
Garmin vivofit® 2 lietošanas pamācība

Uzmanību: vienmēr konsultējieties ar savu ārstu pirms uzsākat vai mainat savu treniņu programmu.

Darba uzsākšana

Pirms jūs uzsākat sava vivofit 2 lietošanu, jums tā ir jāiestata datorā vai saderīgā mobilajā ierīcē.
1. Dodieties uz www.garminconnect.com/vivofit2 ;
2. Izvēlieties kādu no iespējām;

• - ja jūs izmantojat datoru, lai iestatītu ierīci, ievietojiet bezvadu USB ANT+ spraudni brīvā USB 
portā datorā, lejuplādējiet un ieinstalējiet Garmin Express programmu no garmin.lv vai 
garmin.com majas lapas;
• - ja jūs izmantojat mobilo ierīci, lai iestatītu vivofit 2, ieinstalējiet un atveriet Garmin Connect 
Mobile aplikāciju;

3. Nospiediet pogu  uz ierīces;

Kad jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, tā darbojas sapārošanas režīmā. Ja ierīce nav sapārošanas režīmā, kad to 
ieslēdzat, jums ir jāpietur poga uz ierīces, līdz tās ekrānā uzrādās ziņojums "PAIR".
Piezīme: līdz ierīces iestatīšana ir pabeigta, tās funkcijas ir ierobežotas;

4.          Sekojiet norādēm savā datorā vai mobilajā ierīcē, lai sapārotu vivofit 2 ierīci un pabeigtu tās 
iestatīšanu.

Programmatūras lejuplāde

1. Dodieties uz www.garminconnect.com/vivofit2;
2. Izvēlieties iespēju:

• - ja izmantojat Windows operētājsistēmu, izvēlieties Download for Windows un sekojiet 
norādēm ekrānā;
• - ja izmantojat Mac operētājsistēmu, izvēlieties Download for Mac un sekojiet norādēm 
ekrānā.  
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Mobilās aplikācijas lejuplāde
Jūs varat izmantot Garmin Connect Mobile aplikāciju, lai sapārotu savu vivofit 2 ierīci un pabeigtu 
iestatīšanas procesu. Tas ļauj jums analizēt un dalīties datos un lejuplādēt programmatūras atjauninājumus 
no jūsu mobilās ierīces. Atšķirībā no citām Bluetooth ierīcēm, kas tiek sapārotas jūsu tālruņa Bluetooth 
iestatījumos, jūsu vivofit 2 ierīcei ir jābūt sapārotai tieši caur Garmin Connect Mobile aplikāciju.
Piezīme: jūsu mobilajai ierīcei ir jāatbalsta Bluetooth Smart, lai tā tiktu sapārota ar jūsu vivofit 2 aproci un 
varētu notikt datu sinhronizācija. Sīkākai informācijai par ierīču saderību – garmin.lv/lv/vai-mans-talrunis-ir-
savietojams/

1. Savā mobilajā ierīcē dodieties uz www.garminconnect.com/vivofit2;
2. Izvēlieties Get the App un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Datu pārsūtīšana uz datoru
Pirms jūs varat nosūtīt datus uz savu datoru, jums ir jāievieto USB ANT+ spraudnis sava datora USB portā un
jālejuplādē Garmin Express programma.

1. Novietojiet savu ierīci 3 metru robežās no datora;
2. Turiet nospiestu ierīces pogu līdz uzrādās uzraksts "SYNC";
3. Aplūkojiet savus datus Garmin Connect vietnē.

Ierīces sapārošana ar vairākiem datoriem
Jūs varat sapārot savu vivofit 2 ierīci ar vairāmkiem datoriem. Piemēram, jūs varat to sapārot ar saviem 
darba un mājas datoriem.

1. Ievietojiet USB ANT+ spraudni datora USB portā;
2. Lejuplādējiet un ieinstalējiet Garmin Express programmu Windows vai Mac operētajsistēmai;
3. Turiet nospiestu ierīces pogu, līdz uzrādās uzraksts "PAIR";
4. Sekojiet norādēm datorā, lai sapārotu to ar savu vivofit 2 ierīci un pabeigtu iestatīšanas 
procesu;
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet soļus 1. - 4. pie katra no papildus datoriem.

Datu pārsūtīšana uz mobilo ierīci
Pirms jūs varat nosūtīt datus uz savu mobilo ierīci, jums ir jāsapāro jūsu vivofit 2 ar savu saderīgo mobilo 
ierīci.
Jūsu ierīce periodiski sinhronizējas ar Garmin Connect aplikāciju. Tāpat, jūs varat nosūtīt datus uz mobilo 
ierīci jebkurā laikā. 

1. Novietojiet vivofit 2 ierīci 3 metru rādiusā no savas mobilās ierīces;
2. Pieturiet pogu uz ierīces, līdz uzrādās uzraksts "PAIR";
3. Sekojiet norādījumiem savā mobilajā ierīcē, lai sapārotu savu vivofit 2 ierīci un pabeigtu 

iestatīšanas procesu;
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet soļus 1. - 3. katrā no papildus mobilajām ierīcēm.

Ierīces izmantošana
1. Izvēlieties aproci, kas vislabāk der jums uz rokas;
2. Pārliecinieties, ka tapas uz sprādzes ir pilnībā ievietoti aprocē. Kad tapas ir pilnībā ievietoti, aproce 

droši uzgulst uz jūsu plaukstas locītavas;
3. Pagrieziet sprādzi, lai nofiksētu tās pozīciju. Sarkana krāsa uz sprādzes norāda, ka tā nav nofiksēta;

Piezīme: lai nepazaudētu ierīci, sprādzei vajadzētu būt nofiksētai, kad nēsājat ierīci uz rokas;
4. Nēsājiet ierīci uz rokas visas diennakts laikā.
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Ikonas
Ekrāna apakšdaļā tiek atainotas ikonas. Katra no ikonām apzīmē kādu funkciju. Jūs varat nospiest pogu uz 
ierīces, lai pārvietotos starp ierīces funkcijām. 

Automātisks mērķis
Jūsu ierīce aprēķina ikdienas nepieciešamo soļu skaitu automātiski, bāzējoties uz jūsu iepriekšējo dienu 
aktivitātes līmeni. Kad jūs uzsākat pastaigu vai skrējienu, ierīce atskaita soļus no jūsu dienas mērķa atlikušo 
soļu daudzuma. Kad esat sasniedzis dienas mērķi, ierīce uzrāda "GOAL+" un sāk soļu, kuri pārsniedz dienas 
mērķa soļu daudzumu, uzskaiti. 
Kad jūs pirmo reizi iestatāt ierīci, jums ir jānorāda savs aktivitātes līmenis. Šis līmenis nosaka jūsu iesākuma 
soļu mērķi.
Ja jūs izvēlaties neizmantot automātiskā mērķa funkciju, jūs varat iestatīt personalizētu mērķi soļu 
daudzumam dienā savā Garmin Connect profilā. 

Kustību josla
Ilgstoši laika posmi sēžot var izraisīt nevēlamas metaboliskā stāvokļa izmaiņas. Kustību josla atgādina jums 
par nepieciešamību izkustēties. Pēc stundas mazkustībā, uzrādās kustību josla . Ja ir iestatīti skaņas 
signāli, tad ierīce izdod arī pīkstošus skaņas signālus. Papildus segmenti  uzrādās ik pēc 15 minūšu ilgas 
turpinošās mazkustības.

Jūs varat atiestatīt kustību joslu nostaigājot nelielu distanci.

Ierīces pogas funkcijas
Pieturot pogu uz ierīces, jūs varat pārvietoties starp tās sekundārajām funkijām.

Apgaismojums Ieslēdz apgaismojumu ierīcē. Apgaismojums izslēdzas automātiski.

START Iesāk aktivitāti uz laiku.

STOP Apstādina aktivitāti uz laiku.

SYNC Nosūta datus uz jūsu datoru vai mobilo ierīci.

SLEEP Uzsāk miega režīmu.

PAIR Sapāro jūsu vivofit 2 ar jūsu datoru vai mobilo ierīci.



Fitnesa aktivitātes uzsākšana
Pirms jūs varat izmantot atsevišķi iegādājamo ANT+ pulsometru savas aktivitātes laikā, jums ir jāuzvelk un 
jāsapāro tas ar jūsu ierīci.
Jūs varat ierakstīt aktivitāti uz laiku, piemēram, pastaigu vai skrējienu, kas var tikt pievienota jūsu Garmin 
Connect profilam. 

1. Turiet nospiestu pogu uz ierīces, līdz uzrādās uzraksts "START". Tiek uzsākta laika atskaite.
Piezīme: ierīce neieraksta jūsu fitnesa aktivitāti vai papildus ANT+ sensoru datus, kamēr nav ieslēgta
laika atskaite (taimeris);

2. Uzsāciet aktivitāti.
Ieteikums: jūs varat nospiest pogu uz ierīces, lai aplūkotu aktivitāes datus laika atskaites periodā;

3. Kad esat beidzis aktivitāti, nospiediet un pieturiet pogu uz ierīces, līdz uzrādās uzraksts "STOP". 
Uzrādās aktivitātes kopsaucējs. Ierīce atspoguļo kopējo laiku, noceļoto distanci, izdarīto soļu 
daudzumu un aktivitātes laikā sadedzināto kaloriju skaitu;

4. Nospiediet pogu uz ierīces, lai no kopsaucēja atgrieztos uz ierīces pamatekrāna informāciju. Jūsu 
ierīce mēģinās nosūtīt aktivitātes datus uz jūsu Garmin Connect profilu.

Miega uzraudzīšana
Miega režīmā ierīce seko līdzi jūsu miegam. Miega statistikas iekļauj sevī kopējo miega stundu skaitu, kustību
brīžu un mierīga miega periodus.

Miega uzraudzīšanas izmantošana
Lai jūs varētu izmantot miega uzraudzīsanas funkciju, jūsu ierīcei ir jāatrodas jums uz rokas.

1. Pieturiet pogu uz ierīces, līdz uzrādās uzraksts "SLEEP";
2. Kad jūs mostaties, pieturiet pogu uz ierīces, lai izietu no miega režīma. 

Piezīme: ja jūs aizmirstat ievadīt miega režīmu, kad dodaties pie miera, jūs varat nomoda un miega 
periodus ievadīt manuali savā Garmin Connect profilā, lai atgūtu sava miega statistikas datus.

Vēsture
Jūsu ierīce saglabā jūs ikdienas soļu skaitu, miega statistikas datus, laika aktivitāšu un atsevišķi pievienojamo
ANT+ sensoru informāciju. Šī informācija var tikt nosūtīta uz jūsu Garmin Connect profilu.
Jūsu ierīce var saglabāt aktivitātes datus līdz 3 nedēļām.
Piezīme: ja jūs izmantojat pulsometru, datu uzglabāšanas laiks krietni samazinās (līdz aptuveni 12 dienām).
Kad ierīces atmiņa ir piepildījusies, ierīce izdzēš vecākos datus, lai atbrīvotu vietu jaunākiem.

Garmin Connect  
Garmin Connect vietnē jūs varat pievienoties savu draugu profiliem. Garmin Connect sniedz jums iespēju 
sekot saviem datiem, analizēt un dalīties ar tiem, iedrošināt citus un sevi sasniegt labākus rādītājus. 
Saglabājiet savas aktīvās dzīves nodarbības, ieskaitot skrējienus, pastaigas, peldes, kāpienus kalnos, 
triatlonus u.c. Lai izveidotu bezmaksas profilu, dodieties uz www.garminconnect.com/start

Sekojiet līdzi saviem sasniegumiem: jūs varat sekot līdzi savu ikdienā veikto soļu daudzumam, piedalīties 
draudzīgās sacensībās ar paziņām, sasniegt savus mērķus.
Saglabājiet savas aktivitātes: pēc tam, kad jūs pabeidzat un saglabājat aktivitāti savā ierīcē, jūs varat to 
augšuplādēt uz savu Garmin Connect kontu un glabāt to, cik ilgi vēlaties.
Analizējiet savus datus: jūs varat aplūkot detalizētāku informāciju par savām aktivitātēm, ieskaitot laiku, 
distanci, pulsu, sadedzinātās kalorijas un pielāgojamus ziņojumus.
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Dalieties ar savām aktivitātēm: jūs varat pievienot savam profilam draugus, sekot citu aktivitātēm un 
pievienot īssaistes savos iecienītakajos sociālajos tīklos.
Pārvaldiet savus iestatījumus: Garmin Connect profilā jūs varat personalizēt savu ierīci un lietotāja 
iestatījumus.

Ierīces personalizēšana
Ierīces iestatījumi
Garmin Connect profilā jūs varat personalizēt savu ierīci un lietotāja iestatījumus. Garmin Connect ierīces 
papildrīkos izvēlieties Device Settings.
Redzamie ekrāna lauki (Visible Screens): ļauj jums pielāgot ekrāna informācijas laukus, kas atainojas 
ierīcē.
Pamatlauks ekrānā (Default Screen): iestata ierīces pamatlauku.
Brīdinājuma signāli (Alert Tones): ļauj jums ieslēgt un izslēgt brīdinājuma signālus. Ierīce izdod skaņas 
signālus, ja brīdinājumu funkcija ir aktivizēta.
Automātisks dienas mērķis (Auto Goal): ļauj jūsu ierīcei veidot automātisku dienas soļu skaita mērķi.
Piezīme: ja jūs atslēdzat šo funkciju, jums dienas mērķis būs jāievada manuāli.
Dienas laika formāts (Time Format): iestata jūsu ierīci uzrādīt dienas laiku 12 vai 24 stundu formātā.
Vienības (Units): iestata jūsu ierīci uzrādīt noceļoto distanci kilometros vai jūdzēs.
Pielāgots soļa garums (Custom Step Length): ļauj jūsu ierīcei precīzāk aprēķināt noceļoto distanci, 
izmantojot pielāgotu soļa garumu.
Pulss (Heart Rate): ļauj jums aprēķināt jūsu maksimālo pulsu un noteikt pielāgotas pulsa zonas.

ANT+ pulsomers
Jūsu ierīce var tikt izmantota ar bezmaksas ANT+ sensoriem. Plašākai informācijai par pieejamajiem atsevišķi
iegādājamiem aksesuāriem apmeklējiet www.garmin.lv vai www.garmin.com mājas lapas.

Pulsometra uzvilkšana
Piezīme: ja jūs neizmantojat pulsometru, jūs varat izlaist šo sadaļu.
Piezīme: ilgstoša pulsometra nēsāšana uz ādas var izraisīt kairinājumu ādai. Lai no tā izvairītos, uzklājiet 
pretberzes lubrikantus vai želejas uz pulsometra moduļa centra, kas pieskaras jūsu ādai. 
Piezīme: neizmantojiet želejas vai lubrikantus, kas satur pretiedeguma krēmu.
Piezīme: neuzklājiet želejas vai lubrikantus uz elektrodiem.
Jums būtu jānēsā pulsometrs tieši uz ādas, nedaudz zem krūšu kaula.

1. Iespiediet siksniņas vienu tapu  tai paredzētajā spraugā pulsometrā ; 

2. Samitriniet abus elektrodus  pulsometra iekšpusē, lai veidotu spēcīgu konekciju starp jūsu augumu
un raidītāju;

3. Aplieciet pulsometru zem krūtīm, savieniejiet to ar pulsometra siksniņas otru tapu;
Piezīme: Garmin logo uzrakstam uz pulsometra ir jābūt vērstam uz augšu (salasāmam nākot jums 
pretī).



4. Novietojiet ierīci, ar kuru sapārosiet pulsometru, 3 metru attālumā no pulsometra.
5. Ja pulsa dati neuzrādās vai tiek attēloti kļūdaini, jums būtu jāsavelk siksniņa ciešāk vai jāiesildās 5 - 

10 minūtes. Ja problēma turpinās, atkārtoti sapārojiet pulsometru ar savu ierīci vai nomainiet 
pulsometra bateriju.

Sapārošana ar jūsu ANT+ pulsometru
Pirms jūs varat sapārot savu ierīci ar pulsometru, jums būtu jāiestata pulsa datu ekrāna lauks vivofit 2 ierīcē 
(sadaļā Ierīces iestatījumi)
Piezīme: ja jūsu ierīce bija iepriekšēji komplektēta ar pulsometru vienā iepakojumā, pulsa datu lauks ierīcē 
jau ir iestatīts un pulsometrs ir sapārots ar ierīci.

1. Uzvelciet pulsometru;
2. Turiet savu vivofit 2 ierīci 3 metru rādiusā no pulsometra. 

Piezīme: pārošanas procesē atejiet vismaz 10 metru attālumā no citiem ANT+ sensoriem;
3. Spiediet pogu uz ierīces, līdz uzrādās uzraksts "HEART". Kad ierīce un pulsometrs ir sapāroti, ierīce 

ataino pulsu un pulsa zonu.

Pulsa zonas
Daudzi atlēti izmanto pulsa zonas, lai aprēķinātu un palielinātu savu sirds un asinsvadu spēku, uzlabotu 
fiziskās sagatavotības līmeni. Pulsa zona ir iestatīta sirds pukstu skaita minūtē amplitūda. Piecas biežāk 
izmantotās pulsa zonas ir numurētas no 1 līdz 5, augoši pēc intensitātes. Pamatā, pulsa zonas tiek 
procentuāli aprēķinātas no jūsu maksimālā pulsa.

Fitnesa mērķi
Zināšanas par jūsu pulsa zonām var palīdzēt noteikt un uzlabot jūsu fiziskās sagatavotības līmeni, 
pamatojoties uz šiem pamatprincipiem.
Jūsu pulss ir labs rādītājs kā noteikt treniņa intensitāti;
Treniņi noteiktās pulsa zonās var palīdzēt jums uzlabot jūsu sirds un asinsvadu izturību un spēku;
Zinot savas pulsa zonas jūs varat izvairīties no pārslodzes un samazināt traumu iespējas. Ja jūs zināt savu 
maksimālo pulsu, jūs varat izmantot tabulu ierīces lietošanas pamācības beigās, lai noteiktu labākās pulsa 
zonas savu fitnesa mērķu sasniegšanai.
Ja jūs nezināt savu maksimālo pulsu, izmantojiet kādu no metodēm, kas ir pieejamas internetā. Dažas sporta
zāles un veselības centri var piedāvāt testus, kas nosaka jūsu maksimālo pulsu. Standarta maksimālais pulss 
ir: 220 mīnus jūsu vecums.

Informācija par ierīci
vivofit 2 tehniskie parametri
Baterijas tips Divas nomaināmas CR1632 baterijas

Baterijas darbības laiks Virs viena gada

Temperatūras amplitūda ierīces darbībai No -10° līdz 60°C

Radio frekvence/protokols 2,4 GHz ANT+ bezvadu komunikācijas protokols
Bluetooth Smart bezvadu tehnoloģija

Ūdens izturības klase 5 ATM*
*ierīce iztur spiedienu, kas līdzinās 50 metru dziļumam. Sīkakai informācijai - garmin.lv/lv/udensizturibas-
klase/

Pulsometra tehniskie parametri
Baterijas tips Nomaināma CR2032 baterija, 3V

Baterijas darbības laiks Aptuveni 3 gadi (ar izmantošanu ap 1 stundu dienā)

Temperatūras amplitūda pulsometra 
darbībai

No -10° līdz 50°C

Radio frekvence/protokols 2,4 GHz ANT+ bezvadu komunikācijas protokols

Ūdens izturības klase 1 ATM*
Piezīme: pulsometrs neraida pulsa datus peldēšanas laikā.
*ierīce iztur spiedienu, kas līdzinās 10 metru dziļumam. Sīkakai informācijai - garmin.lv/lv/udensizturibas-
klase/
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Ierīces kopšana
Piezīme: izvairieties no spēcīgu triecienu iespējamības un izteikti skarbiem apstākļiem, jo tie var samazināt 
ierīces darbības mūžu.
Piezīme: izvairieties no ierīces pogas spiešanas zem ūdens.
Piezīme: neizmantojiet asus priekšmetus, lai tīrītu ierīci.
Piezīme: izvairieties no ķīmisko tīrīšanas līdzekļu, šķīdinātāju un insektu atbaidošu līdzekļu nokļūšanas uz 
ierīces, jo tie var bojāt ierīces plastmasas komponentus un apdares materiālus.
Piezīme: rūpīgi noskalojiet ierīci tīrā ūdenī pēc hlora, sālsūdeņa, pretiedeguma krēma, kosmētikas, alkohola 
un sadzīves ķīmijas ietekmes uz ierīci. Ilgstoša ietekme ar šiem elementiem var nodarīt bojājumus aprocei.
Piezīme: ilgstoši neuzglabājiet ierīci vietās, kur pastāv ekstrēmas temperatūras ietekmes iespēja – tas var 
neatgriezeniski sabojāt ierīci. 

Ierīces tīrīšana
1. Noslaukiet ierīci ar lupatiņu, kas ir samitrināta maigā mazgāšanas līdzeklī;
2. Pilnībā nosusiniet ierīci.

Pulsometra kopšana
Piezīme: sakrājusies sviedru un sāļu kārta uz pulsometra var samazināt tā spējas nosūtīt adekvātus datus.

• Noskalojiet pulsometra siksniņu pēc katras lietošanas reizes;
• Peridoski mazgājiet pulsometra siksniņu ar rokām, izmantojot nelielu daudzumu vieglas iedarbības 

tīrīšanas līdzekļa, piemēram, trauku mazgāšanas līdzekli.
Piezīme: pārlieku liela daudzuma tīrīšanas līdzekļa izmantošana var bojāt pulsometra siksniņu;

• Nelieciet pulsometra siksniņu žāvētājā;
• Kad žāvējiet pulsometra siksniņu, izkariet to vai novietojiet uz gludas virsmas nožūšanai.

Bateriju nomaiņa
Uzmanību: neizmantojiet asus priekšmetus, lai izņemtu baterijas!
Uzmanību: neturiet baterijas mazu bērnu tuvumā!
Uzmanību: nekad nelieciet baterijas mutē! Ja esat bateriju norijis, sazinieties ar savu ārstu vai tuvāko 
slimnīcu!
Uzmanību: maināmās baterijas var saturēt perhlorātu. Utilizējiet tās atbilstošos konteineros!

Bateriju nomaiņa vivofit 2 ierīcei
Pirms jūs varat aizstāt baterijas ierīcē, jums ir jāiegādājas divas CR1632 baterijas.

1. Izņemiet ierīces moduli no siksniņas;

2. Izmantojot smalku krustiņveida skrūvgriezi, izskrūvējiet 4 skrūves no moduļa priekšpuses;
3. Noņemiet aizsargvāku un izņemiet baterijas;



4. Ievietojiet jaunās baterijas;
Piezīme: nesabojājiet vai nepazaudējiet aizsargblīvi;

5. Uzlieciet vietā priekšējo aizsargvāku un četras skrūves;
6. Vienlīdzīgi un stingri pievelciet skūves to vietās; 
7. Ievietojiet ierīces moduli siksniņā.

Ierīces pogas vietai uz moduļa ir jāsakrīt ar tās vietu uz siksniņas.

Bateriju nomaiņa pulsometram
1. Piefiksējiet apļveida aizvērtni uz pulsometra aizmugures;



2. Izmantojiet monētu, lai pagrieztu aizvērtni pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, līdz tas ir pietiekami 
vaļīgs, lai to noņemtu (bultiņa norāda uz "OPEN");

3. Noņemiet aizvērtni un izņemiet bateriju;
4. Uzgaidiet 30 sekundes;
5. Ievietojiet jauno bateriju ar pozitīvo pusi (+) vērstu uz augšu

Piezīme: nesabojājiet vai nepazaudējiet apļveida blīvi;
6. Uzlieciet aizvērtni tā vietā un izmantojiet monētu, lai pagrieztu to pulksteņa rādītāju virzienā (bultiņa 

norāda uz "CLOSED").
Pec baterijas nomaiņas, jums var nākties atkārtoti sapārot pulsometru ar ierīci.

Traucējummeklēšana

Mana ierīce neieslēdzas
Ja ierīce vairs nav ieslēdzama, jums būtu jānomaina ierīces baterijas.

Man nav pieejams dators vai mobilās ierīces
Jūs varat ieslēgt ierīci un izmantot to ar ierobežotām funkcijām, līdz jūs pabeidzat iestatīšanas procesu 
datorā vai mobilajā ierīcē. Pirms ierīces iestatīšanas, jūs varat izmantot tikai soļu skaitīšanas, automātiska 
soļu mērķa, kustību joslas un pulsa (ja ierīce ir komplektēta ar pulsometru) funkcijas. Jūsu ierīce atiestata 
soļu skaitu reizi dienā. Ierīce cenšās atiestatīt jūsu soļu skaitu, kamēr jūs guļat, ņemot vērā jūsu aktivitātes 
līmeni pirmajā lietošanas dienā. Jūsu ierīce neuzglabā nekādus vēstures datus, kamēr nav pabeigta tās 
iestatīšana.
Piezīme: iestatīšana ir vienreizējs process, tas ļauj jums izmantot ierīci pilnvērtīgi.

Mana ierīce neuzrāda pareizu dienas laiku
Ierīce atjaunina dienas laiku un datumu, kad jūs sinhronizejiet to ar datoru vai mobilo ierīci. Jums būtu 
jāsinhronizē jūsu ierīce, lai iegūtu precīzu laika informāciju, kad jūs pārvietojaties uz citu laika joslu.

1. Pārliecinieties, ka jūsu dators vai mobilā ierīce ataino korektu dienas laiku;
2. Sinhronizējiet savu ierīci ar datoru vai mobilo ierīci.

Dienas laiks un datums atjaunojas automātiski.

Ierīces ieslēgšana
Nospiediet pogu uz ierīces .

Aproces nomaiņa
1. Izņemiet ierīces moduli no aproces;

2. Ievietojiet ierīces moduli jaunajā aproces siksniņā. Pogas uz ierīces moduļa novietojumam ir jāsakrīt 
ar tai paredzēto vietu uz aproces. 



Ierīces programmatūras atjaunošana
Kad ierīcei ir pieejams programmatūras atjauninājums, tā automātiski lejuplādē to, kad jūs sinhronizējat ierīci
ar savu Garmin Conect profilu. Ierīce uzrāda laika atskaiti atjaunojumu pabeigšanai. Kad atjaunojumi ir 
pabeigti, ierīce restartējas.

Pulsa zonu aprēķināšana
Zona % no 

maksimālā 
pulsa

Veiktā piepūle Ieguvumi

1 50-60% Viegls, mierīgs temps, ritmiska elpošana Iesākuma līmeņa aerobais 
treniņš, samazina stresu

2 60-70% Komfortabls temps, nedaudz dziļāka elpošana, 
iespējams sarunāties

Pamattreniņš sirdij un 
asinsvadiem, labs atgūšanās 
temps

3 70-80% Vidējs temps, kļūst grūtāk uzturēt sarunu Uzlabo aerobo izturību, 
optimāls treniņš sirdij un 
asinsvadiem

4 80-90% Ātrs temps, neliels diskomforts, piespiesta elpošana Uzlabo aerobo izturību un 
ātrumu

5 90-100% Sprinta temps, izturams ierobežotu laiku, smaga 
elpošana

Uzlabo aerobo un muskuļu 
izturību, palielina spēku

Papildus informācijas iegūšana
Papildus informācijai varat apmeklēt: 
http://garmin.lv/lv/produkti/sportam/vivoseries/010-01407-00/ 
garmin.lv – informācija latviski

http://sites.garmin.com/en-GB/vivo/ 
garmin.com – informācija angliski 

Jūsu ierīces piereģistrēšana
Palīdziet uzlabot mūsu atbalsta sistēmu – piereģistrējiet savu ierīci jau šodien!
Dodieties uz my.garmin.com
Saglabājiet ierīces pirkuma čeka oriģinālu.

Garmin® un Garmin logo ir Garmin Ltd. un tās filiāļu tirdzniecības zīmes, reģistrētas ASV un citās valstīs.

http://sites.garmin.com/en-GB/vivo/
http://garmin.lv/lv/produkti/sportam/vivoseries/010-01407-00/

