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Ievads 
 BRĪDINĀJUMS 

Vienmēr, pirms jaunu treniņu uzsākšanas vai   
veco mainīšanas sazinieties ar savu ārstu.  
Skat. Svarīgu drošības un produkta informāciju  
 produkta iepakojumā, lai saņemtu papildus  
informāciju vai brīdinājumus par  
produktu. 

Sākot darbu 
Izmantojot  Garmin Swim pirmo 
reizi, veiciet sekojošus uzdevumus: 
1 Izvēlieties jebkuru pogu, lai ieslēgtu ierīci.  
2 Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.  
3 Izvēlieties      un iestatiet baseina izmēru. 
4 Sāciet peldēt (2.lpp.). 
5 Aplūkojiet vēsturi (6.lpp.). 
6 Nosūtiet vēsturi uz datoru (6.lpp.). 

Pogas 
  

À  Rāda pareizu laiku. .  

Á

            Pārvietojieties pa izvēlnēm un 
iestatījumiem. Ieslēdziet fona 
apgaismojumu.. 

Â

             Aktivizējiet un apturiet taimeri. .  
Izvēlieties opciju un apstipriniet  
ziņojumu.  
  
  

Ã

 
Pārvietojieties pa izvēlnēm un  
iestatījumiem. Apturiet taimeri.  

  

Restartējiet nopauzēto taimeri. 
  
  

Ä

  Aplūkojiet izvēlni. Izejiet no lapas  
vai iestatījuma. 

  

Å

  Ievadiet peldēšanas režīmu un 
aplūkojiet treniņu lapas. 

  

!: Nospiediet zilās pogas sānu.  
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Ikonas           
Modinātājs ir ieslēgts.                               

Baterijas līmenis ir zems.                                   
Izvēlieties, lai nopauzētu taimeri. Ikona                 
mirgo, ja taimeris ir nopauzēts. Izvēlie- 
ties, nopauzētā taimera restartēšanu. 
Sarakstā ir papildus ieraksti. 

Izejiet no lapas vai iestatījuma.                     

Par treniņu lapām                   
Jūs varat aplūkot piecas dažādas treniņu 
lapas, izvēloties . Nekustīgs punkts norāda 
uz Jūsu pašreiz izmantoto ekrānu. 

À

INT. (intervāla) taimera lapa vai atpūtas 
taimera lapa. 

  
Á

TOTAL taimera lapa. 
Â

Detaļu lapa. 

Ã

  Treniņa žurnāla lapa (4.lpp.). 

Ä

  Datu pielāgošanas lapa  (9.lpp.). 

Treniņš 
Dodoties peldēt 
1Izvēlieties  .  

Izmantojot ierīci pirmo reizi, ievadiet 
baseina izmēru. 
Nomainot baseinu, jāiestata baseina  
izmērs (8.lpp.)). 

2 Spiediet  , lai aktivizētu taimeri.  
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Vēsture tiek ierakstīta tikai taimera 
 darbības laikā. Kopējā distance 

À

 
un kopējais laiks 

Á

 parādās 
TOTAL lapā. 

3 Spiediet  ,lai skat. citus peldēšanas datus. 
Jūs varat pielāgot papildus datu   
lauku lapu (9.lpp.). 

4 Atsāknējot izvēlieties  , lai nopauzētu  
taimeri. 

Uz nopauzētā ekrāna redzams  
intervāla numurs

Â

, intervāla distance 
Ã

un intervāla peldēšanas laiks Ä. 
Ekrāns parādās apgrieztā  veidā 
(10.lpp.), līdz izvēlaties       un 
atsākat peldēšanu. 

5  Kad sesija pabeigta, izvēlieties 
. 

6 Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties RESUME, lai turpinātu  

peldēt. Taimeris ir aktīvs. 
• Izvēlieties SAVE, lai  saglabātu sesiju 

vēsturē. 
• Izvēlieties DELETE, lai dzēstu  

sesiju bez saglabāšanas 
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Par distances ierakstīšanu 
Garmin Swim mēra un ieraksta distanci 
atbilstoši veiktajiem garumiem. Lai distance 
tiktu uzrādīta precīzi, ievadītajām baseina 
vērtībām jābūt pareizām (8.lpp.). 
!: Lai rezultāti būtu precīzāki, nopeldiet visu  
garumu; izmantojiet vienu peldēšanas stilu 
visam garumam. Atpūtas laikā nopauzējiet  
taimeri. 
!: Lai palīdzētu ierīcei skaitīt garumus,  
spēcīgi atsperieties pret baseina malu un 
paslīdiet uz priekšu pirms pirmā vēziena. 
!: Veicot vingrinājumus, vai nu nopauzējiet  
taimeri vai arī izmantojiet vingrinājumu žurnāla 
funkciju. Lai saņemtu papildus informāciju 
vingrinājumu žurnāla funkciju, skat. 4.lpp. 
Trenēšanās ar vingrinājumu  
žurnālu 
Izmantojiet vingrinājumu žurnāla iestatījumu,  
lai manuāli ievadītu kāju kustību kopumu,   
peldēšanu ar vienu roku vai jebkuru peldēju- 
mu, kas neatbilst 4 galvenajiem stiliem. Tiek 
ierakstīts vingrinājuma laiks; ievadiet  
distanci. Ir iespējams aktivizēt vingrinājumu 
žurnālu gan pirms peldēšanas sesijas, gan 
peldēšanas sesijas laikā ar nopauzētu taimeri.  

1Izvēlieties  > SWIMMING > DRILL 
LOG > ENABLE. 

2Peldēšanas sesijas laikā izvēlieties       , 
līdz parādās DRILL lapa. 

3 Spiediet  .  
Taimeris ieraksta  your total drill time. 

4Kad vingrinājumu intervāls pabeigts, spied. 
. 

5 Ievadiet vingrinājuma distanci. 
Distances pieaugums tiek balstīts uz 
baseina izmēru  (8.lpp.). 
Vingrinājums tiek saglabāts, un taimeris 
tiek nopauzēts. 

6 Turpiniet peldēšanas sesiju.    

Trenēšanās ar atpūtas taimeri 
Jūs varat aktivizēt atpūtas taimeri, ja Jūsu  

  

treniņš sastāv no laika uzstādījumiem.Piem., 

  

Jūs vēlaties veikt 12 intervālus pa 50 m 55 

  

sekundēs. Viens veids, kā treniņā izmantot 

  

atpūtas taimeri. Aktivizējiet atpūtas taimeri 

  

pirms peldēšanas sesijas vai peldēšanas  

  

sesijas laikā,  nopauzējot  

  

taimeri. 

  

1Izvēlieties   > SWIMMING > REST 
TIMER > ENABLE. 
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2Peldēšanas sesijas laikā izvēlieties  >  
. 

3Kad 50 m distances kopums pabeigts,spied.  

Parādās ziņojums,  
kas rāda distanci un laiku vingrojumu  
kopumsm. Atpūtas taimera lapa rāda 

  
Jūsu  intervāla numuru 

À

, peldēšanas laiku 
ar atpūtas laiku 

Áun atpūtas laiku Â. 
4 Atpūtieties, līdz laiks

Á

 ir 55 sekundes. 
5 Izvēlieties   un nopeldiet vēl 50m.  
6 Atkārtojiet 4.-6.soli, līdz paveikti visi  

12 intervāli. 

Brīdinājuma  signāli 
Brīdinājuma  signāli atskan, izvēloties 
kādas aktivitātes laikā. 
Lai atvērtu brīdinājuma signālus,spied.. 
> SWIMMING > ALERT TONES. 

Peldēšanas terminoloģija 
•Garums(length)ir distance līdz otram galam.                 
•Intervāls(interval) sastāv no viena vai vairākiem 

garumiem. Izvēloties     , lai atpūstos, tiek  
izveidots intervāls. 

•Vēziens(stroke) tiek skaitīts ikreiz, kad roka ar 
ierīci veic pilnu  
ciklu. 

•Jūsu swolf vērtība ir viena garuma laika un   
vēzienu  skaita šajā garumā summa.  
Piemēram, 
30 sekundes plus 15 vēzieni kopā dod 
swolf vērtību -  45. Swolf ir 
mērījums, kas rāda peldēšanas efektivitāti. 
Līdzīgi kā golfā, jo mazāka vērtība, jo labāk. 

Peldēšanas roku vēzienu veidi  
Vēzienu veidi parādās, kad aplūkojat  
 intervāla vēsturi. Jūs varat arī izvēlēties vēziena 
veidu kā pielāgotu datu lauku   

                                                                           (9.lpp.). 
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FREE    Brīvais stils  
BACK    Uz muguras 
BRST    Brass 
FLY       Tauriņstils 
MIXED Vairāk kā viens peldēšanas stils vienā 

intervālā 
DRILL  Izmantojams kopā ar vingrojumu žurnālu 

Vēsture 
Jūsu Garmin Swim spēj saglabāt 
aptuveni 30 peldējumus pie standarta izman- 
tošanas. Kad atmiņa ir pilna, Jūsu vecākajiem   
datiem tiek rakstīts pāri un parādās 
brīdinājuma ziņojums. 
!: Ja taimeris ir izslēgts vai nopauzēts,  
vēsture netiek ierakstīta. 

Vēstures aplūkošana 
Vēsture rāda datumu, kopējo sesijas 
laiku, kopējo peldēšanas laiku,kopējo 
distanci, kopējo garumu, vidējo tempu, 
vidējo vēzienu skaitu, vidējo peldējuma  
efektivitāti, kopējo kaloriju skaitu un intervālu 
datus (ja tādi tiek izmantoti). 
1Izvēlieties   > HISTORY > VIEW. 

2 Izvēlieties opciju :  
•IzvēlietiesTOTALS ,lai aplūkotu Jūsu 

uzkrāto distanci, kopējo laiku 
un peldēšanas laiku. Kopējās vērtības                
parādās, izmantojot esošo baseina izmēru.  

•IzvēlietiesWEEKS, lai aplūkotu kopējos rādītājus 
attiecīgajā nedēļā. Šie rādītāji tiek balstīti 
uz pašreizējā baseina izmēra. 

•Izvēlieties SESSIONS, lai aplūkotu attiecīgās 
sesijas detaļas. Sesija parādās,   
izmantojot izvēlēto baseina izmēru, 
pēc šīs sesijas pabeigšanas.  
Tāpat Jūs varat aplūkot intervāla detaļas  
 (ja tiek izmantotas). 

Garmin Connect™izmantošana 
Garmin Connect ir tīmeklī bāzēta programmatūra 
datu uzglabāšanai un analizēšanai. 
1 Apmklējiet www.garminconnect.com. 
2 Izvēlieties  Getting Started. 
3Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.  

Vēstures nosūtīšana uz  
datoru 
Izveidojiet Garmin Connect 
kontu (6.lpp) un sapārojiet 
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ierīci ar datoru, izmantojot USB 
ANT Stick™ (6.lpp.). Pārošanas vai  
datu pārsūtīšanas laikā pulkstenis 
nedrīkst atrasties miega režīmā.  
1 Ievietojiet USB ANT Stick 

À

  
datora USB portā. 

 USB ANT Stick draiveri 
automātiski uzinstalē ANT Agent™. 
Lejupielādējiet ANT Agent, ja   
draiveri netiek automātiski uzinstalēti.  
Go to http://connect.garmin.com/help 
/start/ant. 

2  Novietojiet ierīci 9 pēdu vai 3m 
attālumā no datora.  

3  Sekojiet instrukcijām uz ekrāna. 

Datora pārošanas izslēgšana 
Jūs varat liegt datu apmaiņu ar 
jebkuru datoru, pat ja dators ir  
sapārots. 

Izvēlieties  > SYSTEM > COMPUTER 
> DISABLE PAIRING. 

Visu Jūsu datu pārsūtīšana 
Pirms pārsūtāt visu vēsturi uz savu 
datoru, Jums jāatrodas datoram pieslēgtā        
 USB ANT Stick darbības zonā. 

  
Izvēlieties  > HISTORY > TRANSFER 

ALL > YES. 

Vēstures dzēšana 
1Izvēlieties     > HISTORY > DELETE. 

  2 Izvēlieties opciju :  
• Izvēlieties  ALL, lai dzēstu no vēstures 

visus datus. 
• Izvēlieties  TOTALS, lai atiestatītu 

distanci, laiku un kopējos peldēšanas  
laika rādītājus. 

• Izvēlieties  SESSIONS, lai dzēšanai  
izvēlētos kādu konkrētu sesiju. 

3 Izvēlieties  YES. 
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Jūsu ierīces 
pielāgošana 

Baseina izmēra iestatīšana 
1Izvēlieties   > SWIMMING > POOL 

SIZE. 
2 Izvēlieties sava baseina izmēru vai ievadiet 

savu izmēru. 

Jūsu iknedēļas distances pielāgošana 
Jūsu iknedēļas  (no pirmdienas) kopējā 
distance parādās laika lapā kā  
DISTANCE THIS WEEK. Jūs varat mainīt  
pirmo dienu vai izslēgt iknedēļas distanci. 
1Izvēlieties > SWIMMING > WEEK 

DISTANCE. 
2 Izvēlieties opciju :  

• Izvēlieties  SET DAY 1 un izvēlieties 
dienu. 

• Izvēlieties  DISABLE, lai izslēgtu 
iknedēļas distanci. 

Laika un  datuma iestatīšana 
Jūs varat iestatīt laiku vēl divām laika  
zonām. 

1 Izvēlieties   > CLOCK. 
2 IzvēlietiesTIME 1 vai TIME 2. 
3 Izvēlieties  ON. 
4 Izvēlieties 12 vai 24 stundu  formātu. 
5 Ievadiet laiku. 
6 Ievadiet datumu. 

Modinātāja uzstādīšana 
1Izvēlieties   > CLOCK > ALARM. 
2Izvēlieties  ONCE vai DAILY. 
3 Ievadiet laiku. 
4Izvēlieties  , lai atgrieztos pie laika  

lapas. 
Kad modinātājs ir uzstādīts, parādās .  

Hronometra izmantošana 
!: Hronometrs neieraksta laiku, un peldēšanas 
dati netiek saglabāti vēsturē.  
Neizmantojiet peldēšanai hronometru. 

  
1Izvēlieties   > CLOCK > STOPWATCH. 
2Izvēlieties  , lai aktivizētu taimeri.  
3Izvēlieties  , lai apturētu  taimeri.  
4Izvēlieties   , lai atiestatītu taimeri.  
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!: Izejot no hronometra lapas,  
 hronometrs tiek automātiski 
ratiestatīts pēc 10 sekundēm. 

Sistēmas iestatījumi 
Izvēlieties  > SYSTEM. 
LANGUAGE: Uzstāda ierīces valodu. 
BUTTON TONES: Uzstāda ierīci, lai izman-  

totu skaņu toņus pogām.  
SLEEP MODE: Iesl./izsl.miega režīmu 

 (9.lpp.). Miega režīma  
saīsina baterijas darbības laiku par 
aptuveni 20%. 

COMPUTER: Uzstāda ierīci sapārošanai ar 
datoru, izmantojot USB ANT 
Stick. 

ABOUT: Rāda svarīgu programmas  
informāciju un Jūsu ierīces ID. 

Miega režīms 
Ierīce ieiet miega režīmā, ja tā ir netiek 
kustināta vienu minūti.  Tādējādi tiek 
pagarināts baterijas darbības laiks. Tikīdz 
ierīce tiek pakustināta, tā atkal ir aktīva.  

Svara iestatīšana 
1Izvēlieties  > WEIGHT. 

2 Izvēlieties vienības un ievadiet svaru. 
  

Treniņu lapas pielāgošana 
Jūs varat pielāgot 5.lpp.treniņa lapu 
ciklā (2.lpp.). Jūs varat pievienot līdz pat 
trim datu laukiem uz vienas lapas.  
1 Izvēlieties   > SWIMMING > CUSTOM 

PAGE > ADD PAGE. 
2 Izvēlieties datu lauku skaitu, ko vēlaties  

redzēt uz lapas.  
3 Izvēlieties  datu tipu un datu lauku.  

Piemēram, izvēlieties TOTAL > 
LENGTHS. 

Datu lauki 
Datu lauki ar  * simbolu rāda standarta un  
metriskās vienības. Šīs mērvienības nosaka  
baseina izmēra iestatījums 
(8.lpp.). Intervāla lauki rāda datus pašreizējam  
intervālam (peldēšanas laikā) vai pēdējo  
veikto intervālu 
(pauzes laikā). 
CALORIES: Kopējais sadedzināto  

kaloriju skaits. 
DISTANCE*: Veiktā distance pašreizējās 

aktivitātes vai intervāla laikā.  
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LENGTHS: Nopeldēto baseina garumu  
skaits pašreizējās aktivitātes vai  
 intervāla laikā. 

PACE*: Vidējais temps pašreizējā  
aktivitātē, intervālā vai pēdējā garumā. 

STROKE RATE: Vidējais vēzienu skaits 
minūtē (spm) pašreizējā  
aktivitātē, intervālā vai pēdējā garumā.  

STROKES: Vidējais vēzienu skaits  
uz vienu garumu pašreizējā aktivitātē, 
intervālā vai pēdējā garumā. 

STROKE TYPE: Vēzienu veids 
intervālā vai pēdējā garumā. 

SWOLF: Swolf rādītājs ir viena garuma 
laika un  vēzienu skaita šajā garumā  
summa (5.lpp.). Jūs  
varat izvēlēties datu lauku, lai rādītu 
vidējo swolf vērtību pašreizējā aktivitātē, 
intervālā vai pēdējā garumā. 

TIME ELAPSED: Kopējais ierakstītais laiks 
pašreizējā aktivitātē vai intervālā. 
Piemēram, ja kādas aktivitātes laikā  
vēlaties nopeldēt 10 minūtes, nopauzējiet 
taimeri uz 5 minūtēm, tad aktivizējiet 
taimeri vēlreiz un peldiet 20 minūtes, 
Jūsu kopējais laiks ir 35 minūtes. 

Treniņa lapu displeja  
apgriešana 
Treniņa lapu izskata noklusējuma para- 
metrs ir melns uz balta peldēšanas                  
laikā, bet balts uz melna (apgriezts), kad  
taimeris ir nopauzēts. 
1Izvēlieties   > SWIMMING > 

INVERTED SCREEN. 
2 Izvēlieties opciju :  

•Izvēlieties PAUSED, lai apgrieztu ekrāna 
krāsas, kad taimeris ir   
nopauzēts. 

•Izvēlieties SWIMMING, lai apgrieztu 
ekrāna krāsas, kad taimeris  
darbojas. 

Ierīces informācija 
Ierīces apkope 

IEVĒROJIET! 
Izvairieties no triecieniem un pārmērīgām  
temperatūrām, jo tādējādi tiek saīsināts 
produkta mūžs. 
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Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni, ja tā 
tikusi pakļauta hlora vai sāls iedarbībai.  

Neizmantojiet asus priekšmetus, lai 
tīrītu ierīci.  
Izvairieties no ķīmisko tīrītāju un šķīdumu 
izmantošanas, kas var sabojāt ierīci. 
Vienmēr pēc tīrīšanas nosusiniet ierīci. 
Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var 
būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo 
tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu. 

Garmin Swim Specifikācijas 
Baterijas tips     Lietotāja nomaināma, tableštipa 

CR2032, 3 voltu (11.lpp.) 
Baterijas mūžs 1 gads 

!: Reālais baterijas darbības  
laiks ir atkarīgs no tā, cik daudz 
izmantojat peldēšanas režīmu,  
miega režīmu, apgaismojumu.  

Ūdens  
izturība 

50 m 
!: Pulkstenis ir paredzēts 
peldēšanai virs ūdens. 
  

Darbības  
temperatūras 
diapazons 

No 15ºF līdz 120ºF (no 
-10ºC līdz 50ºC) 

Radio 
frekvence/ 
protokols 

2.4 GHz ANT+™ bezvadu                 
komunikācijas protokols 

USB ANT Stick 
specifikācijas 
Barošanas avots USB  
Darbības 
temperatūras 
diapazons 

No 14°F līdz 122°F (no 
-10°C līdz 50°C) 

Radio frekvence/ 
protokols 

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 

Apraides  
diapazons 

Aptuveni 16.4 pēdas (5 
m) 

Baterijas nomainīšana       
 BRĪDINĀJUMS 

Neizmantojiet asus priekšmetus, lai 
izņemtu lietotāja nomaināmas baterijas.  
Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimnieko-  
tāju, lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no  
baterijām. Perhlorāta materiāls – ievērojiet  
piesardzību. Apmklējiet: 

Ierīces informācija 11 



www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste 
/perchlorate. 

IEVĒROJIET! 
 Nomainot baterijas, ievērojiet īpašu piesar- 
dzību. Nesabojājiet bateriju kontaktus,  
bateriju nodalījumu un O-veida gredzenu.  
Bojājums var apdraudēt Jūsu ierīces  
ūdens izturību.  

1Aptiniet  neliela plakanā skrūvgrieža galu 
 
À

 ar līmlenti/izolācijas lenti. 
 Lente pasargā pulksteņa ārpusi,  
O-veida  gredzenu un bateriju nodalījumu 
no bojājumiem.  

2 Uzmanīgi paspiediet bateriju vāku
Á

 uz augšu. 
3 Izņemiet bateriju

Â

. 

4 Pārliecinieties par to, ka O-gredzens
Ã

  
nav sabojāts un ir kārtīgi ievietots 
zemākajā gropē 

5 Ievietojiet bateriju zem divām  
plastmasa tapiņām 

Ä

, iespiediet to. 
Nesabojājiet kontaktus 

Å

. 
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Traucējummeklēšana 
Ierīces atgriešana pie rūpnīcas 
iestatījumiem 
Ja ierīce nereaģē, atiestatiet to. 
  
!:  Tiek dzēsti visi lietotāja ievadītie 
dati, ieskaitot vēsturi. 
1Turiet   ,   un     vienlaicīgi.  
2Izvēlieties YES. 

Programmatūras atjaunināšana,  
izmantojot Garmin Connect 
Izveidojiet Garmin Connect 
kontu (6.lpp.) un sapārojiet ierīci ar 
datoru, izmantojot  USB 
ANT Stick (6.lpp.). Pārošanas vai  
datu apmaiņas laikā pulkstenis nedrīkst  
atrasties miega režīmā. 
!: Tiek dzēsta visa lietotāja ievadītā 
informācija, ieskaitot vēsturi.   
1 Skat. www. garminconnect.com. 

Ja ir pieejama jauna programmatūra,  
Garmin Connect brīdina par programma-   
tūras atjaunināšanu.   

2 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 

3  Novietojiet ierīci 3m attālumā no  
datora, kamēr notiek atjaunināšana.   

Papildus informācijas saņemšana   
Sameklējiet papildus informāciju par šo   
produktu  Garmin® tīmekļa vietnē. 
•Skat.  www.garmin.com/intosports. 
•Skat. www.garmin.com  

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

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

      Pielikums   
Jūsu ierīces reģistrēšana   
Palīdziet mums Jūs labāk atbalstīt,    
piereģistrējoties tiešsaistē jau šodien.    
•  Skat.  http://my.garmin.com. 
•  Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu 

vai kopiju.      

Programmatūras licences līgums             
IZMANTOJOT ŠO IERĪCI, JŪS PIEKRĪTAT     
SEKOJOŠĀ PROGRAMMATŪRAS  
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LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. 
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET ŠO  
LĪGUMU.  
Garmin Ltd. un tā filiāles 
(“Garmin”) piešķir Jums ierobežotas tiesības 
izmantot ar šo ierīci komplektēto programma- 
tūru (“Programmatūra”) binārā formā  
pie  normālas produkta darbības.  
Nosaukums, īpašumtiesības un intelektuālā 
īpašuma tiesības, kas attiecināmas uz šo  
Programmatūru, paliek Garmin un/vai trešās 
puses īpašums.  
Jūs atzīstat, ka Programmatūra ir  
 Garmin un/vai trešās puses īpašums, ko  
aizsargā ASV Likums par autortiesībām 
un starptautiskas vienošanās par autortiesībām.  
Tāpat Jūs atzīstat, ka Programmatūras struktūra, 
organizācija un kods, kam nav avota koda,  
ir Garmin un/vai tā trešās puses piegādātāju  
biznesa noslēpums.  
Jūs piekrītat neizjaukt, atkārtoti  
nesalikt, nemainīt, nesamazināt 

  
  
  
  
  
  

Programmatūras un tās daļu lasāmo 

  

  
  

  
  

formātu, kā arī neveidot Programmatūras 
  

  
  

  

atvasinājumus. Jūs apņematies neeksportēt 
  

  
  

  

vai nereeksportēt Programmatūru uz citām 
  

  
  

  

valstīm , kas būtu ASV vai citu 
  

  
  

  

attiecīgo valstu eksporta kontroles  
  

  
  

  

noteikumu pārkāpums.  
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www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020

0808 2380000
+44 870 850 1242 1-866-429-9296 43 (0) 3133 3181 0

00 32 2 672 52 54 00 45 4810 5050 00 358 9 6937 9758 00 331 55 69 33 99

0180 5 / 42 76 46 - 880 00 39 02 3669 9699 0800-0233937 815 69 555

00800 4412 454 
+44 2380 662 915 00 35 1214 447 460 00 34 902 007 097 00 46 7744 52020  

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street 

Olathe, Kansas 66062, USA 
Garmin (Europe) Ltd. 

Liberty House, Hounsdown Business Park 
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 

Garmin Corporation 
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. 
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) 

Šī 

TA-2012/446

© 2012 Garmin Ltd. vai tā filiāles

Garmin Swim angļu rokasgrāmatas latviešu val. versija 
(Garmin daļas numurs 190-01453-00, izd. B) tiek nodrošināta 
Jūsu ērtībām. Ja nepieciešams, skat. pēdējo angļu rokasgrā- 
matas izdevumu par Garmin Swim darbību un izmantošanu.   
  
GARMIN NAV ATBILDĪGS PAR ŠĪS LATVIEŠU 
ROKASGRĀMATAS PRECIZITĀTI UN ATSAUC JEBKĀDAS 
UZ ŠO ROKASGRĀMATU ATTIECINĀMAS SAISTĪBAS.  
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