
Forerunner® 920XT
 BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga 
informācija par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci 
attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu, pirms maināt 
treniņu programmu vai uzsākat jaunu.  

Pogas

1. Spiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu fona 
apgaismojumu.  Turiet, lai iesl./izsl. ierīci. 



2. Spiediet, lai ritinātu pa aktivitāšu 
profliemizvēlnēm, detaļām un 
iestatījumiem. Turiet, lai ātri ritinātu pa 
iestatījumiem.  Izvēlieties, lai ritinātu pa 
datu ekrāniem aktivitātes laikā.

3.
ENTER

Izvēlieties, lai aktivitzētu/apturētu 
taimeri.  Spiediet, lai izvēlētos kādu 
opciju un apstiprinātu ziņojumu.   

4.
BACK

Izvēlieties, lai apzīmētu jaunu apli. 
Izvēlieties, lai apzīmētu pāreju starp vairāku 
sporta veidu aktivitātēm.  Spiediet, lai 
apzīmētu atlikušo laiku peldēšanas laiku. 
Izvēlieties, lai atgrieztos pie iepriekšējā 
ekrāna.  Spiediet vairākas reizes, lai 
atgrieztos pie laika ekrāna un bloķētu ierīci. 

5. Izvēlieties, lai atbloķētu ierīci.
Izvēlieties, lai pārslēgtos starp aktivitātes 
profila ekrānu, galveno izvēlni un laika 
ekrānu. Turiet, lai nosūtītu aktivitāti uz 
savu  Garmin Connect™ kontu.

Statusa ikonas
Ikonas parādās aktivitātes profila un datu ekrānu 
augšdaļā.  Mirgojoša ikona nozīmē to, ka ierīce 
meklē signālu. nemirgojoša ikona nozīmē to, ka 
signāls ir atrasts un sensors ir pievienots.  

GPS statuss

Bluetooth® tehnoloģijas statuss
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Wi‑Fi® tehnoloģijas statuss

Sirds ritma statuss

Pedometra statuss

Ātruma un kadences statuss

Jaudas statuss

VIRB™ kameras statuss

Dodoties skrējienā
Pirmā fitnesa aktivitāte, ko ierakstīsiet uz ierīces, būs 
skrējiens, izbrauciens ar riteni vai kāda cita ārpustelpu 
aktivitāte.  Ierīce sākotnēji ir daļēji uzlādēta.  Iespējams, 
pirms aktivitātes uzsākšanas, ierīce ir jāuzlādē (4.lpp.).

1 Turiet          , lai ieslēgtu ierīci.   

2 Spiediet   un     , lai aplūkotu aktivitātes profilus.

3 Spiediet ENTER.
Parādās izvēlētās aktivitātes profila taimera 
ekrāns.

4 Dodieties ārpus telpām un nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus. 
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Tas var aizņemt dažas minūtes. Ja ierīce ir gatava, 
satelītu joslas iekrāsojas zaļā krāsā. 

5Spiediet      , lai aktivizētu taimeri.   

6 Uzsāciet savu aktivitāti.

7 Kad aktivitāte pabeigta, spiediet         , lai apturētu
taimeri. 

8 Izvēlieties Save , lai saglabātu aktivitāti un atiestatītu taimeri.
Parādās kopsavilkums. Jūs varat augšupielādēt 
savu aktivitāti  Garmin Connect kontā (24.lpp.).

Ierīces lādēšana
 BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju.  Skatiet ierīces 
komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga informācija par 
drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos 
brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

IEVĒROJIET!
Lai pasargātu ierīci no korozijas, rūpīgi nosusiniet 
kontaktus un laukumu ap tiem , pirms lādējat vai 
pievienojat ierīci datoram.  

1 Ievietojiet USB kabeli datora USB portā.

2 Novietojiet lādētāja atveres ieprietim ierīces aizmugurē 
esošajiem kontaktiem, droši pievienojiet 
lādēšanas klipsi  (1) pie ierīces.
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3 Pilnībā uzlādējiet ierīci. 

4 Nospiediet (2) , lai atvienotu lādētāju.

Ietaupiet laiku ar īsceļu izvēlni  
Ierīce nodrošina īsceļu izvēlnes opcijas, kas sniedz pieeju 
dažādiem datu ekrāniem un aksesuāru funkcijām.   
Ievērojiet!: Dažām īsceļu izvēlnes opcijām 
nepieciešami papildus aksesuāri.  
1 Turiet    , lai aplūkotu īsceļu izvēlnes opcijas.

2 Izvēlieties kādu opciju:

Wi‑Fi tehnoloģija  Jūs varat nosūtīt aktivitātes uz 
savu Garmin Connect kontu.

Datu ekrāni Jūs varat rediģēt datu laukus. 
Treniņa ekrāns       Jūs varat atcelt treniņu.
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Metronoma ekrāns   Jūs varat noņemt metronoma 
skaņu un rediģēt iestatījumus.

Virtual Partner®
ekrāns

Jūs varat rediģēt tempu un 
ātrumu.

Treniņa mērķa
ekrāns

Jūs varat atcelt treniņa 
mērķi.  

Sacīkstes                Jūs varat atcelt sacīkstes.
Kartes ekrāns Jūs varat piekļūt navigācijas 

funkcijām, ieskaitot  Back to 
Start un Save Location.

Navigācijas ekrāns
(kompass)

Jūs varat apturēt navigāciju.

Skrējiena dinamikas 
ekrāns

Jūs varat mainīt 
sākotnējos rādījumus.  

Jaudas mērītājs Jūs varat kalibrēt jaudas 
mērītāju. 

VIRB aktivitāšu
kamera

Jūs varat kontrolēt kameru. 

Forerunner® 920XT
Multisport aktivitātes
Triatlona, divcīņas un citu multi sporta veidu 
piekritēji var izmantot visas pielāgojamo 
multisport profilu priekšrocības (50.lpp.). Uzstādot 
multisport profilu, Jūs varat  pārslēgties starp 
sporta režīmiem un arī aplūkot savu  kopējo laiku
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visiem sporta veidiem. Piemēram, Jūs varat 
pārslēgties no velo režīma uz skriešanas režīmu un 
aplūkot savu kopējo laiku  velo un skriešanas 
treniņa laikā.  
Aktivitātes profilu mainīšana aktivitātes laikā  
Jūs varat uzsākt multisport aktivitāti, izmantojot 
vienu aktivitātes profilu un manuāli pārslēdzoties uz 
citu aktivitātes profilu, neapturot taimeri.  

1 Izvēlieties     un atlasiet aktivitātes profilu savam pirmajam  
sporta segmentam.

2Spiediet     , tad uzsāciet aktivitāti.

3 Kad esat gatavs nākamajam sporta segmentam, izvēlieties
, tad atlasiet citu aktivitātes profilu. 

Ievērojiet!: Ja pārslēdzaties no iekštelpu 
segmenta uz ārpustelpu segmentu, dodiet ierīcei 
laiku, lai tā atrod satelītus.  

4   Kad sporta segmenti pabeigti, izvēlieties           , lai 
apturētu taimeri.

5 Spiediet Save, lai saglabātu multisport aktivitāti un atiestatītu
taimeri.
Parādās kopsavilkums, tai skaitā kopīgs 
kopsavilkums par  multisport aktivitāti un 
detalizēta informācija par katru sporta segmentu.  

Triatlona treniņš
Piedaloties triatlonā, Jūs varat izmantot triatlona 
aktivitātes profilu, lai ātri pārietu uz katra sporta 
veida segmentu. 
1Spiediet  >  > Triathlon > ENTER.
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2 Atlasiet      , lai aktivizētu taimeri.

3Spiediet          katras pārejas sākumā un beigās.  

4  Kad aktivitāte pabeigta,  spiediet              > Save.

Peldēšana
IEVĒROJIET!

Ierīce nav paredzēta niršanai. Lietojot ierīci niršanas 
laikā, tā var sabojāties, kā arī garantija zaudē savu 
spēku.
Ievērojiet!: Ierīce nespēj ierakstīt sirds ritma 
datus peldēšanas laikā. 
Peldēšana ar  Forerunner
Jūs varat izmantot baseina peldēšanas aktivitātes 
profilu, lai ierakstītu peldēšanas datus, ieskaitot  
distanci, tempu, sirds pukstu skaitu un tipu.
1 Spiediet    >  > Pool Swim > ENTER.

2 Spiediet     , lai aktivizētu taimeri. 

3 Spiediet        katra atpūtas perioda sākumā un beigās

4   Kad aktivitāte pabeigta, izvēlieties            > Save.

8



Peldēšanas terminoloģija
Garums: Viens peldējiens baseina garumā.
Intervāls: Viens vai vairāki secīgi garumi. Jauns intervāls, 

kas sākas pēc atpūtas.
Vēziens: Vēziens tiek ieskaitīts ik reizi,  kad Jūsu roka, uz  

kuras piestiprināta ierīce, veic pilnu ciklu.  
Swolf rādītājs: Jūsu swolf rādījums ir viena baseina garuma 

laika un šī garuma vēzienu skaita summa. 
Piemēram, 30 sekundes plus 15 vēzieni ir swolf 
rādītājs - 45. Peldēšanai atklātās ūdens tilpnēs  
swolf tiek aprēķināts virs 25 metriem. Swolf ir 
peldēšanas efektivitātes mērījums. Līdzīgi kā 
golfā - jo mazāks rādījums, jo labāks rezultāts. 

Vēzienu tipi
Vēzienu tipu identifikācija ir pieejama tikai 
peldēšanai baseinā. Vēziena tips tiek noteikts 
garuma beigās.  Vēzienu tipi parādās tad, kad  
aplūkojat intervāla vēsturi.  Tāpat Jūs varat izvēlēties 
vēziena tipu kā pielāgojamu datu lauku  (51.lpp.).
Free       Frīstails
Back      Peldēšana uz muguras
Breast Brass
Fly Tauriņstils
Mixed    Vairāk kā viens vēziena veids intervāla laikā.
Drill Izmantojams kopā ar treniņa žunālu (10.lpp.)

Atpūta baseina peldēšanas laikā
Noklusējuma atpūtas ekrāns rāda divus atpūtas taimerus.  
Tāpat tas rāda pēdējā veiktā intervāla laiku un distanci. 
Atpūtas ekrānu var  pielāgot vai izslēgt.  
Ievērojiet!: Atpūtas laikā peldēšanas dati netiek ierakstīti. 
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1 Peldēšanas  laikā  spiediet          , lai uzsāktu atpūtu. 
Displejs parāda baltu tekstu uz melna 
fona un  tiek aktivizēts atpūtas ekrāns.

2 Atpūtas laikā izvēlieties       , lai aplūkotu citus datu ekrānus
(papildus).

3Spiediet       , tad turpiniet peldēšanu.

4 Atkārtojiet papildus atpūtas intervālus. 

Trenēšanās at treniņu žurnālu
Treniņa žurnāla funkcija ir pieejama tikai peldēšanai baseinā.  
Jūs varat izmantot treniņa žurnālu, lai manuāli  veiktu ierakstus 
par kāju vēzieniem, peldēšanu ar vienu roku vai jebkāda veida 
peldēšanu, kas nav viens no četriem galvenajiem vēzienu 
veidiem. Treniņa laiks tiek ierakstīts; Jums jāievada distance. 
Padoms: Jūs varat pielāgot datu ekrānus un datu laukus savam 
baseina peldēšanas aktivitātes profilam  (51.lpp.).
1Spiediet  >  > Pool Swim > ENTER.

2 Baseina peldēšanas aktivitātes laikā spiediet    , lai aplūkotu 
treniņa žurnāla taimeri.

3Spiediet       , lai aktivizētu treniņa taimeri. 

4 Kad pabeigts treniņa intervāls, spiediet

Treniņa taimeris apstājas, bet aktivitātes taimeris 
turpina  ierakstīt visu  peldēšanas sesiju.

5 Izvēlieties distanci veiktajam treniņam. 
Distances pieaugums tiek balstīts uz baseina 
izmēru, kas izvēlēts  aktivitātes profilam. 

6 Izvēlieties kādu no opcijām:
• Lai uzsāktu citu treniņa intervālu, spiediet          .      
• Lai uzsāktu peldēšanas intervālu, izvēlieties       , 

lai atgrieztos pie peldēšanas treniņa ekrāniem.
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7   Kad aktivitāte pabeigta, izvēlieties           > Save.

Peldēšanas atklātā ūdenī
Šo ierīci var izmantot arī peldēšanas atklātā ūdenī. Jūs varat 
ierakstīt dažādus peldēšans datus, piemēram, distanci, 
tempu un vēzienu skaitu. Tāpat Jūs  varat pievienot datu 
ekrānus noklusējuma atklāta ūdens peldēšanas aktivitātes 
profilam  (51.lpp.) vai izveidot savu profilu (50.lpp.).
1Spiediet  >  > Open Water > ENTER.

2 Dodieties ārpus telpām un nogaidiet, līdz  ierīce atrod 
satelītus. Tas var aizņemt dažas minūtes. Satelītu 
josla iekrāsojas zaļa, ja ierīce ir gatava. 

3Spiediet      , lai aktivizētu taimeri.

4 Kad aktivitāte pabeigta, izvēlieties           > Save.

Sekošana līdzi aktivitātei
Aktivitātes ieraksta ieslēgšana
Funkcija, kas seko līdzi aktivitātei, ieraksta Jūsu dienas laikā 
veikto soļu skaitu, soļu mērķi, veikto distanci un sadedzinātās 
kalorijas katras ieraksta dienas laikā. Sadedzinātās kalorijas 
sevī ietver Jūsu bazālo vielmaiņu un  aktivitātes kalorijas. 

Sekošanu aktivitātei var veikt sākotnējās ierīces 
iestatīšanas laikā vai arī jebkurā citā laikā. 

Spiediet  > Settings > Activity Tracking > 
Status > On.

Soļu skaitīšana nav pieejama, kamēr ierīce nav 
atradusi satelītus un automātiski uzstādījusi 
laiku.   Nodrošiniet ierīcei brīvu skatu uz 
debesīm, lai tā spētu uztvert satelīta signālu.
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Jūsu kopējais dienas laikā veikto soļu skaits parādās 
zem pareiza laika          . 
Soļu skaits tiek periodiski atjaunināts. 

Padoms: Uz laika ekrāna Jūs varat izvēlēties        , lai 
aplūkotu papildus aktivitātes ieraksta datus. 
Kustību brīdinājuma izmantošana
Pirms izmantojat kustību brīdinājumu, ieslēdziet 
aktivitātes sekošanas funkciju. 
Pavadot sēdus ilgāku laika periodu, notiek nevēlami 
vielmaiņas  procesi. Kustību brīdinājums atgādinās Jums 
par nepieciešamību izkustēties.   Pēc vienas stundas bez 
aktivitātēm parādās  Move! un sarkana josla.  Ierīce pīkst 
un vibrē, ja ir ieslēgti skaņu toņi  (59.lpp.).

Dodieties īsā pastaigā (vismaz pāris minūtes), 
lai  atiestatītu kustību brīdinājumu. 

Automātiska mērķa uzstādīšana
Jūsu ierīce automātiski uzstāda dienas mērķi, 
balstoties uz iepriekšējo aktivitāšu rezultātiem. Veicot 
ikdienas kustības, ierīce rāda Jūsu progresu attiecībā 
pret uzstādīto dienas mērķi (1).

Ja izvēlaties neizmantot automātisko mērķa 
uzstādīšanas funkciju, Jūs varat uzstādīt pielāgotu 

soļu mērķi savā Garmin Connect kontā.

12



Miega kontrole
Miega režīmā ierīce seko līdzi Jūsu atpūtai. Miega statistika 
sniedz datus par kopējām miegā pavadītajām stundām, 
kustību periodiem un mierīga miega periodiem.  

Miega režīma izmantošana
Pirms izmantojat miega kontroles  funkciju, 
uzlieciet ierīci. 
1   Pareiza laika ekrānā izvēlieties       , lai aplūkotu

aktivitātes ieraksta detaļas.
2 Turiet    , lai aplūkotu īsceļu izvēlni. 

3 Spiediet Start Sleep Mode.

4 Pamostoties, spiediet ENTER > Yes , lai izietu no miega 
režīma.
Ievērojiet!: Ja aizmirstat aktivizēt uz ierīces miega 
režīmu,  Jūs varat ievadīt miega režīmu un 
mošanās reizes manuāli savā Garmin Connect 
kontā, lai nodrošinātu miega statistiku. 

Treniņi iekštelpās
Ierīce sevī ietver iekštelpu aktivitātes profilus skriešanai, 
velobraukšanai un peldēšanai. Jūs varat izslēgt GPS, ja 
trenējaties iekštelpās vai arī lai taupītu bateriju. 
Ievērojiet!: Jebkādas izmaiņas  GPS iestatījumos 
tiek saglabātas aktīvajā profilā.  
Spiediet  > Activity Settings > GPS > Off.

Skrienot ar izslēgtu GPS, ātrums un distance tiek 
aprēķināti, izmantojot ierīces akselerometru.  
Akselerometrs veic paškalibrāciju. Ātruma un 
distances datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem 
skrējieniem ārpus telpām, izmantojot  GPS.
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Treniņi
Jūs varat izveidot savus pielāgotos treniņus, izmantojot  
mērķi katram treniņa solim, dažādāsm distancēm, 
laikiem un kalorijām.  Jūs varat izveidot treniņus, 
izmantojot Garmin Connect vai izvēloties treniņu plānu 
no Garmin Connect un tad nosūtot to uz ierīci. 

Jūs varat saplānot savus treniņus, izmantojot 
Garmin Connect. Saplānotos treniņus saglabājiet 
uz ierīces.
Sekojiet treniņiem no tīkla
Pirms lejupielādējat treniņu no Garmin Connect, 
izveidojiet savu Garmin Connect kontu (24.lpp.).
1 Savienojiet ierīci ar datoru.

2 Skat. www.garminconnect.com/workouts.

3 Izveidojiet un saglabājiet jauno treniņu.

4 Izvēlieties Send to Device un skojiet ekrāna 
instrukcijām.

5 Atvienojiet ierīci.

Treniņa uzsākšana
Pirms  uzsākat treniņu, lejupielādējiet to no   
Garmin Connect konta.
1Spiediet     > Training > My Workouts.

2 Izvēlieties treniņu.

3 Izvēlieties Do Workout.
Kad treniņš uzsākts, ierīce parāda katru treniņa soli 
un mērķi (ja tāds ir), kā arī pašreizējos treniņa datus. 
Par treniņu kalendāru
Treniņu kalendārs uz ierīces ir trenēšanās kalendāra 
paplašinājums vai plāns, ko uzstādāt  Garmin Connect.
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Kad  Garmin Connect kalendāram pievienoti daži 
treniņi, Jūs tos varat nosūtīt uz ierīci. Visi plānotie un 
uz ierīci nosūtītie treniņi parādās treniņu kalendāra 
sarakstā, sakārtoti pēc datuma. Izvēloties dienu 
treniņu kalendārā, Jūs varat aplūkot vai uzsākt 
treniņu. Saplānotais treniņš  paliek uz ierīces, līdz 
brīdim, kamēr to paveiksiet vai ja izlaidīsiet to. 
Nosūtot jaunus saplānotus treniņus no Garmin 
Connect, tie tiek pārrakstīti pāri esošajam kalendāram.
 Garmin Connect treniņu plānu izmantošana
Pirms lejupielādējat un izmantojat treniņa plānu 
no Garmin Connect, izveidojiet Garmin Connect 
kontu (24.lpp.).
Jūs varat pārlūkot Garmin Connect, lai atrastu 
treniņu plānu, u.c. un lejupielādētu   šo plānu savā 
ierīcē.
1  Pievienojiet ierīci datoram.

2 Apmeklējiet www.garminconnect.com.

3  Izvēlieties un izveidojiet treniņu plānu. 

4  Aplūkojiet treniņu plānu kalendārā.

5Spiediet        , tad sekojiet ekrāna instrukcijām.

Intervālu treniņi
Jūs varat izveidot intervālu treniņus, balstoties uz 
distanci vai laiku. Ierīce saglabā Jūsu izveidoto 
intervālu treniņu, līdz izveidojat citu. Jūs varat 
izmantot atvērtos intervālus trases treniņiem, kā arī 
tad, ja skrienat zināmu distanci.   Izvēloties             , 
ierīce ieraksta intervālu un pārvietojas pie atpūtas 
intervāla. 
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Intervālu treniņa izveidošana
1Spiediet  > Training > Intervals > Edit > Interval >

Type.
2Spiediet Distance, Time, or Open.

Padoms: Jūs varat izveidot atvērto intervālu, 
uzstādot veidu uz  Open (atvērts).

3 Izvēlieties Duration, ievadiet distances vai laika intervāla 
 vērtības un izvēlieties          .

4 Spiediet Rest > Type.

5 Spiediet Distance, Time vai Open.

6 Ja nepieciešams, ievadiet distances vai laika vērtību atlikušajam
intervālam, tad izvēlieties             .

7 Izvēlieties vienu vai vairākas opcijas:
• Lai uzstādītu atkārtojumu skaitu, izvēlieties Repeat.
• Lai pievienotu treniņam  atvērto 

iesildīšanos,  spiediet Warm Up > On.
• Lai pievienotu treniņam atvērto atdzišanu,

spiediet Cool Down > On.
Intervāla treniņa uzsākšana
1Spiediet  > Training > Intervals > Do Workout.

2Spiediet .

3 Kad intervāla treniņam ir iesildīšanās,izvēlieties       , 
lai uzsāktu pirmo intervālu.

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

Treniņa pārtraukšana
• Jebkurā laikā spiediet       , lai pabeigtu treniņa soli.
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• Jebkurā laikā spiediet               , lai apturētu taimeri.  
Prognozēto sacīkšu rezultātu aplūkošana 
Pirms aplūkojat prognozētos  sacīkšu rezultātus  (tikai 
skriešanai), uzlieciet sirds ritma monitoru un sapārojiet to ar  ar 
ierīci. Lai aprēķins būtu pēc iespējas precīzāks, pabeidziet 
lietotāja profila uzstādīšanu (49.lpp.), tad uzstādiet savu 
maksimālo sirds ritmu (44.lpp.).

Jūsu ierīce izmanto  VO2 max. aprēķinu (39.lpp.) un 
publicētos datu avotus, lai nodrošinātu mērķa sacīkšu 
laiku, vadoties pēc pašreizējās fiziskās formas.  Šajos 
aprēķinos tiek ņemts vērā tas, ka Jūs esat veicis 
atbilstošu sagatavošanos sacīkstēm.  
Ievērojiet!: Sākotnēji aprēķini var šķist neprecīzi.  
Ierīcei nepieciešami daži skrējieni, lai iegūtu 
informāciju par Jūsu skriešanas sniegumu.  
1 Uzlieciet sirds ritma monitoru,  tad dodieties skriet.

2 Spiediet  > My Stats > Race Predictor.
Jūsu prognozētais sacīkšu rezultāts parādās  5km, 
10km, pusmaratona un maratona distancēm. 

Virtuālā partnera izmantošana
Jūsu Virtuālais partneris ir treniņu rīks, kas paredzēts Jūsu mērķu 
sasniegšanai. Jūs varat pielāgot Virtuālo partneri treniņu nolūkos 
(skriešanai, riteņbraukšanai, u.c.) atbilstoši uzstādītajam mērķa 
ātrumam vai tempam. 

Ievērojiet!: Virtuālais partneris nav pieejams  peldēšanas režīmā. 
1 Izvēlieties aktivitātes profilu.

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

3 Spiediet Set Pace vai Set Speed.
Jūs varat izmantot tempu vai ātrumu 
kā  formātu (60.lpp.).
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4  Ievadiet vērtību.

5 Spiediet      , lai aktivizētu taimeri. 

6 Aktivitātes laikā izvēlieties  vai    , lai  aplūkotu 
Virtuālā partnera ekrānu un redzētu, kurš ir vadībā.

Treniņa mērķa uzstādīšana
Treniņa mērķa funkcija darbojas ar Virtuālā partnera 
funkciju, lai Jūs varētu trenēties  atbilstoši uzstādītajai 
distancei un laikam, distancei un tempam vai distancei 
un ātruma mērķim. Šo funkciju var izmantot skriešanai 
riteņbraukšanai vai kādam citam individuālajam sporta 
veidam (izņemot peldēšanu). Treniņa aktivitātes laikā 
ierīce sniedz Jums reāllaika atgriezenisko saiti par to, cik 
vēl atlicis līdz uzstādītā mērķa sasniegšanai. 
1Spiediet  > Training > Set a Target.

2 Izvēlieties kādu no opcijām:
• Izvēlieties Distance Only , lai atlasītu 

pašreizējo distanci vai ievadītu savu distanci.
• Izvēlieties Distance and Time, lai atlasītu 

distances un laika mērķi.
Laika mērķi var ievadīt manuāli. Izmantojiet 
prognozi (vadoties pēc VO2 max. aprēķina) 
vai  izmantojiet personīgo ieraksta laiku. 
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• Izvēlieties Distance and Pace vai 
Distance and Speed, lai izvēlētos 
distances un tempa vai ātruma mērķi.

Treniņa mērķa ekrāns parādās, norādot uz 
prognozējamo beigu laiku.  Apēķinātais beigu laiks 
balstās uz pašreizējo  sniegumu un atllikušo laiku.  

3Spiediet     , lai aktivizētu taimeri. 
4 Ja nepieciešams , spiediet      , lai aplūkotu  Virtuālā  partnera

ekrāna.
5 Kad aktivitāte pabeigta, izvēlieties             > Save.

Parādās kopsavilkuma ekrāns, norādot uz to, vai esat 
beidzis pirms vai pēc uzstādītās mērķa vērtības.  

Treniņa mērķa atcelšana
1Aktivitātes laikā spiediet     , lai  aplūkotu mērķa ekrānu.

2 Turiet .

3 Spiediet Cancel Target > Yes.

Sacīkstes ar iepriekšējo aktivitāti
Jūs varat sacensties ar savu iepriekšējo veikto vai 
lejupielādēto aktivitāti. Šo funkciju var izmantot skriešanai 
riteņbraukšanai vai kādam citam individuālajam sporta 
veidam (izņemot peldēšanu). Treniņa aktivitātes laikā ierīce 
sniedz Jums reāllaika atgriezenisko saiti par to, cik vēl atlicis 
līdz uzstādītā mērķa sasniegšanai. 
1 Spiediet    > Training > Race an Activity.

2 Izvēlieties kādu opciju:
• Spiediet From History , lai izvēlētos 

iepriekš ierakstīto aktivitāti no ierīces.
• Spiediet Downloaded, lai izvēlētos 

aktivitāti, kas lejupielādēta no  Garmin 
Connect konta.
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3 Izvēlieties aktivitāti.
Parādās Virtuālā partnera ekrāns, norādot uz 
prognozējamo beigšanas laiku. 

4Spiediet      , lai aktiviētu taimeri.  

5 Kad aktivitāte pabeigta, izvēlieties           > Save.
Parādās kopsavilkuma ekrāns, kas ziņo par to, ka 
esat pabeidzis sacīkstes ātrāk vai vēlāk par iepriekš 
prognozēto vai lejupielādēto aktivitāti.  

Personīgie rekordi
Kad aktivitāte pabeigta, ierīce rādavisus jaunos personīgos 
rekordus, kas sasniegti šīs aktivitātes laikā. Personīgie 
rekordi sevī ietver ātrāko laiku vairākās standarta sacīkšu 
distancēs un garāko skrējienu vai braucienu. 
Riteņbraukšanā personīgie rekordi sevī ietver arī lielāko 
pacēlumu un  lielāko jaudu (nepieciešams jaudas mērītājs).

Personīgo rekordu aplūkošana
1Spiediet  > My Stats > Records.

2 Izvēlieties sporta veidu. 

3 Izvēlieties rekordu. 

4 IzvēlietiesView Record.

 Personīgā rekorda restaurēšana
Katru personīgo rekordu ir iespējams 
uzstādīt atpakaļ uz iepriekš ierakstīto.  
1 Spiediet  > My Stats > Records.

2 Izvēlieties sporta veidu.

3 Izvēlieties rekordu, ko vēlaties restaurēt.

4 Izvēlieties Previous > Yes.
Ievērojiet: Tādējādi netiek dzēstas nekādas saglabātās 
aktivitātes. 
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Personīgo rekordu dzēšana
 1Spiediet  > My Stats > Records.

2 Izvēlieties sporta veidu.

3 Izvēlieties rekordu, ko vēlaties dzēst. 

4 Spiediet Clear Record > Yes.
Ievērojiet!: Tādējādi netiek dzēstas saglabātās aktivitātes.

Visu perosnīgo rekordu dzēšana 
1 Spiediet   > My Stats > Records.

Ievērojiet!: Tādējādi netiek dzēstas saglabātās aktivitātes.
2 Izvēlieties sporta veidu.

3 Spiediet Clear All Records > Yes.
Rekordi tiek dzēsti tikai šim sporta veidam. 

Forerunner® 920XT
Vēsture  sevī ietver distanci, kalorijas, vidējo tempu vai  

ātrumu, apļa datus un papildus  ANT+® sensoru informāciju. 
Ievērojiet! Kad ierīces atmiņa ir pilna, tiek rakstīts 
pāri vecākajiem datiem. 

Vēstures aplūkošana
1Spiediet  > History > Activities.

2 Izvēlieties aktivitāti.

3 Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties Details, lai aplūkotu papildus 

informāciju par aktivitāti. 
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• Izvēlieties Laps , lai atlasītu apli un aplūkotu 
papildus informāciju par katru apli. 

• Izvēlieties Map , lai aplūkotu aktivitāti uz kartes.
• Izvēlieties Delete , lai dzēstu izvēlēto aktivitāti.

Multisport vēsture
Jūsu ierīce saglabā vispārēju multisport kopsavilkumu par 
aktivitāti, ieskaitot  kopējo distanci, laiku, kalorijas un 
papildus aksesuāru datus. Jūsu ierīce arī nodala 
aktivitātes datus  katram sporta segmentam un pārejai, lai 
Jūs varētu salīdzināt līdzīgas treniņu aktivitātes un sekot 
līdzi, cik ātri Jūs veicat pārejas.  Pāreju vēsture sevī ietver 
laiku, distanci, vidējo ātrumu un kalorijas. 
Peldēšanas vēsture
Jūsu ierīce saglabā kopsavilkumu par peldēšanu un 
detalizētu informāciju par katru intervālu vai apli.  Baseina 
peldēšanas vēsture rāda  vēziena veidu,  distanci, laiku, 
tempu, kalorijas, vēzienu garuma laikā, vēzienu skaitu un  
swolf rādījumu. Ja intervāls satur vairāk kā vienu garumu, 
aktivitātes vēsture arī satur garumu skaitu,  vēzienu veidu 
un laiku. Atklāta ūdens peldēšanas vēsture satur distanci, 
laiku, tempu, kalorijas, vēzienu distanci un vēzienu skaitu. 
Laika aplūkošana katrai sirds ritma zonai   
Pirms aplūkojat sirds ritma zonas datus, sapārojiet 
ierīci ar savietojamu sirds ritma monitoru, pabeidziet 
aktivitāti un saglabājiet aktivitāti. 
Katras sirds ritma zonas laika aplūkošana var 
palīdzēt pielāgot treniņa intensitāti. 
1 Spiediet   > History > Activities.

2 Izvēlieties aktivitāti. 

3 Izvēlieties Time in Zone.
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Datu rīku aplūkošana
Jūs varat aplūkot iegūtos distances un laika datus, 
kas saglabāti uz ierīces.  
1 Spiediet  > History > Totals.

2 Ja nepieciešams, izvēlieties aktivitātes veidu. 

3 Izvēlieties opciju, lai aplūkotu nedēļas vai mēneša
 kopējos rezultātus. 

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

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

• Izvēlieties Reset Totals , lai atiestatītu visus distances un 
laika kopējos rezultātus.
Ievērojiet!: Šādi netiek dzēstas saglabātās aktivitātes.

3 Apstipriniet savu izvēli.

Datu pārvaldība
Ievērojiet!: Šī ierīce nav savietojama ar  Windows® 95, 98, Me, 
Windows NT® un Mac® OS 10.3 vai iepriekšējām versijām.  
Failu dzēšana

PAZIŅOJUMS
Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces 
atmiņā ir svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.

1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sējums. 

2 Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai sējumu. 

3 Atlasiet failu.

4 Nospiediet tastatūras taustiņu Dzēst.
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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 Windowsdators, 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.

Garmin Connect
Jūs varat izmantot Garmin Connect, lai kontaktētos ar 
saviem draugiem. Garmin Connect sniedz rīkus sekotu 
līdzi, analizētu, pārsūtītu un iedvesmotu citus.  Ierakstiet 
savas veiktās aktivitātes, piem., skrējienus, pārgājienus, 
braucienus, peldēšanu, triatlonu, u.c. Lai reģistrētu 
bezmaksas kontu, skat.  www.garminconnect.com/start.
Saglabājiet savas aktivitātes: Kad aktivitāte pabeigta un
saglabāta uz ierīces, augšupielādējiet šo aktivitāti  Garmin 
Connect vietnē un saglabājiet tur, cik vien vēlaties. 
Analizējiet datus: Aplūkojiet papildus informāciju par 

savu aktivitāti, piemēram, laiku, distanci, 
pacēlumu, sirds ritmu, sadedzinātās kalorijas, 
kadenci, VO2 max., skriešanas dinamiku un 
augšējo kartes skatījumu, tempa un ātruma 
tabulas un   pielāgojamas atskaites.
Ievērojiet!: Dažu datu iegūšanai nepieciešami 
papildus aksesuāri, piemēram, sirds ritma 
monitors. 
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Plānojiet savu treniņu: Jūs varat izvēlēties fitnesa mērķi un 
ielādēt kādu no ikdienas treniņu plāniem.  

Dalieties savās aktivitātēs: Jūs varat kontaktēties ar draugiem,  
lai sekotu viens otra aktivitātēm vai publicētu 

saites uz Jūsu aktivitātēm sociālajos tīklos. 
Garmin Connect lietošana
Jūs varat augšupielādēt visas savas aktivitātes un datus  
Garmin Connect vietnē, lai veiktu visaptverošu analīzi . 
Ar Garmin Connect Jūs varat aplūkot aktivitāšu karti un 
dalīties savās aktivitātēs ar draugiem.  
1 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot  USB

kabeli.
2 Apmeklējiet www.garminconnect.com/start.

3 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

Bluetooth Connected funkcijas
 Forerunner ierīce nodrošina vairākas Bluetooth 
savienojuma funkcijas savietojamiem 
viedtālruņiem un mobilajām ierīcēm, izmantojot

25



 Garmin Connect Mobile aplikāciju. Lai saņemtu papildus 
informāciju skat.  www.garmin.com/intosports/apps.
Tiešsaistes izsekošana: Ļauj draugiem un ģimenei sekot līdzi  

Jūsu treniņa aktivitātēm tiešsaistes režīmā. 
Uzaiciniet sekotājus, izmantojot e-pastu vai 
sociālos mediju un ļaujot aplūkot tiešsaistes datus  
Garmin Connect izsekošanas lapā.

Aktivitāšu augšupielāde: Automātiski nosūta aktivitāti uz 
Garmin Connect Mobile , tiklīdz pabeigta 
aktivitātes ierakstīšana. 

Treniņu un laukumu ielāde: Ļauj meklēt treniņus un  
laukumus  ar Garmin Connect Mobile un 
bezvadu režīmā nosūtīt tos uz ierīci. 

Sociālo mediju mijiedarbība: Ļauj publicēt un atjaunināt
sociālo mediju vietnes, kad augšupielādējat 
aktivitāti uz  Garmin Connect Mobile.

Ziņojumi: Rāda tālruņa ziņojumus un īsziņas uz   
Forerunner ierīces.

Viedtālruņa sapārošana ar Forerunner
1 Skat. www.garmin.com/intosports/apps un lejupielādējiet

 Garmin Connect Mobile aplikāciju uz viedtālruņa.  
2 Novietojiet viedtālruni 10 m (33 ft.) attālumā no 

Forerunner ierīces.
3 Uz Forerunner ierīces izvēlieties      > Settings >

Bluetooth > Pair Mobile Device.
4 Atveriet Garmin Connect Mobile aplikāciju un sekojiet 

ekrāna instrukcijām, lai pievienotu ierīci.  
Sākotnējās uzstādīšanas laikā tiek nodrošinātas 
instrukcijas; tās ir atrodamas arī  Garmin Connect 
Mobile aplikācijas palīdzības sadaļā.
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 Bluetooth tehnoloģijas izslēgšana
• Forerunner māju ekrānā izvēlieties         > 

Settings > Bluetooth > Status > Off.
• Skat. mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatu,  lai 

izslēgtu Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
Wi‑Fi savienojumu funkcijas
 Forerunner ierīce nodrošina Wi‑Fi savienojuma 
funkcijas.  Garmin Connect Mobile aplikācijai nav 
nepieciešams izmantot Wi-Fi savienojumu.  

Aktivitātes augšupielāde Garmin Connect kontā:
Automātiski nosūta aktivitāti uz Jūsu  Garmin 
Connect kontu, tiklīdz ir pabeigts aktivitātes 
ieraksts.  

Treniņi un treniņu plāni: Ļauj meklēt un izvēlēties
treniņus un treniņu plānus no  Garmin
Connect vietnes. Kad ierīce atkal nodrošina Wi-
Fi savienojumu, faili tiek nosūtīti uz ierīci.  

Programmatūras atjauninājumi: Ierīce lejupielādē 
programmatūras atjauninājumu, tiklīdz ir  piejamsWi‑Fi 
savienojums. Nākamo reizi, ieslēdzot  vai atbloķējot ierīci, 
Jūs varat sekot ekrāna instrukcijām, lai uzinstalētu 
programmatūras atjauninājumus.  

Wi‑Fi savienojuma nodibināšana uz Forerunner 
Pirms augšupielādējat aktivitāti bezvadu režīmā, 
saglabājiet aktivitāti uz ierīces un apturiet taimeri. 

1 Skat. www.garminconnect.com/start, tad lejupielādējiet 
 Garmin Express™ aplikāciju.

2 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai uzstādītu Wi‑Fi ar
Garmin Express.
Padoms: Šobrīd varat reģistrēt ierīci. 
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Jūsu ierīce mēģina augšupielādēt saglabāto 
aktivitāti savā  Garmin Connect kontā, sekojot 
katrai aktivitātei. Jūs varat arī turēt         uz ierīces, 
lai sāktu augšupielādēt saglabātās aktivitātes.  

Wi‑Fi tehnoloģijas izslēgšana
• Forerunner māju ekrānā izvēlieties           >

Settings > Wi-Fi > Auto Upload > Off.

Forerunner® 920XT
Jūs varat izmantot GPS navigācijas funkcijas uz savas  
ierīces, lai aplūkotu taku uz kartes, saglabātu lokācijas 
un atrastu  ceļu uz mājām.

Kartes pievienošana
Jūs varat pievienot karti  datu ekrāniem, lai 
izveidotu aktivitātes profilu.  

1 Izvēlieties aktivitātes profilu.

2 Spiediet    > Activity Settings > Data Screens > Map
> Status > On.

Kartes funkcijas
Kad aktivizējat taimeri un sākat kustēties, uz kartes 
parādās melna līnija, norādot veikto ceļa posmu. 
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(1) Norāda uz ziemeļiem
(2) Jūsu pašreizējā lokācija un virzība 
(3) Tālummaiņas pakāpe

Lokācijas apzīmēšana
Pirms apzīmējat lokāciju, iespējojiet kartes ekrānu 
aktivitātes profilam un atrodiet satelītus. 

Lokācija ir punkts, kuru ierakstāt un saglabājat uz ierīces. 
Ja vēlaties atcerēties kādus objektus vai  vēlaties 
atgriezties uz konkrētu vietu, atzīmējiet lokāciju. 

1 Apmeklējiet vietu, kur vēlaties atzīmēt lokāciju.
2Spiediet    , lai aplūkotu karti. 

3 Turiet .

4 Izvēlieties Save Location.
Lokācija parādās uz kartes ar datumu un laiku.  

Pašreizējā pacējuma un koordinātu aplakošana  
Padoms: Šī procedūra nodrošina detalizētu 
informāciju un vēl vienu veidu, kā saglabāt lokāciju.  

1Spiediet  > Navigation > Where Am I?.
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Ierīcei jāatrod satelīti, pirms tiek parādīta Jūsu 
lokācijas informācija. 

2 Ja nepieciešams, izvēlieties  Save Location.

Lokācijas rediģēšana
Jūs varat rediģēt saglabātās lokācijas nosaukumu.  
1Spiediet    > Navigation > Saved Locations. 

2 Izvēlieties lokāciju.

3 Spiediet Name.

4 Rediģējiet nosaukumu un spiediet         .

Lokācijas dzēšana
1Spiediet  > Navigation > Saved Locations. 
2 Izvēlieties lokāciju.
3 Spiediet  Delete > Yes.

Navigācija uz saglabātu lokāciju 
Pirms navigējat uz saglabātu lokāciju, atrodiet 
satelītus.  
1Spiediet  > Navigation > Saved Locations.

2 Izvēlieties lokāciju.

3 Spiediet Go To.
Parādās kompass. Bultiņa norāda uz saglabāto 
lokāciju.

4Spiediet   , lai aplūkotu karti (papildus) .
Uz kartes parādās līnija no Jūsu pašreizējās 
lokācijas uz saglabāto lokāciju.  

5Spiediet     , lai aktivizētu taimeri un ierakstītu aktivitāti. 
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Navigācija atpakaļ uz startu
Jebkurā aktivitātes posmā Jūs varat atgriezties starta 
lokācijā.  Piemēram, ja skrienat jaunā pilsētā un 
nezināt, kā nokļūt atpakaļ uz trases vai viesnīcā, Jūs 
varat navigēt atpakaļ uz sākuma lokāciju. 
Ievērojiet!: Garmin® iesaka atrast satelītus un 
aktivizēt taimeri, pirms mēģināt navigēt atpakaļ uz 
sākuma lokāciju.  Pretējā gadījumā ierīce navigē uz 
pēdējās saglabātās aktivitātes sākuma lokāciju.  
Ievērojiet!: Garmin iesaka iespējot kartes ekrānu vai 
aktivitātes profilu, lai aplūkotu savu maršrutu uz kartes. 
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, parādās kompasa 
ekrāns, lai navigētu atpakaļ uz sākuma lokāciju. 
1 Izvēlieties kādu no opcijām:

• Ja taimeris joprojām darbojas,  spiediet     > 
Navigation > Back to Start.

• Ja taimeris apturēts un aktivitāte saglabāta, 
izvēlieties     > Navigation > Back to Start.
Ierīce navigē uz pēdējās saglabātās aktivitātes 
sākuma lokāciju.  Jūs varat atkal aktivizēt 
taimeri, lai pasargātu ierīci no pulksteņa 
režīma aktivizēšanas. 

Parādās kompass. Bultiņa norāda uz sākuma 
punktu.  

2 Spiediet , lai aplūkotu karti   (papildus).
Uz kartes parādās līnija no Jūsu pašreizējās 
lokācijas uz sākuma punktu.  

Kursi
Jūs varat nosūtīt kursu no sava  Garmin Connect 
konta uz savu ierīci. Kad tas ir saglabāts uz ierīces, Jūs 
varat navigēt kursu uz savas ierīces. 

31



Jūs varat sekot saglabātajam kursam vienkārši tādēļ, ka 
tas ir labs maršruts. Piemēram,  Jūs varat saglabāt un 
braukt uz darbu pa velosipēdistiem draudzīgiem ceļiem.
Tāpat Jūs varat sekot saglabātiem kursiem, mēģinot 
atkārtot vai pārsniegt iepriekš uzstādītus snieguma 
mērķus. Piemēram, ja sākotnējais kurss tika pabeigts 
30 minūtēs, Jūs varat sacensties pret  Virtuālo partneri, 
mēģinot paveikt šo kursu ātrāk par 30 minūtēm.  
Kursa lejupielāde no tīkla  
Pirms lejupielādējat kursu no sava Garmin 
Connect konta, izveidojiet Garmin Connect 
kontu. 
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB kabeli. 

2Apmeklējiet www.garminconnect.com.

* Izveidojiet jaunu kursu vai izvēlieties kādu no jau esošajiem. 

* Spiediet Send to device.
* Atvienojiet ierīci un ieslēdziet to. 

* Spiediet    > Navigation > Courses.

* Izvēlieties kursu.

* Spiediet Do Course.

* Spiediet       , lai aktivizētu taimeri.  

Uz kartes, ekrāna augšējā daļā
redzams kurss un statusa informācija    .

1J a nepieciešams, izvēlieties      , lai aplūkotu papildus datu 

Kursa detaļu dzēšana
1Spiediet  > Navigation > Courses

2     Izvēlieties kursu. 
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3 Izvēlieties kādu no opcijām:
• Izvēlieties Map, lai aplūkotu kursu uz kartes. 
• Izvēlieties Elevation Profile, lai aplūkotu 

kursa pacēlumu līkni. 
• Izvēlieties Name, lai aplūkotu un rediģētu 

kursa nosaukumu. 
Kursa dzēšana
1 Spiediet   > Navigation > Courses. 
2 Izvēlieties kursu.
3 Izvēlieties Delete > Yes .

Navigācijas apturēšana
1 Aktivitātes laikā spiediet     , lai aplūkotu kompasu

vai karti.
2 Turiet .

3 Spiediet Stop Navigation > Yes.

Forerunner® 920XT
Jūsu ierīci var izmantot ar  ANT+ sensoriem. Lai 
saņemtu papildus informāciju par savietojamību un 
papildus sensoru iegādi,  skat.  http://buy.garmin.com.

Sirds ritma monitora uzlikšana 
Ievērojiet!: Ja neizmantojat sirds ritma monitoru, 
izlaidiet šo soli. 
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Nēsājiet sirds ritma monitoru tieši uz ādas zem 
krūškurvja. Tam jāturas pietiekami cieši, lai 
nenokristu aktivitātes laikā.  
1 Uzlieciet sirds ritma monitora moduli (1) uz siksniņas.

 Garmin logo uz moduļa un siksniņai jābūt ar 
labo pusi uz augšu. 

2 Samitriniet elektrodus (2) un savienojiet attiecīgās daļas (3)
uz siksnas aizmugurējās daļas, lai izveidotu 
ciešu savienojumu  ar raidītāju. 

3 Aplieciet siksnu apkārt krūškurvim un savienojiet
siksnas āķi (4) ar cilpiņu (5).

Ievērojiet!: Birka nedrīkst pārklāties. 
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Garmin logo jāatrodas ar labo pusi uz augšu. 
4 Novietojiet ierīci 3 m (10 ft.) attālumā no 

sirds ritma monitora.
Kad sirds ritma monitors uzlikts, tas ir aktīvs un 
nosūta datus.  
Padoms: Ja sirds ritma dati ir nepareizi vai neparādās, 
skat. traucējummeklēšanas ieteikumus (39.lpp.).
Skriešanas dinamika
Jūs varat izmantot savietojamu Forerunner ierīci, kas 
sapārota ar  HRM-Run™ aksesuāru, lai nodrošinātu 
reāllaika atgriezenisko saiti par Jūsu skriešanas 
formu.  Ja Forerunner ierīce tika komplektēta ar 
HRM-Run aksesuāru,  ierčies jau ir sapārotas.
 HRM-Run 

:  HRM-Run  
 ANT+ fitnes  produ  

, tiek pārraidīti sirds ritma monitora dati.   
Skriešanas dinamikas funkcijas ir pieejamas tikai  
dažām Garmin ierīcēm.
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da ķermeņa kustības, 
izmērot katru soli centimetros. 

Zemes kontakta laiks Zemes kontakta laiks ir laiks, ko 
skriešanas laikā, sperot soli, kāja pavadā uz 
zemes Tas tie mērīts milisekundēs.
Ievērojiet!Zemes kontakta laiks iešanas laikā 
nav pieejams. 

Treniņš ar skriešanas dinamiku 
Pirms aplūkojat skriešanas dinamiku, uzlieciet 

aksesuāru un sapārojiet to ar ierīci. 

Ja Jūsu ir komplektēts ar 
aksesuāru ierīces jau ir sapārotas un  ir 
uzstādīts, lai rādītu skriešanas dinamiku.Jūs varat 
uzlikt sirds ritma monitoru un izlaist šo soli.

Spiediet   

 Izvēlieties

 Izvēlieties

Galvenie rādījumi ir redzami datu ekrāna augšējā 
laukā ar attiecīgu pozīciju uz krāsu mērpaneļa.

 Dodieties skrējienā

 Ritiniet uz skriešanas dinamikas ekrāna, lai aplūkotu 
rādījumus. 



7Ja nepieciešams ,turiet   , lai mainītu  galvenos rādījumus 
skrējiena laikā.

Krāsu mērpanielis un skriešanas dinamikas dati 
Skriešanas dinamikas ekrāns parāda krāsu mērpaneli ar 
galvenajiem mērījumiem.  Jūs varat parādīt kadenci, 
vertikālās svārstības vai zemes kontakta laiku kā galveno 
mērījumu. Krāsu mērpanelis rāda, kā skriešanas 
dinamikas dati tiek salīdzināti ar citu skrējēju datiem.  
Krāsu zonas tiek balstītas uz procentiem.  

Garmin ir pētījis vairākus dažādu līmeņu skrējējus.  
Datu vērtības sarkanajā vai oranžajā zonā ir tipiskas 
mazāk pieredzējušiem vai lēnākiem skrējējiem. Datu 
vērtības zaļajā, zilajā vai violetajā zonā parasti atbilst  
pieredzējušākiem vai ātrākiem skrējējiem.  Mazāk 
pieredzējuši skrējēji uzrāda zemākas zemes kontakta 
laika vērtības, lielākas vertikālās svārstības un 
zemākas kadences vērtības nekā pieredzējušāki 
skrējēji.  Savukārt garākiem skrējējiem parasti ir 
nedaudz augstāka vertikālo svārstību vērtība. Skat. 
www.garmin.com, lai saņemtu papildus informāciju 
par skriešanas dinamiku. Lai iepazītos ar papildus 
teorijām un interpretācijām par skriešanas dinamikas 
datiem,  meklējiet publikācijas un vietnes, kas raksta 
par skriešanu.
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Krāsu 
zona

Procenti

zonā

Kaden-
ces

amplitūda

Vertikālo 
svārstību
amplitūda

Zemes kontakta
laika
amplitūda

Violeta
>95 >185 spm <6.7 cm <208 ms

Zila
70–95 174–

185 spm
6.7–8.3 cm    208–240 ms

Zaļa
30–69 163–

173 spm
8.4–10.0 cm    241–272 ms

Oranža
5–29 151–

162 spm
10.1–11.8 cm    273–305 ms  

Sarkana
<5 <151 spm >11.8 cm >305 ms

Padomi, ja iztrūkst kādi skriešanas dinamikas dati  
Ja skriešanas dinamikas dati neparādās, izmēģiniet sekojošo.

• Pārliecinieties par to, ka Jums ir HRM-Run 
aksesuārs.  HRM-Run aksesuāram ir          simbols 
moduļa priekšējā daļā.

• Vēlreiz sapārojiet HRM-Run aksesuāru ar
Forerunner, atbilstoši instrukcijām.

• Ja skriešanas dinamikas dati rāda nulles, pārliecinieties par 
to, ka  HRM-Run modulis tiek nēsāts ar labu pusi uz augšu.

Ievērojiet!: Zemes kontakta laiks parādās tikai 
skriešanas laikā. To nevar aprēķināt iešanas laikā. 

38



Padomi, ja sirds ritma dati ir nepareizi 
Ja sirds ritma dati ir nepareizi vai neparādās vispār,  
izmēģiniet sekojošo. 
• Vēlreiz samitriniet elektrodus un kontaktu 

laukumus.
• Savelciet ciešāk saiti ap krūtīm.
• Iesildieties 5–10 minūtes.
• Mazgājiet saiti pēc katrām septiņām lietošanas reizēm (63.lpp.) 
• Valkājiet kokvilnas kreklu vai samitriniet kreklu, 

ja tas nepieciešams Jūsu aktivitātei. 
Sintētiskie audumi, kas rīvējas vai saskaras ar
sirds ritma monitoru, var radīt statisko elektrību, 
kas traucē sirds ritma signāla uztveršanai.

• Pavirzieties nost no avotiem, kas var traucēt 
sirds ritma monitora darbībai. 
Starp negatīvas ietekmes avotiem var minēt 
elektromagnētisko lauku, dažus 2.4 GHz bezvadu 
sensorus, augstsprieguma līnijas, elektromotorus, 
krāsnis, mikroviļņu krāsnis,  2.4 GHz bezvadu 
tālruņus un bezvadu LAN piekļuves punktus. 

Par VO2 Max. aprēķiniem
VO2 max. ir maksimālais skābekļa daudzums 
(milimetros), ko varat uzņemt minūtes laikā uz vienu 
sava ķermeņa kilogramu pie maksimālas veiktspējas. 
Vienkāršāk sakot, VO2 max. ir atlētiskā snieguma 
rādītājs, kas pieaug, uzlabojoties fiziskajam stāvoklim.  
VO2 max. aprēķinus nodrošina un atbalsta  Firstbeat® 
Technologies Ltd. Forerunner ierīce nodrošina 
atsevišķus  VO2 max. aprēķinus skriešanai un 
riteņbraukšanai. Jūs varat izmantot savu Garmin 
ierīci, kas sapārota ar savietojamu sirds ritma 
monitoru un jaudas mērītāju, lai parādītu 
riteņbraukšanas  VO2 max. aprēķinu. Jūs varat 39



Izmantojiet savu Garmin ierīci, kas sapārota ar savietojamu 
sirds ritma monitoru, lai parādītu 
skriešanas VO2 max. aprēķinu.
Lai saņemtu VO2 Max. aprēķinu skriešanai
Pirms Jūs varat aplūkot savus VO2 max. aprēķinus, uzlieciet 
sirds ritma monitoru un sapārojiet to ar ierīci
(46.lpp.). Ja Jūsu Forerunner ierīce ir komplektēta ar  sirds 
ritma monitoru, ierīces jau ir sapārotas. Lai aprēķini būtu pēc 
iespējas precīzāki, pabeidziet lietotāja profila uzstādīšanu 
(49.lpp.) un uzstādiet savu maksimālo sirds ritmu (44.lpp.).
Ievērojiet!: Sākumā aprēķini var šķist neprecīzi.  
Ierīcei nepieciešami daži skrējieni, lai iegūtu 
informāciju  par Jūsu skriešanas sniegumu.
1 Skrieniet vismaz 10 minūtes ārpus telpām.

2 Pēc skrējiena izvēlieties Save.

3 Spiediet   > My Stats > VO2 Max..
Jūsu VO2 max. aprēķins ir cipars un pozīcija uz 
krāsu  mērinstrumentu paneļa.  

 Violets Izcili
 Zils Lieliski
 Zaļš Labi
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Oranžs Apmierinoši
 Sarkans Slikti

VO2 max. dati un analīze tiek nodrošināti ar 
atļauju no  The Cooper Institute®. Papildus 
informāciju meklējiet pielikumā  (69.lpp.) un  
dodieties uz  www.CooperInstitute.org.

Lai saņemtuVO2 Max. aprēķinu riteņbraukšanai
Pirms Jūs varat aplūkot savus VO2 max. aprēķinus, 
uzinstalējiet jaudas mērītāju, uzlieciet sirds ritma monitoru 
un sapārojiet to ar ierīci
(46.lpp.). Ja Jūsu Forerunner ierīce ir komplektēta ar  sirds 
ritma monitoru, ierīces jau ir sapārotas. Lai aprēķini būtu 
pēc iespējas precīzāki, pabeidziet lietotāja profila uzstādīšanu 
(49.lpp.) un uzstādiet savu maksimālo sirds ritmu (44.lpp.).
Ievērojiet!: Sākumā aprēķini var šķist neprecīzi.  
Ierīcei nepieciešami daži izbraucieni, lai iegūtu 
informāciju  par Jūsu skriešanas sniegumu.
1 Brauciet vienmērīgi, intensīvi  vismaz 20 minūtes

ārpus telpām.
2 Pēc brauciena izvēlieties Save.

3 Spiediet  > My Stats > VO2 Max..
Jūsu VO2 max. aprēķins ir  ir cipars un pozīcija 
uz krāsu  mērinstrumentu paneļa.  
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 Violets Izcili
Zils Lieliski

 Zaļš Labi
 Oranžs Apmierinoši
 Sarkans Slikti

VOS max. dati un analīze tiek nodrošināti ar 
atļauju no  The Cooper Institute®. Papildus 
informāciju meklējiet pielikumā  (69.lpp.) un  
dodieties uz  www.CooperInstitute.org.

Padomi  riteņbraukšanas VO2 Max. aprēķiniem
  VO2 max.  aprēķinu precizitāte uzlabojas, ja 
brauciens  ir ilgstošs un mēreni smags, pie kura sirds 
ritms un jauda nav ļoti mainīgi.  
• Pirms brauciena pārliecinieties par to, ka

Forerunner ierīce, sirds ritma monitors un 
jaudas mērītājs funkcionē kā nākas, ir sapāroti 
un  ar pietiekošu baterijas līmeni.

•  20 minūšu brauciena laikā uzturiet sirds ritmu 
augstāku par 70% no maksimālā sirds ritma.

• 20 minūšu brauciena laikā uzturiet konstantu
jaudas izvadi.
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• Izvairieties no pauguraina apvidus.
• Izvairieties no braukšanas grupās.
Atkopšanās asistents
Jūs varat izmantot savu Garmin ierīci, kas sapārota ar sirds ritma 
monitoru, lai uzzinātu, cik laika atlicis līdz pilnīgam  atkopšanās  
līmenim, kad būsiet gatavs nākamajam smagajam treniņam. 
Atkopšanās asistents sevī ietver atkopšanās laiku un atkopšanās 
pārbaudi.  Atkopšanās asistenta tehnoloģiju nodrošina un 
atbalsta Firstbeat Technologies Ltd.
Atkopšanās pārbaude: Atkopšanās pārbaude nodrošina reāl-

laika norādes par atkopšanās statusu pirmo 
aktivitātes minūšu laikā. 

Atkopšanās laiks: Atkopšanās laiks parādās uzreiz 
pēc aktivitātes. Tiek veikta laika atskaite, līdz optimālam 
līmenim, kad  ir iespējama nākamā smagā slodze.  

Atkopšanās asistenta ieslēgšana
Pirms izmantojat atkopšanās asistenta funkciju, uzlieciet 
sirds ritma monitoru un sapārojiet to ar ierīci (46.lpp.). Ja 
Jūsu Forerunner ir komplektēts ar sirds ritma monitoru, 
ierīces jau ir sapārotas.  Lai aprēķins būtu pēc iespējas 
precīzāks, pabeidziet lietotāja profila uzstādīšanu (49.lpp.) 
un uzstādiet maksimālo sirds darbību (44.lpp.).  
1 Spiediet  > My Stats > Recovery Advisor > Status >

On.
2 Dodieties skrējienā.

Dažu pirmo skrējiena minūšu laikā parādās 
atkopšanās pārbaude, rādot reālaika atkopšanās 
statusu.  

3 Pēc skrējiena spiediet Save.
Parādās atkopšanās laiks. Maksimālais laiks ir   
4 dienas; minimālais laiks - 6 stundas.
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Sirds ritma zonu uzstādīšana
Ierīce izmanto Jūsu profila informāciju no sākotnējās 
iestatīšanas, lai noteiktu  noklusējuma sirds ritma zonas. 
Ierīcei ir atsevišķas sirds ritma zonas skriešanai un 
riteņbraukšanai.  Lai aktivitātes laikā saņemtu precīzus 
kaloriju datus, uzstādiet maksimālo sirds ritmu.  Jūs varat 
arī uzstādīt  katru sirds ritma zonu un ievadīt sirds ritmu 
atpūtas laikā manuāli. Tāpat manuāli var rediģēt zonas uz 
ierīces vai izmantojot  Garmin Connect kontu.
1Spiediet  > My Stats > User Profile > Heart Rate

Zones.
2 Izvēlieties Default, lai aplūkotu noklusējuma vērtības (papildus).

Noklusējuma vērtības  var piemērot 
skriešanai un riteņbraukšanai. 

3 Spiediet Running vai Cycling.

4 Izvēlieties Preference > Set Custom > Based On.

5 Izvēlieties kādu opciju:
• Izvēlieties BPM , lai aplūkotu un rediģētu 

zonas, kas tiek mērītas sitienos minūtē. 
• Izvēlieties %Max. HR lai aplūkotu un 

rediģētu zonas kā procentus no maksimālās 
sirds darbības.
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• Izvēlieties %HRR , lai aplūkotu un rediģētu 
zonas kā procentus no sirds ritma rezerves
(maksimālais sirds ritms mīnus sirds ritms 
atpūtas laikā).

6 Izvēlieties Max. HR un ievadiet maksimālo sirds ritmu. 

7 Izvēlieties zonu un ievadiet katras zonas vērtību.

8 Izvēlieties Resting HR un ievadiet sirds ritmu atpūtas laikā. 

Par sirds ritma zonām
Daudzi sportisti izmanto sirds ritma zonas, lai 
mērītu un palielinātu kardio vaskulāro izturību un 
uzlabotu fizisko formu. Sirds ritma zona ir uzstādīts 
sirds sitienu  skaita diapazons minūtē. Piecas 
standarta sirds ritma zonas ir numurētas no 1 līdz 5, 
atbilstoši pieaugošai intensitātei.  Parasti sirds ritma 
zonas tiek aprēķinātas kā procenti no maksimālā 
sirds ritma.  
Fitnesa mērķi
Sirds ritma zonu pārzināšana var palīdzēt mērīt un 
uzlabot fizisko formu, izprotot un piemērojot to 
principus. 
• Jūsu sirds ritma zona  ir kā labs fiziskās 

slodzes intensitātes rādījums.
• Konkrētu sirds ritma zonu trenēšana  var palīdzēt 

uzlabot kardio vaskulāro kapacitāti un spēku. 
• Sirds ritma zonu pārzināšana var pasargāt Jūs no 

pārtrenešanās   un samazina savainošanās risku.
Ja zināt savu maksimālo sirds darbību, Jūs varat 
izmantot galdu (68.lpp.), lai noteiktu labāko sirds 
ritma zonu  saviem fitnesa mērķiem.

Ja nezināt savu maksimālo sirds ritmu, izmantojiet 
internetā pieejamos kalkulatorus. Dažās sporta zālēs 
un fitnesa centros tiek nodrošināts tests, kas mēra 
maksimālo sirds darbību. 45



Noklusējuma maksimālais sirds ritms ir  220 mīnus Jūsu vecums.

Jūsu ANT+ sensoru pārošana
Pirms sapārojat ierīces, uzieciet sirds ritma monitoru 
vai uzinstalējiet sensoru. 
Pārošana ir ANT+ bezvadu sensoru pievienošana, 
piemēram, sirds monitora savienošana ar  Garmin 
ierīci.
1 Novietojiet ierīci 3 m attālumā no sensora.

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

2 Spiediet  > Settings > Sensors and Accessories >
Add New.

3 Izvēlieties sensoru.
Kad sensors ir sapārots ar ierīci, parādās 
ziņojums.  Jūs varat pielāgot datu lauku, lai 
rādītu sensoru datus.  

Pedometrs
Jūsu ierīce ir savietojama ar pedometru. Jūs varat 
izmantot  pedometru, lai ierakstītu tempu un distanci, 
nelietojot GPS, ja trenējaties iekštelpās vai ja GPS signāls 
ir vājš.  Pedometrs ir gaidīšanas režīmā un gatavs nosūtīt 
datus (līdzīgi sirds ritma monitoram).
Pēc  30 minūtēm, kas pavadītas bez aktivitātēm,  
pedometrs izslēdzas, lai taupītu bateriju jaudu. Kad 
baterijas līmenis ir zems, uz ierīces parādās ziņojums.  
Atlikušais baterijas darbības laiks ir aptuveni 5 stundas. 
Dodoties skriet ar pedometru  
Pirms dodaties skriet, sapārojiet pedometru ar  
Forerunner ierīci (46.lpp).

46



Jūs varat skriet  iekštelpās, izmantojot pedometru, lai 
ierakstītu tempu, distanci un kadenci. Tāpat Jūs 
varat skriet ārpus telpām, izmantojot pedometru, lai 
ierakstītu kadences datus ar GPS tempu un distanci.  
1 Uzinstalējiet pedometru atbilstoši aksesuāru

instrukcijām. 
2 Ja nepieciešams, spiediet       > Activity Settings > GPS , lai 

ieslēgtu vai izslēgtu GPS.
3Spiediet       , lai aktivizētu taimeri. 

4 Pēc skrējiena beigšanas izvēlieties      > Save.

Pedometra kalibrēšana
Pedometrs veic paškalibrāciju. Ātruma un distances 
datu precizitāte uzlabojas pēc dažiem skrējieniem 
ārpus telpām, izmantojot GPS. 

Trenēšanās ar jaudas mērītājiem
• Skat.  www.garmin.com/intosports, lai saņemtu   ar Jūsu 

ierīci savietojamu ANT+ sensoru sarakstu 
(piem., Vector™).

• Papildus informāciju meklējiet jaudas 
mērītāja lietošanas rokasgrāmatā.

• Noregulējiet jaudas zonas, lai tās atbilstu 
Jūsu mērķiem un iespējām  (47.lpp.).

• Izmantojiet diapazona brīdinājumus, kas ziņo, kad 
esat sasniedzis  konkrētu jaudas zonu (52.lpp.).

• Pielāgojiet ierīces datu laukus  (51.lpp.).
• Turiet  , lai kalibrētu jaudas mērītāju.
Jaudas zonu uzstādīšana
Zonu vērtības ir noklusējuma vērtības, kas var 
neatbilst Jūsu individuālajām spējām. Ja zināt 
savu funkcionālo sliekšņa jaudas (FTP) 
vērtību, Jūs varat ievadīt to un ļaut 
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programmatūrai aprēķināt jaudas zonas automātiski.  
Jūs varat manuāli noregulēt zonas uz ierīces vai 
izmantojot savu  Garmin Connect kontu.
1No māju ekrāna izvēlieties   > My Stats > User

Profile > Power Zones > Based On.
2 Izvēlieties kādu opciju:

• Spiediet Watts , lai aplūkotu un rediģētu zonas vatos.
• Izvēlieties % FTP , lai aplūkoltu un  rediģētu 

zonas kā procentuālu vērtību no sliekšņa jaudas.
3Spiediet FTP un ievadiet savu  FTP vērtību.

4 Izvēlieties zonu un ievadiet vērtības katrai zonai. 

5Ja nepieciešams, izvēlieties Minimum un ievadiet minimālo
jaudas vērtību.

VIRB tālvadības funkcija
VIRB tālvadības funkcija ļauj attālināti kontrolēt  Jūsu VIRB 
aktīvās atpūtas kameras darbību.  Skat. www.garmin.com 
/VIRB, lai iegādātos VIRB aktīvās atpūtas kameru. 
VIRB aktīvās atpūtas kameras izmantošana  Pirms 
izmantojat VIRB tālvadības funkciju, aktivizējiet  tālvadības 
uzstādījumu uz VIRB kameras. Skat. VIRB sērijas 
Lietošanas rokasgrāmatu, lai saņemtu papildus informāciju. 
1 Ieslēdziet VIRB kameru.

2 Sapārojiet savu VIRB kameru ar Forerunner ierīci
 (46.lpp.).

3 Uz  Forerunner ierīces izvēlieties  VIRB aksesuāru.
Kad VIRB aksesuārs ir sapārots, VIRB ekrāns 
tiek pievienots datu ekrāniem, lai izveidotu 
aktīvo profilu.
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4 Izvēlieties kādu opciju:
• Izvēlieties Timer Start/Stop , lai kontrolētu 

kameru, izmantojot  taimeri (       ).
Video ieraksts automātiski tiek aktivizēts un 
apturēts ar Forerunner ierīces taimera palīdzību.

• Izvēlieties Manual, lai kontrolētu kameru, 
izmantojot  īsceļu izvēlni.  menu. Uz VIRB 
ekrāna turiet      , lai kontrolētu kameru. 

Forerunner® 920XT
Lietotāja profila uzstadīšana 
Jūs varat atjaunināt  dzimumu, dzimšanas gadu, augumu, 
svaru, sirds ritma zonas un  jaudas zonas iestatījumus.  Ierīce 
izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus treniņa datus.  

1 Izvēlieties   > My Stats > User Profile.

2 Izvēlieties kādu opciju.

Aktivitāšu profili
Aktivitātes profils ir  iestatījumu kopums, kas 
optimizē ierīci atkarībā no tās izmantošanas veida.   
Piemēram, iestatījumi un datu ekrāni ir atšķirīgi, 
izmantojot ierīci skriešanai vai riteņbraukšanai.  
Ja lietojat profilu un maināt tādus iestatījumus kā 
datu laukus un brīdinājumus, izmaiņas tiek 
automātiski saglabātas kā daļa no profila. 
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Aktivitātes profila mainīšana
Ierīcei ir septiņi noklusējuma aktivitāšu profili. 
Jūs varat mainīt  jebkuru no drošības profiliem. 
Padoms: Noklusējuma aktivitātes profili izmanto īpašu 
krāsu akcentu katram sporta veidam. Multisport aktivitātes 
profils maina akcentējošo krāsu, pārslēdzot sporta 
segmentus.   
1 Spiediet  > Settings > Activity Profiles.

2 Izvēlieties profilu.

3 Ja nepieciešams, izvēlieties Name, tad ievadiet jaunu 
profila nosaukumu.

4  Ja nepieciešams, izvēlieties Color, tad izvēlieties krāsu
akcentu profilam.

5 Spiediet Apply Profile.

Pielāgota aktivitātes profila izveidošana
1 Spiediet  > Settings > Activity Profiles > Add New.

2 Izvēlieties sporta veidu.
Ievērojiet!: Noklusējuma sporta veidiem tiek izmantota 
noklusējuma ikona. Nospiežot Other, Jūs varat izvēlēties citu ikonu.
3 Izvēlieties akcenta krāsu.

4 Izvēlieties profila nosaukumu vai ievadiet Jūsu izvēlētu no-
saukumu. Kopijas profila nosaukums  sevī ietver 
numuru, piemēram: Triathlon(2).

5 Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties Use Default, lai izveidotu  savu profilu, 

sākot no sistēmas noklusējuma iestatījumiem. 
• Izvēlieties esošā profila kopiju, lai izveidotu 

savu pielāgotu profilu, sākot ar kādu no 
saglabātajiem profiliem. 
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Ja Jūs izveidojat pielāgotu  
multisport profilu,  J ums būs jāizvēlas divi vai 
vairāki profili un  jāiekļauj pārejas. 

 Izvēlieties opciju.
* Izvēlieties , lai pielāgotu īpašus 

profila iestatījumus.
*Izvēlieties  , lai saglabātu un izmantotu pielāgoto profilu.

Aktivitātes profila dzēšana
Spiediet   >  > .

 Izvēlieties profilu.
Ievērojiet!  Jūs nevarat dzēst aktīvo profilu un 
Jūs nevarat dzēst vienu sporta profilu, kas ir 
iekļauts aktīvajā multisport profilā. 

  .

Šie iestatījumi ļauj pielāgot ierīci, vadoties pēc treniņa 
vajadzībām. Piemēram, Jūs varat pielāgot datu ekrānus, 
iespējot brīdinājumus un  treniņa funkcijas. 

Datu ekrānu pielāgošana 
Jūs varat pielāgot datu ekrānus, atkarībā no treniņa 
mērķiem vai papildus aksesuāriem. Piemēram, Jūs 
varat pielāgot vienu no datu ekrāniem, lai tas rādītu 
apļa tempu vai sirds ritma zonu. 

Spiediet   >  > .

 Izvēlieties ekrānu.

 Ja nepieciešams, izvēlieties  > , lai iespējotu
datu ekrānu.

 Ja nepieciešams, rediģējiet datu lauku skaitu. 

 Izvēlieties datu lauku, kuru vēlaties mainīt. 



Pulksteņa pievienošana
Jūs varat pievienot pulksteni datu ekrāniem, lai 
aktivizētu profilu.  

1 Izvēlieties aktivitātes profilu.

2 Spiediet  > Activity Settings > Data Screens > Clock
> On.

Brīdinājumi
Jūs varat izmantot  brīdinājumus, lai trenētos atbilstoši 
kādam konkrētam sirds ritmam, tempam, laikam, distancei, 
kadencei  un kaloriju mērķiem un lai uzstādītu skriešanas/
iešanas laika intevālus.  
Diapazona brīdinājumu uzstādīšana
Diapazona brīdinājums ziņo, kad ierīce ir ārpus 
noteiktajām diapazona robežām. Piemēram, ja 
izmantojat papildus sirds ritma monitoru, Jūs varat 
uzstādīt  ierīci, lai tā brīdina, kad sirds ritms ir zemāks 
par 2.zonu un augstāks par 5.zonu (44.lpp.). 
1 Spiediet  > Activity Settings > Alerts > Add New.

2 Izvēlieties brīdinājuma veidu.
Atkarībā no aksesuāra un aktivitātes veida, 
brīdinājums var sevī ietvert   sirds ritmu, tempu, 
ātrumu, kadenci un jaudu. 

3 Ja nepieciešams, izvēlieties brīdinājumu.

4 Izvēlieties zonu vai ievadiet vērtību katram brīdinājumam.
Ikreiz, kad pārsniedzat vai nesasniedzat noteikto 
diapazonu, parādās ziņojums. Tāpat ierīce pīkst vai 
vibrē, ja skaņu toņi ir ieslēgti  (59.lpp.).
Atkārtota brīdinājuma uzstādīšana
Atkārtots brīdinājums ziņo ir reizi, kad ierīce 
ieraksta kādu konkrētu vērtību vai intervālu.   
Piemēram, Jūs varat uzstādīt ierīci, lai saņemtu 
brīdinājumus ik pēc 30 minūtēm.  
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1 Spiediet  > Activity Settings > Alerts > Add New. 

2 Izvēlieties opciju:
• Izvēlieties Custom, atlasiet ziņojumu un 

izvēlieties brīdinājuma veidu. 
• Izvēlieties Time, Distance vai Calories.

3 Ievadiet vērtību.
Ik reizi, kad tiek sasniegta brīdinājuma vērtība, 
parādās ziņojums. Ierīce arī pīkst un vibrē, ja ir 
ieslēgti audio toņi (59.lpp.).

Iešanas pārtraukuma brīdinājumu uzstādīšana
Dažas skriešanas programmas izmanto atpūtas intervālus, 
atbilstoši uzstādītajam laikam. Piemēram, ilga treniņskrējiena laikā 
Jūs varat uzstādīt, lai ierīce brīdina  Jūs  par 4 min skrējienu, pēc 
kura jānoiet 1 min un tad atkal tas jāatkārto. Jūs varat izmantot 
Auto Lap® funkciju,  skriešanas/iešanas intervālus.

Ievērojiet!: Iešanas atpūtas intervāls ir pieejams 
tikai skriešanas profiliem.  
1 Spiediet  > Activity Settings > Alerts > Add New.

2 Izvēlieties Run/Walk.

3 Ievadiet skriešanas intervāla laiku.

4 Ievadiet iešanas intervāla laiku.
Ik reizi, kad tiek sasniegta brīdinājuma vērtība, 
parādās ziņojums. Ierīce arī pīkst un vibrē, ja ir 
ieslēgti audio toņi (59.lpp.).
Brīdinājuma rediģēšana
1 Spiediet  > Activity Settings > Alerts.

2 Izvēlieties brīdinājumu.

3 Ievadiet brīdinājuma vērtības vai iestatījumus.
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Skriešana ar metronomu
Metronoma funkcija atskaņo toņus vienmērīgā 
ritmā, lai palīdzētu uzlabot sniegumu, trenējoties ar 
ātrāku, lēnāku vai  konsekventu kadenci.
Ievērojiet!: Metronoms nav pieejams 
riteņbraukšanai vai peldēšanai. 
1Spiediet  > Activity Settings > Metronome > Status

> On.
2 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties Beats Per Minute , lai ievadītu vērtību, 
atbilstoši kadencei, ko vēlaties uztutrēt. 

• Izvēlieties Alert Frequency, lai 
pielāgotu sitienu frekvenci.

• Izvēlieties Sounds, lai pielāgotu 
metronoma skaņu. 

3 Ja nepieciešams, izvēlieties Preview , lai klausītos metronoma
funkciju pirms skrējiena.  

4 Izvēlieties BACK , lai atgrieztos pie taimera ekrāna. 

5Spiediet     , lai aktivizētu taimeri. 

6 Dodieties skrējienā.
Metronoms tiek aktivizēts automātiski.

7 Skrējiena laikā spiediet   , lai aplūkotu metronoma
ekrānu.

8 Ja nepieciešams, turiet   , lai mainītu metronoma
iestatījumus.

 Auto Pause® funkcijas izmantošana
Jūs varat izmantot Auto Pause funkciju, lai 
automātiski nopauzētu taimeri, kad pārtraucat 
kustēties vai kad temps vai ātrums nokrītas   zem 
noteiktās vērtības. Šī funkcija ir noderīga, ja  
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aktivitāte sevī ietver apstāšanos pie luksoforiem vai 
citās vietās, kur jāsamazina temps vai jāapstājas.
Ievērojiet!: Vēsture netiek ierakstīta, kamēr  taimeris 
ir apturēts vai nopauzēts.  
1Spiediet  > Activity Settings > Auto Pause.
2 Izvēlieties opciju:

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

• Izvēlieties Custom , lai  automātiski
nopauzētu taimeri , kad temps vai ātrums 
nokrītas zem noteiktās vērtības.

Auto Lap
Ievērojiet!:  Auto Lap funkcija nedarbojas intervālu vai 
pielāgotās slodzes laikā, kā arī baseina peldēšanas režīmā.  
Apļu marķēšanas, vadoties pēc distances 
Jūs varat izmantotAuto Lap funkciju, lai 
automātiski marķētu apli pēc konkrētas veiktās 
distances. Šī funkcija noder, ja salīdzināt sniegumu   
dažādās skrējiena daļās (piem., ik pēc 5 km).
1 Spiediet  > Activity Settings > Laps > Auto

Distance.
2 Izvēlieties distanci.
Ik reizi,  pabeidzot apli, parādās ziņojums, kas 
rāda apļa laiku. Ierīce arī pīkst vai vibrē, ja ir 
ieslēgti audio toņi  (59.lpp.).
Ja nepieciešams, Jūs varat pielāgot datu 
ekrānus, lai rādītu papildus  apļa datus.
Apļa brīdinājuma ziņojuma pielāgošana
Jūs varat pielāgot vienu vai divus datu laukus, kas 
parādās apļa brīdinājuma ziņojumā.
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1 Spiediet  > Activity Settings > Laps > Lap Alert.

2 Izvēlieties datu lauku, lai to mainītu.

3 Spiediet Preview (papildus).

Auto Scroll funkcijas izmantołana
Jūs varat izmantot ło auto scroll funkciju, lai  
taimera darbības laikā automātiski izritinātu caur 
visiem treniņa datu ekrāniem.

1 Spiediet  > Activity Settings > Auto Scroll.

2 Izvēlieties displeja ātrumu.
UltraTrac režīma izmantošana
Pirms izmantojat UltraTrac režīmu, skrieniet ārpus telpām dažas 
minūtes, izmantojot standarta GPS režīmu, lai kalibrētu ierīci. 
Jūs varat izmantot UltraTrac režīmu paplašinātam aktivitāšu lokam. 
UltraTrac režīms ir  GPS iestatījums, kas  periodiski izslēdz

GPS, lai taupītu bateriju jaudu. Kad GPS ir izslēgts, ierīce 
izmanto akselerometru, lai aprēķinātu ātrumu un distanci. 
Ātrums, distance un datu precizitāte samazinās 
UltraTrac režīmā. Datu precizitāte uzlabojas pēc 
dažiem skrējieniem ārpus telpām,  izmantojot GPS.

Spiediet  > Activity Settings > GPS > UltraTrac.
Padoms: paplašinātam aktivitāšu lokam      apsveriet 
baterijas  jaudas taupīšanas opcijas    (6.lpp.).

Jaudas taupīšanas  taimauta iestatītjumi
Taimauta iestatījumi ietekmē to, cik ilgi ierīce atrodas 
treniņa režīmā, piemēram sacīkšu sākumu. 
    Spiediet         > Activity Settings > Power Save 
Timeout.
Normal: Uzstāda, lai ierīce ieiet zemas jaudas  pulksteņa  

režīmā pēc 5 minūšu pauzes, kas pavadīta bez aktivitātēm. 
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Extended: Uzstāda ierīci, lai tā aktivizē  zemas jaudas pulsteņa 
režīmu ik pēc 25 minūtēm, kas pavadītas bez aktivitātēm.  
Šis režīms parasti samazina baterijas  darbības laiku. 

Aktivitāšu ieraksta iestatījumi 
Spiediet  > Settings > Activity Tracking.

Status: Aktivizē aktivitātes ieraksta funkciju.
Show on Clock: Rāda soļus uz pareiza laika  

ekrāna
Move Alert: Rāda ziņojumu un kustību joslu uz pareiza 

laika ekrāna. Ierīce arī pīkst un vibrē, ja ir  
ieslēgti audio toņi (59.lpp.).

Tālruņa ziņojumi
Tālruņa ziņojumiem nepieciešams savietojams 
viedtālrunis, kas sapārots ar Forerunner ierīci. Kad 
tālrunis saņem ziņojumus, tas nosūta ziņojumus uz ierīci. 

Bluetooth ziņojumu iespējošana
1Spiediet  > Settings > Bluetooth > Smart

Notifications.
2 Izvēlieties During Activity.

3 Izvēlieties Off, Show Calls Only vai Show All.

4 Izvēlieties Not During Activity.

5 Izvēlieties Off, Show Calls Only vai Show All.
Ievērojiet!: Jūs varat mainīt ziņojumu  
audio skaņas.

Ziņojumu aplūkošana
1 Kad uz  Forerunner ierīces parādās ziņojums,

izvēlieties opciju.
• Spiediet  , lai aplūkotu visu  ziņojumu.
• Spiediet  , lai izslēgtu ziņojumu. 
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mobilās ierīces, lai 
izvēlētos, kādus parametrus rādīt uz ierīces. 

 Ja lietojat ierīci, izmantojiet aplikācijas 
iestatījumus no  likācijas, 

lai izvēlētos,  kādus parametrus rādīt uz ierīces. 

istēmas iestatījumi  
Spiediet  System. 

  Valoda .lpp.
  Laika iestatījumi .lpp.
 Fona apgaismojuma iestatījumi .lpp.
 Skaņu iestatījumi .lpp.
 Ierīces iestatījumi 0.lpp.
 īta  iestatījumi .lpp.
 ā a iestatījumi .lpp.
 u ieraksta iestatījumi .lpp.

Ierīces valodas mainīšana
Spiediet  

Laika iestatījumi
Spiediet  Clock

Laika formāts Uzstād, lai ierīce rāda laiku 12 stundu vai 24 
stundu formātā. 



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

Background: Uzstāda fona apgaismojuma krāsu uz melnu vai baltu. 
Use Profile Color: Uzstāda akcenta krāsu pareiza laika  

ekrānam, kam jābūt tādam pašam kā aktivitātes profila krāsai.  
Laika zonas
Ik reizi, kad ieslēdzat ierīci un uztverat satelīta 
signālu, ierīce automātiski nosaka Jūsu laika zonu un 
pareizu laiku.  
Manuāla laika uzstādīšana
Atbilstoši noklusējuma parametram, laiks tiek uzstādīts 
automātiski, tiklīdz ierīce uztver satelīta signālu.  
1 Spiediet  > Settings > System > Clock > Set Time >

Manual.
2 Izvēlieties Time, tad ievadiet pareizu laiku.

Modinātāja uzstādīšana
1Spiediet  > Settings > Alarm > Status > On.

2 Izvēlieties Time, tad ievadiet pareizu laiku.

Fona apgaismojuma iestatījumi
Spiediet  > Settings > System > Backlight.

Mode: Uzstāda fona apgaismojumu manuāli vai apgaismojumu  
pogām un brīdinājumiem.

Timeout: Uzstāda laiku, pēc kura fona apgaismojums 
izslēdzas

Ierīces skaņu uzstādīšana
Ierīces skaņas sevī ietver taustiņu toņus, 
brīdinājuma toņus un vibrācijas. 

Spiediet  > Settings > System > Sounds.
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Ierīces mērvienību mainīšana
Jūs varat pielāgot mērvienības distances, tempa, 
ātruma un svara parametriem. 
1Spiediet  > Settings > System > Units.

2 Izvēlieties mērījuma veidu.

3 Izvēlieties mērvienību.

Satelīta iestatījumu mainīšana
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, ierīce izmanto  GPS, 
lai atrastu satelītus. Lai uzlabotu veiktspēju sarežģītos 
apstākļis un paātrinātu GPS lokācijas uztveršanu, Jūs varat 
iespējot GPS un GLONASS.  GPS un GLONASS saīsina 
baterijas darbības laiku vairāk kā tikai GPS izmantošana. 

Spiediet  > Settings > System > GLONASS.
Formāta iestatījumi
Spiediet  > Settings > System > Format.

Tempa/ātruma  izvēle: Uzstāda, lai ierīce rāda ātrumu
vai tempu skriešanai, riteņbraukšanai vai citām 
aktivitātēm. Šī izvēle ietekmē vairākas trenēšanās 
opcijas, vēsturi un brīdinājumus. 

Nedēļas sākums: Uzstāda nedēļas pirmo dienu 
nedēļas vēstures kopējiem rādītājiem.  

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

Smart: Ieraksta galvenos punktus, kur maināt virzienu,  
tempu vai sirds ritmu.  Jūsu aktivitātes ieraksts ir 
mazāk apjomīgs, tādējādi ļaujot ierīces atmiņā  
saglabāt vairākas  aktivitātes. 

Every Second: Ieraksta punktus katru sekundi. Tādējādi
tiek veidots ļoti detalizēts Jūsu aktivitātes 
ieraksts un palielināts aktivitātes ieraksta izmērs. 
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Forerunner® 
920XT Specifikācijas
Forerunner specifikācijas

Baterijas tips Lādējama, iebūvēta litija 
jonu baterija

Baterijas mūžs Vairāk par  4 mēnešiem tikai 
pulksteņa režīmā.  Līdz 30 dienām - 
pulksteņa režīmā ar aktivitātes 
ierakstu. 
Līdz 40 h  UltraTrac režīmā.  Līdz 
24 h ar GPS.  Līdz 20 h ar GPS un 
GLONASS.

Darbības
temperatūras 
diapazons

No -20º līdz 60ºC (from -4º to 140ºF)

Lādēšanas
temperatūras 
diapazons

No 0º līdz 40ºC (from 32º to 104ºF)

Ūdens izturība 5 ATM*

*Ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 50 m dziļumam.
Papildinformāciju skatiet vietnē 
www.garmin.com /waterrating.

61



HRM-Run specifikācijas

Lietotāja nomaināma CR2032, 3 volti

Baterijas mūžs 1 gads (1 h/dienā)
Ūdens izturība 3 ATM*

Ievērojiet: Šis produkts 
nepārraida sirds ritma 
datus peldēšanas laikā. 

Darbības
temp.diapazons

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

Radio frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols

*Ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 30 m dziļumam.
Papildinformāciju skatiet vietnē 
www.garmin.com /waterrating.

Ierīces apkope
IEVĒROJIET!

Apejieties ar ierīci uzmanīgi un piesardzīgi ,  lai 
nesabojātu  produktu.
Nespiediet ierīces pogas zem ūdens.
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces tīrīšanai. 
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus, šķīdinātājus uninsektu 
atbaidītājus, jo tie var sabojāt plastmasas daļas.  
Rūpīgi nomazgājiet ierīci ar tīru ūdeni, ja tā bijusi 
pakļauta  hlora, sālsūdens, pretapdegumu krēma, 
kosmētikas, alkohola vai citu asu ķīmisku vielu iedarbībai.  
Ilgstoša šādu vielu iedarbība var sabojāt karkasu. 
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Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt 
pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt 
neatgriezenisku bojājumu.

Ierīces tīrīšana
1 Noslaukiet ierīci ar drāniņu, kas samitrināta maigā 

ziepjūdenī.
2 Nosusiniet ierīci.

Sirds ritma monitora apkope
Ievērojiet!

Pirms siksnas mazgāšanas, atvienojiet un noņemiet 
moduli. 
Sviedru un sāls uzkrāšanās uz siksnas var samazināt 
sirds ritma monitora  spēju sniegt precīzus datus.
• Skat. www.garmin.com/HRMcare , lai saņemtu 

detalizētu informāciju par mazgāšanu. 
• Noskalojiet siksnu pēc katras lietošanas.
• Mazgājiet siksnu veļas mašīnā pēc katrām 7 lietošnas reizēm. 
• Nelieciet siksnu žāvētājā.
• Nosusinot siksnu, pakariniet to, vai izklājiet guļus. 
• Lai paildzinātu sirds monitora mūžu, atvienojiet 

moduli, kad to vairs neizmantojat. 
Izmantojiet nomaināmas baterijas

 BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet akumulatora izņemšanai asus priekšmetus.
Neļaujiet akumulatoram piekļūt bērniem.

Nekad nelieciet baterijas mutē. Ja baterija ir norīta, 
sazinieties ar ārstu vai vietējo toksikoloģisko centru.
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Mazās plakanās baterijas var saturēt perhlorāta materiālu. 
Tām var būt piemēroti īpaši rīcības noteikumi. Sk. 
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

 UZMANĪBU
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no 
akumulatoriem, sazinieties ar vietējo atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmumu.

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

4 skrūves no moduļa aizmugurējās daļas. .
2 Noņemiet vāciņu un bateriju.

3 Nogaidiet 30 sekundes.

4 Ievietojiet jaunu bateriju ar pozitīvo pusi uz augšu.
Ievērojiet!: nesabojājiet un nepazaudējiet  O-gredzenu.

5 Uzlieciet aizmugurējo vāciņu un pieskrūvējiet četras skrūves.
Ievērojiet!: Nepārvelciet skrūves pārāk cieši.

Kad nomainīta sirds ritma monitora baterija, 
iespējams, tas atkārtoti jāsapāro ar ierīci.  
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Forerunner® 920XT
Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin Express nodrošina vienkāršu piekļuvi 
šiem pakalpojumiem Garmin ierīcēm. 
Iespējams, daži pakalpojumi jūsu ierīcei nav 
pieejami.• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Programmatūras atjauninājumi
• Kartes, diagrammas vai kursa atjauninājumi
• Transportlīdzekļi, balsis un citi papildinājumi

Papildus informācija
• Skat.  www.garmin.com/intosports.
• Skat. www.garmin.com/learningcenter.
• Skat. http://buy.garmin.com vai kontaktējieties 

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

Satelīta signālu uztveršana
Ierīcei nepieciešams skaidrs skats uz debesīm, lai 
uztvertu satelīta signālus. Laiks un datums tiek 
uzstādīti automātiski, atkarībā no GPS pozīcijas.
1 Dodieties ārpus telpām, atklātā vietā. 

Ierīce priekšējai daļai jābūt vērstai pret debesīm.  

2 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.
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Satelītu signālu uztveršana var aizņemt  30–60 sekundes. 

GPS satelīta signāla uzlabošana
• Pievienojiet ierīci bezvadu tīklam.  Satelīta 

informācija tiek lejupielādēta bezvadu režīmā uz 
Jūsu ierīces, ļaujot ātri atrast satelīta signālu. 

• Sapārojiet ierīci ar  Bluetooth iespējotu 
viedtālruni.  Satelīta informācija tiek nosūtīta uz 
ierīci, ļaujot ātri atrast satelīta signālu.

• Iznesiet ierīci ārpus telpām, prom no 
augstceltnēm un kokiem. 

• Dažas minūtes palieciet nekustīgi. 

Ierīces atiestatīšana
Ja ierīce nereaģē, jāveic ierīces atiestate. Tādējādi 
netiek dzēsti Jūsu dati vai iestatījumi. 

1Turiet  15 sekundes. 
Ierīce izslēdzas. 

2Turiet       vienu sekundi, lai ieslēgtu ierīci. 

Lietotāja datu dzēšana
Jūs varat restaurēt visus ierīces iestatījumus uz 
rūpnīcas noklusējuma vērtībām. 
Ievērojiet!: Tādējādi  tiek dzēsta visa informācija, 
izņemot vēsturi.
1Turiet .

2 Izvēlieties Yes , lai izslēgtu ierīci. 

3 Turot       , turiet    , lai ieslēgtu ierīci.  

4 Izvēlieties Yes.
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Visu noklusējuma iestatījumu 
restaurēšana
Ievērojiet!: Tādējādi tiek dzēsta visa lietotāja 
ievadītā informācija un aktivitāšu vēsture. 
Jūs varat atiestatīt visus iestatījumus atpakaļ uz 
rūpnīcas noklusējuma vērtībām. 
Izvēlieties  > Settings > System > Restore Defaults 
> Yes.

Ierīces informācijas aplūkošana
Jūs varat aplūkot ierīces ID, programmatūras versiju, 
GPS versiju un programmatūras informāciju.  
Izvēlieties  > Settings > System > About.

Programmatūras atjaunināšana
Pirms atjaunināt ierīces programmatūru, izveidojiet  
Garmin Connect kontu un lejupielādējiet  Garmin 
Express aplikāciju.
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB

kabeli.
Kad ir pieejama jauna programmatūra, 
Garmin Express nosūta to uz ierīci.

2 Sekojiet ekrāna instrukcijām.

3 Neatvienojiet ierīci no datora atjaunināšanas 
procesa laikā.
Ievērojiet!: ja jau esat izmantojuši Garmin Express, lai  
uzstādītu ierīci ar  Wi‑Fi savienojumu, Garmin 
Connect var automātiski atjaunināt ierīces 
programmatūru, kad ierīce ir pievienota  ar
Wi‑Fi.

Baterijas darbības laika pagarināšana
• Saīsiniet fona apgaismojuma taimautu (59.lpp.).
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• Saīsiniet pulksteņa režīma taimautu (56.lpp.).
• Izslēdziet aktivitātes ierakstu (11.lpp,).
• Izvēlieties Smart ieraksta intervālu (60.lpp.).
• Izslēdziet  GLONASS (60.lpp.).
• Izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju (27.lpp.).
• Izslēdziet Wi‑Fi bezvadu funkciju (28.lpp.).

Mans dienas soļu skaits neparādās  
Dienas soļu skaits tiek atiestatīts katru nakti (pusnaktī).

Ja soļu skaita vietā parādās  svītriņas, ļaujiet 
ierīcei uztvert satelīta signālus un automātiski 
uzstādīt laiku.  

Forerunner® 920XT
Sirds ritma zonu aprēķini
Zona % no

maksimālā
sirds ritma

Nepieciešamā
piepūle

Ieguvums

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

Iesācēja līmeņa
 aerobais treniņš,
 samazina stresu

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

Bāzes 
kardiovaskulārais
treniņš, 
labs atkopšanās 
temps
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Zona % no
maksimālā
sirds ritma

Nepieciešamāā
 piepūle

Ieguvumi

3 70–80% Mērens temps, 
grūtāk uzturēt 
sarunu

Uzlabota aerobā 
kapacitāte, opti-
māls kardiovas-
kulārais treniņš

4 80–90% Ātrs un neērts 
temps,

apgrūtināta 
elpošana

Uzlabota aneirobā 
kapacitāte un 
slieksnis, 
uzlabots ātrums

5 90–100% Sprinta temps, 
nav iespējams 
uzturēt ilgāku 
laika periodu, 
smaga elpošana

Aneirobā un 
muskuļu izturība, 
palielināta jauda

VO2 Max standarta kategorijas 
Šīs tabulas piedāvā standarta klasifikāciju VO2 max. 
aprēķiniem pēc vecuma un dzimuma.

Vīrieši   %
20–
29

30–
39

40–
49

50–
59

60–
69

70–
79

Izcili 95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1

Lieliski 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
Apmie-
rinoši 

40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4
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Vīrieši % 20–
29

30–
39

40–
49

50–
59

60–
69

70–
79

Slikti 0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Sievie-
tes

% 20–
29

30–
39

40–
49

50–
59

60–
69

70–
79

Izcili 95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7

Lieliski 80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9

Labi  60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1
Apmier. 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 pārdrukāti ar Cooper Institute atļauju. Papildus 
informāciju skat.  www.CooperInstitute.org.

Rata izmērs un perimetrs
 Rata izmērs ir marķēts uz abām riepas malām. Šis 
saraksts neietver visu. Jūs varat izmantot kādu no 
internetā pieejamajiem kalkulatoriem.
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
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Rata izmērs L (mm)
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
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

71



Rata izmērs L (mm)
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
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
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Rata izmērs L (mm)
700 × 40C 2200

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

Garmin Ltd. un tā filiāles (“Garmin”) piešķir Jums 
ierobežotu licenci šajā ierīcē esošās programmatūras 
izmantošanai (“Programmatūra”) binārā izpildāmā 
formā pie normālas produkta izmantošanas. 
Nosaukums, īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma 
tiesības attiecībā uz šo Programmatūru paliek Garmin 
un/ vai kādas trešās puses (piegādātāja) īpašums.

Jūs atzīstat, ka šī Programmatūra ir Garmin un/vai 
kādas trešās puses (piegādātāja) īpašums un to 
aizsargā ASV Likums par autortiesībām un 
starptautiskajiem autortiesību līgumiem. Jūs atzīstat, 
ka Programmatūras struktūra, organizācija un kods, 
kam avota kods netiek nodrošināts, ir Garmin un/vai 
kādas trešās puses (piegādātāja) biznesa noslēpums 
un ka Programmatūra avota koda formā paliek 
Garmin un/vai kādas trešās puses (piegādātāja) 
biznesa noslēpums. Jūs apņematies neizjaukt, 
nemainīt, atkārtoti nesalikt, nesamazināt 
Programmatūras lasāmo formu vai arī kādu citu daļu, 
kā arī neizgatavot šīs Programmatūras 
pakaļdarinājumu uz tās bāzes. Jūs piekrītat neksportēt 
un nereeksportēt Programmatūru uz jebkuru citu 
valsti, kas būtu ASV un daudzu citu attiecināmo 
valstu eksporta likumu pārkāpums.
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Garmin®,  Garmin logo, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, 
Forerunner® un  Virtual Partner® ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu 
preču zīmes, kas kas reģistrētas ASV un citās valstīs.  Garmin 
Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, Vector™ un VIRB™ ir 
Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts 
izmantot bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Garmin.
AndroidTM ir Google, Inc.preču zīme. Bluetooth® nosaukums un 
logo pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkāda tā izmantošana 
Garmin vajadzībām tiek regulēta ar licenci.  Cooper Institute®, kā 
arī jebkura cita saistītā preču zīme ir  Cooper Institute īpašums. 
Firstbeat® un  Analyzed by Firstbeat ir reģistrētas vai nereģistrētas  
Firstbeat Technologies Ltd. preču zīmes. iOS® ir reģistrēta Cisco 
Systems, Inc. preču zīme, kas tiek izmantota saskaņā ar licenci, ko 
izsniedz Apple Inc. Mac® ir Apple Inc.preču zīme. Training Stress 
Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) un Normalized Power™ (NP) 
ir  Peaksware, LLC preču zīmes. Windows® ir reģistrēta Microsoft 
Corporation preču zīme ASV un citās valstīs. Citas preču zīmes un 
nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Šim produktam ir ANT+TM sertifikāts. Apmeklējiet www.thisisant.com /
directory , lai piekļūtu savietojamo produktu un aplikāciju sarakstam.
M/N: F4XRGT00

© 2014 Garmin Ltd. or its 
subsidiaries Printed in Taiwan
www.garmin.com/support

October 2014
190-00000-00
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