās               

un maksimālās vērtības.                 
5 Izvēlieties kādu opciju:            

• Show Map , lai aplūkotu              
aktivitāti uz kartes.               

• View Legs , lai aplūkotu  
vairāku sporta veidu aktivitāti.                             

• View Laps
detalizētu informāciju par apli.                                                  
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• IzvēlietiesView Ints�, lai aplūkotu 
intervālu detaļas.  

6 Spiediet ▲vai ▼, lai skat. apļus. 

Katra sporta veida kopējā vēsture        
1  Izvēlieties  MODE > History > Totals. 
2 Izvēlieties sporta veidu.  

Izlietotā atmiņas apjoma 
aplūkošana 
Izvēlieties MODE > History > 
Memory Details. 

Vēstures dzēšana 
1 Izvēlieties  MODE > History > 
Delete > Individual Activities.   
2 Izmantojiet ▲un ▼, lai izvēlētos 
aktivitāti. 3 IzvēlietiesDelete Activity. 
Veco aktivitāšu dzēšana 
1 Izvēlieties  MODE > History > Delete 
> Old Activities. 
2 Izvēlieties  Yes,  lai dzēstu 

aktivitātes, kas vecākas par vienu 
mēnesi. 

Garmin Connect izmantošana              
Garmin Connect ir tīmekļa vietnē bāzēta 
programmatūra datu uzglabāšanai un analizēšanai. 
1 Apmeklējiet  www.garminconnect.com. 
2 Izvēlieties Getting Started. 
3 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 

Vēstures nosūtīšana uz datoru   
Izveidojiet Garmin Connect kontu un 
sapārojiet Forerunner ar datoru, 
izmantojot  USB ANT Stick (30.lpp.). 
1 Ievietojiet USB ANT Stick ➊  

datora USB portā. 

➊
2 Novietojiet ierīci ne tālāk kā 

3m attālumā no datora.  
Kad ANT Agent atrod ierīci,
 ANT Agent rāda ierīces ID un 
jautā, vai vēlaties sapārot ierīci.  

3 Yes . 
4 
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Visu Forerunner datu nosūtīšana  
Pēc noklusējuma iestatījuma, 
Forerunner nosūta uz datoru tikai 
jaunākās aktivitātes. Jūs varat nosūtīt uz 
datoru visas saglabātās aktivitātes.  

Izvēlieties MODE > History > 
Transfer All. 

Izvairīšanās no datu nosūtīšanas      
Jūs varat liegt datu pārsūtīšanu no/uz 
datoru, pat tad, ja tas ir sapārots. 

Izvēlieties MODE > Settings > 
System > Data Transfer > Enabled 
> No. 

Mērķi 
Jūs varat izveidot treniņa mērķus 
Garmin Connect veitnē un nosūtīt tos uz 
savu Forerunner. 

Mērķu nosūtīšana uz  Forerunner 
Izveidojiet Garmin Connect kontu un 
sapārojiet Forerunner ar datoru, 
izmantojot USB ANT Stick (30.lpp.). 
1 Apmeklējiet  

www.garminconnect.com un 
izveidojiet mērķi. 

2 Uzklikšķiniet uz  Send to Device, 
tad gaidiet, līdz  ANT Agent nosūta 
mērķi. 3 Izvēlieties MODE > History > 
Goals. 

Navigācija
Izmantojiet GPS navigācijas funkcijas uz   
Forerunner, lai aplūkotu  ceļu uz kartes, 
saglabātu lokācijas, ko vēlaties atcerēties,  
un atrastu ceļu  uz mājām.  . 

Kartes lapas pievienošana                              
Pirms izmantojat navigācijas funkcijas, 
Jūs varētu konfigurēt Forerunner, lai  
rādītu karti. 

1  MODE > Settings > System > 
Map. 

2  Yes no Show Map lauka.  

Trases aplūkošana skrējiena laikā     
1 Izvēlieties MODE, līdz parādās karte.  
 2 Izvēlieties  START. 
Kad taimeris aktivizēts un Jūs sākata 

kustēties, uz kartes parādās pārtraukta 
līnija, norādot uz precīzu Jūsu veikto 
maršrutu. Šī līnija tiek saukta par trasi.   
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32 Navigācija                        

3 Izvēlieties ▲vai ▼, lai mainītu 
kartes tālummaiņu. 

Kartes funkcijas                                    

➊

➋
➌

➊ Punkti uz ziemeļiem                               

➋ Jūsu pašreizējā lokācija                                 

➌ Tālummaiņas pakāpe                                   

Jūsu lokācijas marķēšana                                
Lokācija ir jebkurš punkts, kuru saglabājat                                   
atmiņā. Ja vēlaties atcerēties kādu vietu 
vai atgriezties kādā noteiktā punktā,  
apzīmējiet šo lokāciju. Lokācija parādās 
kartē ar nosaukumu un simbolu. 

Jūs varat atrast, aplūkot un doties uz  
lokācijām jebkurā laikā.                                          
1 Dodieties uz vietu, kur vēlaties 

marķēt lokāciju.  
2 Izvēlieties          MODE > GPS  > Save 

Location. 
3 Ievadiet nosaukumu augšējā laukā.          

4 Izvēlieties  OK                     

Lokācijas marķēšana, izmantojot 
koordinātas 
1 Izvēlieties  MODE > GPS > Save 

Location. 
2 Ievadiet koordinātas Position 

laukā. 
  3 IzvēlietiesOK. 

Navigācija uz lokāciju  
1 MODE > GPS  > Go to 

Location. 
2 Izvēlieties lokāciju.       
3 Go To. 

Navigējot uz lokāciju, 
karte un kompass tiek 
automātiski pievienoti lapai.

4 START. 
5 MODE  , lai aplūkotu karti.      
6 Sekojiet līnijai uz kartes uz lokāciju.      
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Kompasa funkcijas      
Uz kompasa bultiņa  ➊ norāda      
uz lokāciju. Kompass rāda arī distanci 
➋ un laiku  ➌ līdz lokāciai.  

➊ ➋

➌ 

Lokācijas rediģēšana vai 
dzēšanaion 
1  Izvēlieties MODE  > GPS  > Go to 
Location . 

2 
  
Izvēlieties lokāciju.  

3  Rediģējiet informāciju vai izvēlieties       Delete. 
Navigācija atpakaļ uz startu                                            

Pirms navigējat uz savu starta pozīciju,  
Jums treniņā jāizmanto GPS un 
jāaktivizē taimeris. 

Jebkurā punktā skrējiena laikā Jūs varat            
atgriezties pie sākuma punkta.       

Skrējiena laikā izvēlieties                      MODE > GPS 
> Back to Start. 

!: Ja izmantojat ik sekundes ierakstu   
(34.lpp.), var būt nepieciešamas 
vairākas sekundes, lai noteiktu Jūsu 
sākuma lokāciju. 
 Parādās karte. Uz kartes redzama 
līnija no Jūsu pašreizējās lokācijas uz 
sākuma punktu. 

Navigācijas apturēšana                           
Izvēlieties MODE > GPS > Stop 
Navigation. 

GPS informācijas aplūkošana                                  
1 Izvēlieties          MODE > GPS > Satellites . 

Parādās informācija par satelīta signāla                                 
spēku. Melnās joslas norāda uz 
katra sanemtā satelīta signāla spēku   

 (zem katras joslas parādās satelītu 
skaits). 

2 Izvēlieties ▲vai▼ , lai aplūkotu satelītu lapu.                            

Satelītu lapā redzama informācija par  
 GPS signāliem, ko saņem Forerunner.                               

Lai saņemtu papildus informāciju par GPS,           
skat.www.garmin.com/aboutGPS.                     
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Ierīces pielāgošana 
Jūs varat pielāgot iestatījumus katram 
sporta veidam.  
1 Ja nepieciešams, turiet MODE,  

lai mainītu sporta veidu.  
2 Izvēlieties MODE > Settings. 
3 Izvēlieties iestatījumu, vadoties 

pēc aktīvā sporta veida.  
Piemēram, ja Forerunner ir novietots 
uz velosipēda, izvēlieties Bike 
Settings. 

4 Pielāgojiet iestatījumus.  
Tiek saglabāti aktīvā sporta veida 

iestatījumi.  
Sistēmas iestatījumi 
attiecas uz visiem sporta veidiem.. 

Izvēlieties          MODE > Settings > System. 
• Language—uzstāda ierīces valodu.                        

Mainot teksta valodu, netiek mainīta  
lietotāja ievadīto datu valoda, 
piemēram, kursu nosaukumi, 

• Tones and Vibration —uzstāda ierīci, lai       
tā izmanto audio toņus pogām, kā arī                                                          
audio toņus vai vibrāciju 
ziņojumiem. 

• Display— 35.lpp. 
• Map—35.lpp. 
• Time—uzstāda laika formātu un laika 

zonas. !: Ikreiz, meklējot satelītus, 
ierīce automātiski nosaka laika zonu 
un diennakts laiku.  

• Units—uzstāda distances, pacēluma, 
svara, augstuma, tempa, ātruma un 
pozcijas formāta mērvienības. !: 
Peldoties baseinā, distance un ātrums 
tiek automātiski nomainīti, lai atbilstu 
baseina garuma mērvienībām.   
Mērvienības tiek saglabātas arī citos 
sporta režīmos. 

• Weight Scale ANT+— 27.lpp. 
• Fitness Equipment—28.lpp. 
• Data Recording—kontrolē, kā ierīce  

ieraksta aktivitātes datus.  
 ◦ Smart Recordig—ieraksta galvenos 

punktus, kur Jūs maināt virzienu,  
ātrumu vai sirds darbību.  

 ◦ Every Second—ieraksta punktus katru 
sekundi. Tas nosdrošina īpaši  
detalizētu aktivitātes ierakstu, taču  
ievērojami samazina vietu atmiņā. 
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Data Transfer— 30.lpp. 
Initial Setup—ļauj izmantot 
konfigurēšanas vedni nākamreiz, kad 
ieslēdzat ierīci.  

. Displeja rediģēšana 
1 Izvēlieties  MODE > Settings > 

System > Display. 
2 Izvēlieties opciju:  
• Lai uzstādītu laiku, cik ilgi fona 
apgaismojums ir ieslēgts, izvēlieties 

Backlight Timeout� 
Izmantojiet mazāko fona 
apgaismojuma vērtību, lai 
taupītu bateriju jaudu.  
  
  

• 
  

Lai iestatītu ekrāna kontrasta vērtību,                        
izvēlieties Contrast . 

Kartes iestatījumi          
MODE > Settings > System > 

Map. 
• Orientation 

 ◦ North Up —pagriež karti ar                        
ziemeļiem pret ekrāna augšu. 

 ◦ Track Up 
ceļojuma  virzienu pret ekrāna 
augšu. 

• User Locations —rāda lokācijas             
uz kartes. 

• Show Map —rāda karti kā daļu no 
MODE  lapas. 

Lietotāja profili                           
Lietotāja profila iestatīšana       

 Forerunner izmanto informāciju, ko Jūs     
ievadāt par sevi, lai aprēķinātu precīzus                             
datus. Jūs varat mainīt sekojošu lietotāja              
profila informāciju: dzimti, vecumu, svaru     , 
un augstumu.      
1 MODE > Settings  > User 

Profile. 
2 Mainiet iestatījumus.     
Par kalorijām        
Tiek piedāvāta kaloriju  patēriņa un sirds         
darbības analīzes tehnoloģiju, ko atbalsta                
 Firstbeat Technologies Ltd. 
Lai saņemtu papildus informāciju, skat.             
www.firstbeattechnologies.com. 

Par treniņa efektu
Treniņa efekts mēra aktivitātes ietekmi uz   
uz aerobo sagatavotību. Treniņa  
efekts tiek aprēķināts aktivitātes laikā. 
Aktivitātei veiksmīgi progresējot,  
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pieaug treniņa efekta vērtība, informējot par to,          
kā aktivitāte ir uzlabojusi Jūsu fizisko formu.             
Treniņa efektu nosaka Jūsu lietotāja             
profila informācija, sirds darbība, kā arī, 
aktivitātes ilgums un intensitāte.            
Ir svarīgi zināt, ka Jūsu treniņa efekta rādītāji                   
(1.0–5.0) var šķist neticami augsti pirmo         
skrējienu laikā.  

Lai ierīce varētu spriest par Jūsu aerobo 
izturību, ir nepieciešams veikt vairākas aktivitātes.                                         

Treniņa 
efekts 

Apraksts 

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

2.0–2.9 Uztur Jūsu aerobo formu. 
3.0–3.9 Uzlabo aerobo formu, ja atkārto 

kā daļu no iknedēļas treniņu 
progrmmas.  

4.0–4.9 ievērojami uzlabo aerobo formu, 
ja atkārto 1–2 reizes nedēļā ar 
adekvātu atkopšanās laiku.

 

5.0 Rada īslaicīgu pārslodzi ar  
ievērojamu uzlabojumu. Līdz šai      
vērtībai jātrenējas ar īpašu pie- 

sardzību. Nepieciešamas vairākas                    
atkopšanās dienas.                                

Treniņa efekta tehnoloģiju nodrošina un 
atbalsta Firstbeat Technologies Ltd. 

Lai saņemtu papildus informāciju, skat.                           
www.firstbeattechnologies.com. 

Datu lauki 
Pielāgojiet datu laukus līdz pat                                   
četrās treniņu lapās katram sporta  veidam.        
Pielāgotie datu lauki tiek saglabāti  
aktīvajam sporta veidam. Daži datu lauki
nav pieejami, jo neatbilst attiecīgajam 
sporta režīmam. 
Datu lauki ar * simbolu rāda standarta vai 
metriskās vienības. Datu laukiem ar ** 
simbolu ir nepieciešams ANT+ sensors.                                
Datu lauks     Apraksts
Cadence ** Skriešanā kadenci mēra 

ar soļiem minūtē (spm). 
Riteņbraukšanā  - ar 
klaņu apgriezienu skaitu 
minūtē (rpm). 
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Cadence – Avg. ** Vidējā kadence Jūsu 
pašreizējās aktivitātes 
ilgumam.    

Cadence – Lap ** Vidējā kadence  šī 
apļa laikā. 

Cadence – Last 
Lap ** 

Vidējā kadence pēdējā 
veiktā apļa laikā. 

Calories Kopējais sadedzināto  
kaloriju skaits.                                    

Calories – Fat Sadedzināto tauku kaloriju                  
skaits. Nepieciešams New                            
Leaf®  vērtējums. 

Distance * Pašreizējās aktivitātes 
laikā veiktā distance.  

Distance – Interval * Pašreizējā peldēšanas 
intervālā veiktā distance.             

Distance – Lap * Pašreizējā aplī veiktā 
distance. 

Distance – Last 
Interval * Pēdējā peldēšanas 

intervālā veiktā distance.   
Distance – Last 
Lap * 

Pēdējā apļa laikā veiktā 
distance. 

Distance – Nautical 
* 

Veiktā distance 
jūras jūdzēs vai 
kilometros.  

Efficiency – Avg. Vidējais peldēšanas 
efektivitātes indekss 
šajā aktiviātē (20.lpp.)

Efficiency – Interval Peldēšanas 
efektivitātes indekss 
šajā intervālā.

 

Efficiency – Last 
Interval 

Efficiency – Last 
Length 

Vidējais peldēšanas efekti-                               
vitātes indekss pēdējā                     
veiktājā baseina garumā.      

Elevation * Distance virs vai zem       
jūras līmeņa. 

GPS Accuracy * Kļūdas robežas lokācijas              
noteikšanā. Piem., Jūsu   
GPS lokācijas precizitāte                                               
ir +/- 12 pēdas.     

Grade Kāpuma apēķins skrējiena                            
laikā. Piem., ja uzkāpjot     
10 pēdas (pacēlums)      
Jūs veicat
200 pēdas (distance),  
slīpums ir 5%        

Heading Virziens, kurā 
dodaties.  
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efektivitātes indekss 
pēdējā veiktajā intervālā. 
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Heart Rate ** Sirds sitienu skaits 
minūtē 

Heart Rate – %HRR 
** 

Procentuāla sirds darbības        
rezerve (maksimālais 
pulss mīnus pulss 
atpūtas laikā. 

Heart Rate – %Max. 
** 

Maksimālās sirds darbības 
procentuālā vērtība             

Heart Rate – Avg. ** Vidējā sirds darbība 
Jūsu pašreizējās 
aktivitātes laikā. 

Heart Rate – Avg. 
%HRR ** 

Vidējā procentuālā 
sirds darbības rezerve       

(maksimālais pulss mīnus 
pulss atpūtas brīdī) kādai 
aktivitātei.        

Heart Rate – Avg. 
%Max. ** 

Vidējais procentuālais 
maksimālā pulsa 
rādītājs aktivitātes laikā.             

Heart Rate – Lap ** Vidējā sirds darbība 
šajā aplī. 

Heart Rate – Lap 
%HRR ** 

Heart Rate – Lap 
%Max. ** 

Vidējais procentuālais 
maksimālās sirds 
darbības rādītājs aplim.                            

Heart Rate – Last 
Lap ** 

Vidējā sirds darbība 
pēdējā veiktajā alpī.        

Heart Rate Graph ** Līnija rāda pašreizējo 
sirds darbības zonu 
(1-5). 

Heart Rate Zone ** Pašreizējā sirds darbība  
 (1līdz 5). Noklusējuma                        
zonas balstās uz Jūsu 
lietotāja profilu,  
maksimālo pulsu 
un pulsu atpūtas laikā. 

Laps Veikto apļu 
skaits.  

Lengths Veikto baseina garumu 
skaits. 

Lengths – Interval 

Lengths – Last 
Interval 

Pace Pašreizējais temps.             
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Vidējā procentuālā 
sirds darbības rezerve       
(maksimālais pulss mīnus 
pulss atpūtas brīdī) apļa 
laikā.        

Veikto baseina garumu 
skaits šajā intervālā. 

Veikto baseina garumu 
skaits pēdējā veiktajā  
intervālā. 
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Pace – Average Vidējais temps 
pašreizējās 
aktivitātes laikā.  

Pace – Interval Vidējais temps šajā 
peldēšanas intervālā.   

Pace – Lap Vidējais temps 
pašreizējā aplī. 

Pace – Last Lap Vidējais temps pēdējā 
veiktajā aplī.  

Pace – Last Length Vidējais temps pēdējā 
veiktajā baseina 
garumā.     

Pace – Last Interval Vidējais temps pēdējā 
veiktajā peldēšanas 
intervālā.       

Power ** Pašreizējā jaudas 
atdeve vatos.             

Power – 30s Avg. ** 30-sekunžu kustības 
vidējā jaudas atdeve. 

Power – 3s Avg. ** 

Power – Avgerage 
** 

Vidējā jaudas atdeve  
pašreizējā brauciena 
laikā. 

Power – Kilojoules 
** 

Kopējais (uzkrātais)                                     
jaudas  daudzums 
kilodžoulos. 

Power – Lap ** Vidējā jaudas atdeve 
pašreizējā aplī. 

Power – Last Lap ** Vidējā jaudas atdeve 
pēdējā veiktā apļa laikā.                  

Power – Max. ** Sasniegtā jauda 
pašreizējās 
aktivitātes laikā. 

Power – Max. 
Lap ** 

Pašreizējā aplī 
sasniegtā jauda. 

Power – Watts/kg ** Jauda  vatos uz 
kilogramu.  

Power Zone ** Jaudas atdeves 
diapazons (1-7), vadoties 
pēc FTP vai pielāgotajiem 
iestatījumiem.          

Speed * Pašreizējais ātrums.                              
Speed – Avg. * Vidējais aktivitātes 

ātrums. 
Speed – Lap * Vidējais ātrums 

pašreizējā aplī. 
Speed – Last 
Lap * 

Vidējais ātrums 
pēdējā veiktajā aplī. 
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3-sekunžu kustības 
vidējā jaudas atdeve. 
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Speed – Max. * Lielākais sasniegtais 
ātrums pašreizējās 
aktivitātes laikā.  

Speed – Nautical  Pašreizējais ātrums mezglos.               
Speed – Vertical * Kāpuma/krituma 

vērtība pēdās/ 
metros stundā.  

Speed – VS 30s * 30-sekunžu kustības 
vidējais vertikālais 
ātrums. 

Sport Pašreizējā sporta 
režīma simbols. 

Steps * Soļu skaits pašreizējās 
aktivitātes laikā. 

Steps – Lap * 

Steps – Last 
Lap * 
Stroke Dist. – Avg. * Vidējā veiktā distance 

ar vienu vēzienu.          
Stroke Dist. – 
Interval * 

Vidējā vēziena distance 
šajā intervālā.  

Stroke Dist. – Last 
Int. 

Stroke Rate Vidējais vēzienu skaits 
minūtē vienai 
peldēšanas aktivitātei. 
Tāpat kā kadence  skriešanai/ 
riteņbraukšanai.              

Stroke Rate – 
Interval 

Vēzienu skaits 
pašreizējā intervālā.  

Stroke Rate – Last 
Int. 
Stroke Rate – Last 
Length 

Stroke Type Vēziena veids tiek 
noteikts pašreizējā 
intervālā (20.lpp) 

Stroke Type – Last 
Interval 

Stroke Type – Last 
Length 

Strokes

Strokes – Average Vidējais vēzienu skaits 
uz garumu pašreizējās 
aktvitātes laikā.          
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Soļu skaits pašreizējā 
apļa laikā. 
Soļu skaits pēdējā 
veiktā apļa laikā. 

Vidējā vēziena distance 
pēdējā veiktajā 
intervālā.  

Vēzienu skaits pēdējā 
veiktajā intervālā.  
Vēzienu skaits pēdējā 
veiktajā baseina 
garumā.  

Vēziena veids tiek 
noteikts pēdējā 
veiktajā  intervālā. 

Vēziena veids tiek 
noteikts pēdējā 
veiktajā  baseina garumā.                         
Vēzienu skaits 
pašreizējās 
aktivitātes laikā.
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Strokes – Interval Vēzienu skaits 
pašreizējā 
intervāla laikā.  

Strokes – Last 
Interval 

Strokes – Last 
Length 

Strokes/Length – 
Last Interval 

Vidējais vēzienu skaits          
uz baseina garumu 
pēdējā veiktā 
intervāla laikā. 

Sunrise Saullēkta laiks, 
vadoties pēc GPS 
pozīcijas. 

Sunset 

Swolf – Average Swolf rādītājs ir viena ga-          
ruma laiks plus vēzienu                         
skaits šajā garumā (20.lpp.)          
Vidējais rezultāts tiek 
rēķināts no visas 
aktivitātes.             

Swolf – Interval Swolf rādītājs pašreizējā  
intervālā.                        

Swolf – Last Interval Swolf rādītājs pēdējā 
veiktajā intervālā. 

Swolf – Last Length Swolf rādītājs pēdējā 
veiktajā baseina 
garumā. 

Time Hronometra laiks.                                  
Time – Avg. Lap Vidējais laiks, kas līdz šim bijis 

vajadzīgs apļu veikšanai.                                   
Time – Elapsed Kopējais ierakstītais laiks.       

Piem., ja skrienat 10 min,        
apturiet taimeri uz 5 min., 
tad vēlreiz aktivizējiet 
taimeri  un skrieniet 20 min., 
Jūsu uzskaitītais laiks ir  
35 min.                  

Time – Interval Laiks pašreizējā 
peldēšanas intervālā. 

Time – Lap

Time – Last Interval Laiks pēdējā veiktajā 
peldēšanas intervālā.  

Time – Last Lap
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Vēzienu skaits 
pēdējā veiktā 
intervāla laikā.  
Vēzienu skaits 
pēdējā veiktajā 
baseina garumā.        

Saulrieta laiks, 
vadoties pēc GPS 
pozīcijas. 

Laiks pašreizējā aplī. 

Laiks pēdējā veiktajā  
aplī..  
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Time of Day Pareizs laiks, vadoties pēc  
Jūsu laika iestatījumiem 
(formāta, laika zonas un 
vasaras laika).             

Total Ascent Kopējais pacēluma 
kāpums šai aktivitātei. 

Total Decent Kopējais pacēluma 
kritums šai aktivitātei. 

Training Effect 
(TE) ** 

Pašreizējā ietekme 
(1.0 -5.0) uz Jūsu 
aerobo formu (35.lpp.) 

Informācija par ierīci      
Rūpes par ierīci        

IEVĒROJIET!              
Neuzglabājiet ierīci vietās, kur tā tiek 
pakļauta ekstrēmām temperatūrām 
Tas var radīt neatgriezeniskus ierīces 
bojājumus.  
Neizmantojiet asus priekšmetus 
ierīces tīrīšanai. 

Izvairieties no ķīmiskiem tīrītājiem un 
šķīdumiem, kas var sabojāt plastmasa daļas.         

Ierīces tīrīšana 
1 Izmantojiet maigā mazgāšanas 

šķīdumā samērcētu drāniņu.  
2 Nosusiniet ierīci.             
Sirds darbības monitora apkope 

Pirms siksnas tīrīšanas atvienojiet 
moduli.  

• Pēc katras lietošanas noskalojiet siksnu.                            
• Ar rokām nomazgājiet siksnu aukstā 

ūdenī ar maigu ziepjūdeni pēc katras 5.reizes.                                     
• Nelieciet siksnu veļas 

mazgājamajā mašīnā vai žāvētājā.                             
• Lai paildzinātu sirds darbības monitora 

kalpošanas laiku, atvienojiet moduli, ja 
to neizmantojat.         
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Specifkācijas 
Forerunner specifikācijas 
Baterijas 
tips 

620 mAh prismatic, litija 
jonu baterija 

Baterijas 
mūžs 

Reālais baterijas darbības 
laiks ir atkarīgs no GPS, fona 
apgaismojuma un ANT+ 
ierīču izmantošanas. Pilna 
baterija ir izmantojama līdz     
20 h ar ieslēgtu GPS. 

Ūdens 
izturība 

Ūdens izturīgs līdz 
64pēdām (50 m) 

Darbības 
temperatūras   
diapazons  

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

Radio 
frekvence/ 
protokols 

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 

Sirds darbības monitora specifikācijas         
Lietotāja nomaināma 
CR2032, 3volti (44.lpp.) 
Aptuveni 4.5 
gadi (1h dienā)

 

98.4 ft. (30 m) 
Šis  produkts nepārraida sirds 
darbības datus uz Jūsu GPS  
ierīci peldēšanas laikā.                         

No 23°F līdz 122°F  
(no -5°C līdz 50°C) 

! : Aukstos apstākļos valkājiet                                
piemērotu apģērbu, lai 

uzturētu sirds darbības moni-                 
toram savu ķermeņa  temperatūru.                        

USB ANT Stick specifikācijas
Barošanas avots            USB 
Darbības 
temperatūra     

No14°Flīdz122°F  
(no -10°C līdz 50°C) 

Apraides 
diapazons

Aptuveni
16.4 ft. (5 m) 
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Baterijas 
tips 

Baterijas 
mūžs 

Ūdens 
izturība 

Radio 
frekvence

protokols 
/ 

Darbības 
temperatūras 
diapazons 

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 

Radio 
frekvence
protokols 

/ 

Informācija par ierīci       
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Sirds darbības monitora baterijja                  
 BRĪDINĀJUMS 

Naizmantojiet asus priekšmetus, lai 
izņemtu baterijas. 

Sazinieties ar vietējo atkritumu 
pārstrādes departamentu, lai uzzinātu, kā 
pareizi atbrīvoties no  baterijām.  
Perhlorāta materiāls – ievērojiet 
piesardzību!Skat. www.dtsc .ca.gov/ 
hazardouswaste/perchlorate. 
Sirds darbības monitora bateriju 
nomainīšana 
1 Izmantojiet mazo Phillips 
skrūvgriezi, lai izņemtu 4 skrūves no 

moduļa aizmugures.  
2 Noņemiet vāku, izņemiet bateriju.  

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

! : Nesabojājiet un nepazaudējiet 
O-veida gredzenu.        

5 Noņemiet  aizmugurējo vāku un 4 
skrūves. 

Kad monitora baterija nomainīta, 
sapārojiet to ar ierīci vēlreiz (22.lpp.)

Pielikums
Ierīces reģistrēšana          
Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt, 
aizpildot reģistrācijas formu tiešsaistē. 
• Skat.  http://my.garmin.com. 
• Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu 

vai kopiju.  
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Rata izmērs un perimetrs   
Rata izmērs ir atzīmēts abās riepas 
pusēs. Lai rediģētu velo profilu, skat.  
18.lpp. 

 
Rata izmērs      L (mm)

12 × 1.75 935
14 × 1.5 1020
14 × 1.75 1055
16 × 1.5 1185
16 × 1.75 1195
18 × 1.5 1340
18 × 1.75 1350
20 × 1.75 1515
20 × 1-3/8 1615
22 × 1-3/8 1770
22 × 1-1/2 1785
24 × 1 1753
24 × 3/4 Tubular 1785
24 × 1-1/8 1795
24 × 1-1/4 1905
24 × 1.75 1890
24 × 2.00 1925
24 × 2.125 1965

L (mm)
26 × 7/8 1920
26 × 1(59) 1913
26 × 1(65) 1952
26 × 1.25 1953
26 × 1-1/8 1970
26 × 1-3/8 2068
26 × 1-1/2 2100
26 × 1.40 2005
26 × 1.50 2010
26 × 1.75 2023
26 × 1.95 2050
26 × 2.00 2055
26 × 2.10 2068
26 × 2.125 2070
26 × 2.35 2083
26 × 3.00 2170
27 × 1 2145
27 × 1-1/8 2155
27 × 1-1/4 2161
27 × 1-3/8 2169
650 × 35A 2090
650 × 38A 2125
650 × 38B 2105
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L (mm) 
700 × 18C 2070  
700 × 19C 2080  
700 × 20C 2086  
700 × 23C 2096  
700 × 25C 2105  
700 × 28C 2136  
700 × 30C 2170  

700 × 32C 2155  
700C Tubular 2130  
700 × 35C 2168  
700 × 38C 2180  
700 × 40C 2200  

Traucējummeklēšana           
Programmatūras atjaunināšana ar  
Garmin Connect 

  

Izveidojiet  Garmin Connect kontu, 
sapārojiet Forerunner ar savu datoru, 
izmantojot USB ANT Stick (30.lpp.). 
1 Skat.www.garminconnect.com. Ja 

ir pieejama jauna programmatūra, 
Garmin Connect ziņo par pieejamo 
atjauninājumu. 

2 Sekojiet ekrāna instrukcijām. 
3 Atjaunināšanas procesa laikā turiet 

ierīci ne tālāk kā 3m attālumā no datora,        
Papildus informācijas saņemšana                                       
Papildus informāciju par šo produktu 
atradīsiet Garmin tīmekļa vietnē.  
• Apmeklējiet www.garmin.com/intosports. 
• Apmeklējiet www.garmin.com/learningcenter.                              
• Apmeklējiet http://buy.garmin.com vai 

sazinieties ar Garmin dīleri, lai 
saņemtu informāciju par papildus 
aksesuāriem un rezerves daļām .  
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Forerunner Traucējummeklēšana                        
Problēma      Risinājums       

 
Pogas nereaģē 
 Kā atiestatīt ierīci? 

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

!: Tādējādi netiek dzēsti dati vai iestatījumi. 
Vēlos nodzēst no 
ierīces visus lietotāja 
datus. 

!: Tādējādi tiek dzēsta visa lietotāja informācija, bet netiek dzēsta 
vēsture. 
1 Izslēdziet ierīci. 
2 Turot  MODE, ieslēdziet ierīci. 
3 Izvēlieties  Yes. 

Kā restaurēt 
sākotnējos rūpnīcas 
iestatījumus ? 

1 Turiet  MODE un ENTER.     Tad turiet          .        
2 Atlaidiet   ,tad atlaidiet MODE un ENTER. 

Mana ierīce neatrod 
satelīta signālu. 

1 Iznesiet ierīci no garāžas, tālāk no augstām celtnēm un kokiem.  
2 Pastāviet uz vietas dažas minūtes .  

  
Trūkst dažu vēstures  
datu 

Kad ierīces atmiņa ir pilna, tiek rakstīts pāri vecākajiem datiem.  
Tādēļ regulāri nosūtiet  datus no ierīces uz datoru.  

Kur meklēt info par 
 programmatūras versiju? 

  
  
   

Izvēlieties MODE > Settings > About Forerunner, lai rādītu
 programmatūras informāciju un ierīces ID. 

Kā  ātri nomainīt sporta 
veidus? 

Turiet 
MODE. 

Kā saņemt New Leaf 
uzdevumu!? 

Skat.www.newleaftness.com. Arī sporta klubos. 
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ANT+ Sensora traucǜjummeklǜĢana                       
Problǜma                

Izmantoju cita ražotāja    
Risinǖjums         

  
ANT+ sensoru. 

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

Nomainīju aksesuāra 
bateriju. 

Sapārojiet sensoru ar savu Forerunner vēlreiz 
(22.lpp.). 

Sirds darbības dati ir 
nesaprotami un 
nepareizi. 

• Pārliecinieties, ka sirds darbības monitors ir cieši pieguļošs 
ķermenim.  
 • Sildiet to 5–10 minūtes. 
• Vēlreiz samitriniet elektrodus.  Izmantojiet ūdeni, siekalas vai 

elektrodu gēlu.  
• Tīriet elektrodus. Netīrumi un  sviedri uz elekrodiem var traucēt 

sirds darbības signālam.  
•Sintētiski materiāli, kas rīvējas vai saskaras ar sirds darbības 

monitoru, var radīt statisko elektrību, trau-cējot sirds darbības 
signāla uztveršanu. Uzvelciet kokvilnas kreklu vai samitriniet 
kreklu, ja tas nepieciešams. 

  • Spēcīgi magnētiskie lauki un daži 2.4 GHz bezvadu sensori var 
radīt traucējumus Jūsu sirds darbības monitorā. Šādi avoti var būt: 
augstsprieguma līnijas, elektriskie motori, mikroviļņu krāsnis, 2.4 
GHz bezvadu telefoni un bezvadu LAN piekļuves punkti. Paejot 
nost no traucējumu avota, sirds darbības datiem jāatgriežas 
normālā stāvoklī.
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Sirds darbǮbas zonu aprǜǶinǖĢana         
Zona % no 

maksimǖlǖ 
pulsa

Veiktǖ piepȋle Ieguvums       

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

  Iesācēju līmeņa aerobais 
  treniņš, mazāk stresa 

Komfortabls temps, nedaudz dziļāka 
 elpošana, sarunāšanās iespējama. 

2 60–70%

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

Uzlabotas aerobās spējas, 
optimāls kardiovaskulārs 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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