
fēnix™ 2 ātrās uzstādīšanas 
rokasgrāmata 
Darba sākšana

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

Ierīces lādēšana
IEVĒROJIET!

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai
pievienošanas datoram rūpīgi nožāvējiet
kontaktus un apkārtējo zonu.
Ł ī ierīce darbojas ar iebūvētu litija jonu 
bateriju, kuru var uzlādēt, izmantojot standarta 
sienas kontaktligzdu vai datora USB portu. 
1 Ievietojiet USB kabeļa galu AC adapterī vai

datora USB portā.
2 Ievietojiet AC adapteri standarta sienas

kontaktligzdā.
3 Novietojiet lādētāja kreiso pusi   

À

pret ierīces kreisajā pusē esošajām 
atverēm. 



4 Novietojiet lādētāja eņģes  
Á 

iepretim kontaktiem, kas atrodas 
ierīces aizmugurējā daļā.  
Pievienojot ierīci barošanas avotam, tā 
ieslēdzas. 

5 Uzlādējiet ierīci pilnībā.
Pogas

À LIGHT Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu  
fona apgaismojumu. 
Turiet nospiestu, lai ieslēgtu/
izslēgtu ierīci vai nobloķētu 
pogas.  
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Á

START
STOP

Nospiediet, lai uzsāktu/
pārtrauktu aktivitāti.
Nospiediet, lai izvēlētos 
izvēlnes opciju. 

Â

BACK
LAP

Nospiediet, lai atgrieztos pie 
iepriekł ējās lapas. 
Nospiediet, lai ierakstītu apli vai 
atpūtas laiku aktivitātes laikā.

Ã DOWN Nospiediet, lai ritinātu pa datu 
lapām, opcijām, ziņojumiem un  
iestatījumiem. 
Nospiediet, lai lasītu garu 
ziņojumu.
Turiet, lai apzīmētu norādi.

Ä

UP
MENU

Nospiediet, lai ritinātu pa datu 
lapām, opcijām, ziņojumiem un  
iestatījumiem 
Nospiediet, lai atceltu  īsu 
ziņojumu.
Turiet, lai aplūkotu galveno 
izvēlni. 

Datu lapu aplūkošana
Ar pielāgojamu datu lapu palīdzību Jūs 
varēsiet piekļūt iekšējo un pievienoto 
sensoru reāllaika informācijai. Uzsākot 
aktivitāti, parādās papildus lapas. 

Diennakts laika lapā vai jebkurā citā datu 
lapā izvēlieties  UP vai DOWN, lai 
pārvietotos pa datu lapām. 

Pogu bloķēšana
Bloķējiet taustiņus, lai izvairītos no netīłas 
piespieł anas. 
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1 Izvēlieties datu lapu, kuru vēlaties aplūkot, kamēr
pogas ir bloķētas.

2 Turiet LIGHT divas sekundes, tad izvēlieties 
Lock, lai bloķētu pogas. 

3 Turiet LIGHT divas sekundes, lai atbloķētu pogas. 

Aktivitātes
Šo ierīci var izmantot dažādām sporta, 
tūrisma un fitnesa aktivitātēm.  Uzsākot 
aktivitāti, ierīce rāda un ieraksta sensora 
datus par aktivitāti. Saglabājiet 
aktivitātes un nosūtiet tās citiem  
Garmin Connect™ lietotājiem.
Ierīces funkcijas katrai aktivitātei var 
būt atšķirīgas. Piemēram, datu lapas, 

ierakstītie dati un izvēlnes opcijas parādās 
atšķirīgi, atkarībā no izvēlētās aktivitātes.  

Aktivitātes uzsākšana
Uzsākot aktivitāti, kurai nepieciešams GPS, 
GPS automātiski ieslēdzas. Pārtraucot 
aktivitāti, GPS izslēdzas un ierīces aktivizē 
jaudas taupīšanas režīmu.  

1 Spiediet START.

2 Izvēlieties aktivitāti.

3 Ja nepieciełams, sekojiet ekr āna instrukcijām, 
lai ievadītu papildus informāciju.

4 Ja nepieciełams, nogaidiet, līdz ierīce savienojas 
ar  ANT+™ sensoriem.

5 Ja aktivitātei nepieciešams GPS, dodieties ārpus 
telpām un nogaidiet, līdz ierīce atrod  satelītus.

6 Nospiediet START , lai aktivizētu taimeri.
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!Šī ierīce neieraksta Jūsu 
aktivitāti, kamēr nav aktivizēts 
taimeris.  

Aktivitātes apturēšana
!: Dažām aktivitātēm dažas no 
opcijām nav pieejamas. 

1 Spiediet STOP.

2 Izvēlieties opciju :
• Lai atiestatītu aktivitāti, izvēlieties Reset.

Ar ło tiek atiestatīts taimeris un 
dzēsti visi kopš aktivitātes 
sākšanas ierakstītie dati.  started 

• Lai ierakstītu apli, izvēlieties Lap.
• Lai sekotu pa trasi uz 

aktivitātes sākumpunktu, 
izvēlieties TracBack.

• Lai atsāktu aktivitāti, 
izvēlieties  Resume.

• Lai saglabātu aktivitāti un atgrieztos pie 
jaudas taupīšanas režīma, spiediet Save.

• Lai atceltu aktivitāti un atgrieztos pie jaudas 
taupīšanas režīma, spiediet Discard.

• Lai aizturētu aktivitāti un atsāktu to
vēlāk, spiediet  Resume Later.

Navigācija uz galamērķi
Navigējiet uz norādēm, trasēm, maršrutiem, 
slēpņiem, intereses punktiem  un GPS 
koordinātām. Navigējiet, izmantojot 
TracBack® vai Sight 'N Go.
1 Spiediet  START > Navigate.

2 Izvēlieties galamērķa veidu.
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3 Sekojiet ekrāna norādēm, kas palīdzēs izvēlēties 
galamērķi.

Ierīce rāda informāciju par 
nākamo ceļa norādi. 

4 Spiediet UP vai DOWN, lai aplūkotu papildus 
navigācijas datu lapas (3.lpp.).

Dodoties skrējienā
Pirms skrējiena pilnībā uzlādējiet ierīci  
(1.lpp.). Pirms izmantojat  ANT+ sensoru 
skrējienam, sensoram jābūt sapārotam 
ar ierīci  (11.lpp.).

1 Uzlieciet  ANT+ sensorus, piemēram, pedometru 
vai sirds darbības monitoru (nopērkams papildus). 
2 Spiediet  START > Run.

3 Izvēlieties opciju :
• Lai izmantotu  ANT+ sensorus, nogaidiet,

līdz ierīce savienojas ar sensoriem.
• Lai izlaistu savienošanos ar ANT

+ sensoriem, izvēlieties Skip.

4 Dodieties ārpus telpām un nogaidiet, līdz ierīce 
atrod satelītus. 

Parādās taimera ekrāns.
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5 Spiediet START , lai aktivizētu taimeri.
6 Dodieties skrējienā.

7 Spiediet LAP, lai ierakstītu apļus (papildus).

8 Izvēlieties UP un DOWN , lai aplūkotu papildus 
datu lapas  (papildus).

9 Kad skrējiens pabeigts, izvēlieties  STOP
> Save, lai saglabātu skrējienu.
parādās kopsavilkums.

Trases
Trase ir Jūsu noietā ceļa ieraksts. Trases 
žurnāls satur informāciju par punktiem 
ierakstītā ceļa laikā, piemēram, par laiku, 
lokāciju un katra punkta pacēlumu.  
Ierīce automātiski ieraksta trasi jebkuras 
aktivitātes laikā, kurai nepieciešams GPS.  
Saglabājot aktivitāti, kurai nepieciešams 
GPS, ierīce saglabā trasi kā daļu no 
aktivitātes. Izveidojiet trases failu no šīs 
aktivitātes, lai vēlāk pa to navigētu.  
Aplūkojiet trases, izmantojot  BaseCamp™ 
un BaseCamp Mobile.
Dodoties pārgājienā 
Pirms dodieties pārgājienā,  uzlādējiet 
ierīci pilnībā      (1.lpp.).
1 Spiediet  START > Hike.
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2 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.

3 Dodieties ceļā.
Iešanas laikā ierīce ieraksta trasi. 

4 Ja vēlaties ieturēt pauzi vai izslēgt 
no trases ierakstu, izvēlieties  STOP 
> Resume Later.
Ierīce saglabā veiktā ceļa statusu un 
aktivizē jaudas taupīšanas režīmu. 

5 Izvēlieties  START > Resume , lai atsāknētu 
trases ierakstu.

6 Kad distance veikta, izvēlieties STOP
> Save, lai saglabātu  pārgājiena datus.

Norādes
Norādes ir lokācijas, kas tiek ierakstītas 
un saglabātas uz Jūsu ierīces.  

Norādes izveidošana
Jūs varat saglabāt pašreizējo 
lokāciju kā norādi.  
1 Turiet nospiestu  DOWN.

2 Izvēlieties opciju:
• Lai saglabātu norādi bez

izmaiņām,  izvēlieties  Save.
• Lai veiktu norādei izmaiņas,

izvēlieties Edit, veiciet 
izmaiņas un izvēlieties Save.

Bluetooth® savienojumu funkcijas  
fēnix 2 ierīce nodrošina Jūsu savietojamo tālruni 
ar  vairākām  Bluetooth savienojumu funkcijām. 
Lai nodrošinātu dažas funkcijas, Jums jāinstalē 
Garmin Connect Mobile vai BaseCamp
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Mobile uz sava viedtālruņa. Papildus informāciju 
skat. www.garmin.com/apps .
Tālruņa ziņojumi: Rāda tālruņa ziņojumus un  

brīdinājumus uz   fēnix 2 ierīces.
LiveTrack funkcija: Ļauj  draugiem un ģimenei  
sekot sacīkstēm un treniņu aktivitātēm reāllaika režīmā. 

Uzaiciniet sekotājus ar epastu vai sociālo mediju 
starpniecību, ļaujot aplūkot  tiešsaistes datus 
Garmin Connect izsekošanas lapā.

Aktivitāšu augšupielāde Garmin Connect vietnē:
Automātiski nosūta aktivitātes uz   
Garmin Connect vietni, tiklīdz esat 
pabeidzis ierakstīšanu. 

Aktivitātes pārlūkošana arBaseCamp Mobile: 
Ļauj nosūtīt aktivitātes uz viedtālruni, kas 

izmanto  BaseCamp Mobile 
aplikāciju. Šeit Jūs varat aplūkot 
aktivitātes, tai skaitā sekošanas un 
sensoru datus.  

Mākoņdublēšanas atbalsts BaseCamp Mobile: 
Ļauj dublēt saglabātās aktivitātes savā  

Garmin® Cloud profilā, izmantojot  
BaseCamp Mobile.

Piedzīvojumu lejupielāde: Ļauj meklēt
piedzīvojumus BaseCamp Mobile 
aplikācijā un nosūtīt tos uz ierīci.  

Viedtālruņa pārošana ar  fēnix 2 
ierīci
Ievērojiet!: Ierīci nav iespējams savienot 
ar ANT+ sensoriem, kamēr Bluetooth 
bezvadu tehnoloģija ir ieslēgta.  
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1 Novietojiet tālruni  10 m (33 ft.) attālumā no
savas fēnix 2 ierīces.

2 Uz fēnix 2 ierīces turiet nospiestu  MENU.

3 Spiediet Settings > Bluetooth.

4 Veiciet kādu no sekojošām darbībām :
• Ja pārojat tālruni ar ierīci pirmo

reizi, spiediet OK.
• Ja tālrunis jau ir sapārots ar ierīci,

spiediet Pair Mobile Device.
5 Uz viedtālruņa atveriet  Bluetooth

iestatījumu izvēlni un meklējiet 
tuvumā esošas ierīces. 
Skat.viedtālruņa lietošanas 
rokasgrāmatu, lai saņemtu papildus 
informāciju. 

6 Izvēlieties savu fēnix 2 ierīci no  tuvumā esošo 
ierīču saraksta.

Pieejas atslēga parādās uz fēnix 2 ekrāna.

7 Uz viedtālruņa ievadiet pieejas atslēgu.

8 Uz fēnix 2 ierīces izvēlieties Always On,
In Activity vai Not in Activity, tad 
izvēlieties  OK.
Ierīce automātiski aktivizē un izslēdz 
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju 
atkarībā no Jūsu izvēles. 

9 Spiediet Show vai Hide, lai parādītu vai
apslēptu tālruņa ziņojumus uz   
fēnix 2 ekrāna.

10 Dodieties uz www.garmin.com/apps, tad 
lejupielādējiet  Garmin Connect Mobile 
aplikāciju vai  BaseCamp Mobile aplikāciju 
uz sava viedtālruņa  (papildus).
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Garmin Connect
Sazinieties ar saviem draugiem, izmantojot Garmin 
Connect vietni. Garmin Connect nodrošina rīkus datu 
izsekošanai, analīzei un apmaiņai. Ierakstiet sava 
aktīvā dzīvesveida notikumus, ieskaitot golfa spēles, 
pārgājienus, skrējienus, piedzīvojumus, u.c. Lai 
piereģistrētu bezmaksas kontu, skat.  
www.garminconnect.com/.
Garmin Connect lietošana
Jūs varat augšupielādēt visus  aktivitāšu 
datus Garmin Connect vietnē, lai veiktu 
visaptverošu analīzi.  Ar Garmin Connect  
Jūs varat aplūkot savas aktivitātes karti, 
kā arī nosūtīt savas aktivitātes draugiem.  

1  Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot
 USB kabeli.

2 Apmeklējiet www.garminconnect.com/start.

3 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

ANT+ Sensori
Šo ierīci var izmantot ar  ANT+ sensoriem. 
Papildus informāciju par savietojamību un papildus 
sensoru iegādi skat. http://buy.garmin.com.
ANT+ sensoru pārošana
Pirms sapārojat  ANT+ sensorus, 
izslēdziet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju
(9.lpp.).

Pirmo reizi pievienojot sensoru ierīcei, 
izmantojot ANT+ bezvadu tehnoloģiju, 
sapārojiet ierīci un sensoru.  Ja ierīce reiz 
sapārota ar sensoru, uzsākot aktivitāti, 
tiek automātiski savienojas, ja vien 
sensors ir ieslēgts un atrodas uztveršanas 
zonā.    
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Ievērojiet!: Ja sirds ritma monitors bija sapārots 
ar ierīci, pievienotais sirds ritma monitors ir jau 
sapārots ar ierīci.  
1 Ja pārojat sirds ritma monitoru, vispirms to 

uzvelciet.
Sirds ritma monitors nesaņem un 
nesūta datus, kamēr nav uzvilkts. 

2 Novietojiet ierīci 3 m (10 ft.) attālumā no
sensora.
Ievērojiet!: Turieties 10 m (33 ft.) attālumā 
no citiem ANT+ sensoriem pārošanas laikā.  

3 Turiet nospiestu MENU.

4 Izvēlieties Settings > Sensors.

5 Izvēlieties savu sensoru.

6 Izvēlieties New Search.
Kad sensors ir sapārots ar ierīci, 
sensora statuss nomainās no  
Searching uz Connected. Sensora 
dati parādās datu lapā vai pielāgotā 
datu laukā. 

Informācija par ierīci
Specifikācijas

Baterijas veids 500 mAh Litija 
jonu baterija

Baterijas darbībaLīdz 5 nedēļām
Ūdens izturība   Ūdensizturīga (50 m)

!: Pulkstenis nav 
paredzēts niršanai

12



Darbības 
temperatūra

No -20º līdz 50ºC 
(no -4º līdz 122ºF)

Radio frekvences
protokols

2.4 GHz ANT+ 
bezvadu tehnoloģija 
Bluetooth Smart ierīce 

Baterijas informācija
Reālais baterijas darbības laiks ir atkarīgs no tā, 
cik aktīvi izmantojat   GPS, ierīces sensorus un  
papildus sensorus un  fona apgaismojumu. 

Baterijas darbības laiks     Režīms

16 stundas Standarta GPS režīms
50 stundas UltraTrac GPS režīms 

1min intervālu 
Līdz 5 nedēļām  Pulksteņa režīms

Ierīces apkope
IEVĒROJIET!

Neizmantojiet ierīces tīrīšanai asus priekšmetus. .
Izvairieties no ķīmiskiem tīrītājiem, 
šķīdinātājiem un kukaiņu atbaidītājiem, 
kas var sabojāt  plastmasa daļas.  
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni, ja tā 
tikusi pakļauta sāls, hlora, saules aizsargkrēma, 
kosmētikas, alkohola vai citu ķīmisku vielu 
iedarbībai.  Ilgstoša šo vielu iedarbība var 
sabojāt ierīces karkasu.  
Nespiediet ierīces pogas zem ūdens.
Nenometiet ierīci! Esiet uzmanīgs, 
darbojoties ar ierīci, tas pagarinās ierīces 
kalpošanas laiku. 
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Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var 
būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo 
tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Papildus informācija
Meklējiet papildus informāciju par šo 
produktu Garmin tīmekļa vietnē.
• Skat.  www.garmin.com/outdoor.
• 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.   

Lietošanas rokasgrāmata
Jaunākā lietošanas pamācība ir 
pieejama tīklā:
1 Apmeklējiet www.garmin.com/support.

2 Izvēlieties Manuals.

3 Sekojiet norādēm uz ekrāna, lai izvēlētos 
produktu.

Atbalsts un atjauninājumi
Garmin Express™ nodrošina vienkāršu 
piekļuvi šiem pakalpojumiem no Garmin 
ierīcēm. Iespējams, daži pakalpojumi Jūsu 
ierīcei nav pieejami.
• Produkta reģistrēšana
• Produkta rokasgrāmatas
• Programmatūras atjauninājumi
• Karšu atjauninājumi
• Transportlīdzekļi, balsis un 

citi papildinājumi
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Kā iestatīt Garmin Express
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot USB

kabeli.
2 Dodieties uz www.garmin.com/express.
3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
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Garmin® un Garmin logo ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu, 
kas reģistrētas ASV un citās valstīs, preču zīmes. ANT
+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™ un 
TracBack® ir  Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs 
preču zīmes ir aizliegts izmantot  bez iepriekš saņemtas 
atļaujas no Garmin.
Bluetooth® nosaukums un logo ir Bluetooth SIG, Inc. 
īpašums. Jebkādu šī nosaukuma izmantošanu Garmin 
vajadzībām regulē licence. Citas preču zīmes un 
nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 

© 2014 Garmin Ltd. vai tā filiāles 
www.garmin.com/support
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