
vívofit™ Lietošanas rokasgrāmata 
Ievads

BRĪDINĀJUMS
Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi Svarīga 
informācija par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz ierīci 
attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.
Vienmēr, pirms maināt veci vai uzsākat jaunu vingrojumu 
programmu, sazinieties ar savu ārstu.

Sākot darbu
Izmantojot ierīci pirmo reizi, veiciet šos uzdevumus, lai 
uzstādītu ierīci un iepazītos ar pamatfunkcijām. 

Ievērojiet: Ierīci ir iespējams uzstādīt, izmantojot datoru vai 
savietojamu mobilo ierīci.
1 Izvēlieties kādu opciju:

• Ja Jūs izmantojat datoru ierīces uzstādīšanai, ievietojiet
bezvadu USB ANT Stick™ brīvā  USB portā un 
uzinstalējiet uzstādīšanas programmatūru. 

• Ja Jūs izmantojat  mobilo tālruni ierīces uzstādīšanai, 
lejupielādējiet un uzinstalējiet Garmin Connect™ 
mobilo aplikāciju.

2 Apmeklējiet www.GarminConnect.com/vivofit.
3 Ieslēdziet ierīci. 

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tā atrodas pārošanas režīmā. 
Ja, ieslēdzot ierīci, pārošanas režīms  nav aktivizēts,  
turiet nospiestu ierīces pogu, līdz parādās uzraksts PAIR.

4 Sekojiet ekrāna instrukcijām, lai sapārotu ierīci un 
pabeidziet  uzstādīšanas procesu.

Programmatūras lejupielāde
1 No datora apmeklējiet www.garminconnect.com/vivofit.
2 Izvēlieties Download, tad sekojiet ekrāna instrukcijām.

Mobilās aplikācijas lejupielāde
Atšķirībā no citām Bluetooth® ierīcēm, šī ierīce jāsapāro 
tieši caur Garmin Connect mobilo aplikāciju.
Ievērojiet: Jūsu mobilajai ierīcei jāatbalsta Bluetooth 4.0, 
lai to sapārotu ar ierīci un sinhronizētu datus.  
1 No mobilās ierīces skat.  www.garminconnect.com

/vivofit.
2 Izvēlieties Download App, tad sekojiet uz ekrāna redzamajām 

Instrukcijām.

Ierīces ieslēgšana 
Nospiediet ierīces pogu

À

.

Datu nosūtīšana uz datoru
Pirms nosūtāt datus uz datoru, ievietojiet USB ANT Stick 
datora  USB portā.
1 Novietojiet ierīci 3 m (10 pēdu) attālumā no datora.
2 Turiet ierīces pogu, līdz parādās uzraksts SYNC.
3 Aplūkojiet datus Garmin Connect kopienā.

Datu nosūtīšana uz mobilo ierīci
Pirms nosūtāt datus uz mobilo ierīci, sapārojiet ierīci ar savu 
mobilo ierīci  (Lejupielādē mobilo aplikāciju).

1 Novietojiet ierīci 3 m ( 10 pēdu)attālumā no mobilās ierīces.  
2.  Turiet ierīces pogu, līdz parādās uzraksts SYNC.
3 Aplūkojiet datus  Garmin Connect mobilajā aplikācijā

Ierīces nēsāšana
1 Izvēlieties aproci, kas vislabāk der Jūsu rokas locītavai.  

2 Pārliecinieties par to, ka sprādze ir cieši aiztaisīta. 

Kad abi aizdares āķīši ir pilnībā ievietoti, ierīce droši turas 
uz rokas.  

3 Nēsājiet ierīci visu dienu (c) .

Jūs varat nomainīt aktivitātes klasi vai uzstādīt personalizētu 
soļu mērķi  ar Garmin Connect palīdzību. 
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Ikonas

Kopējais dienas laikā veikto soļu skaits.

GOAL Atlikušo soļu skaits, kas nepieciešami, lai sasniegtu 
dienas soļu mērķi. Vívofit ierīce analizē un katras dienas 
sākumā piedāvā jaunu mērķi. 

KMvaiMI  Attiecīgajā dienā veiktā distance ( kilometros vai jūdzēs)

Kopējais šajā dienā sadedzināto kaloriju skaits

Pašreizējais diennakts laiks un datums, vadoties pēc 
pašreizējās lokācijas. Ierīce atjaunina laika informāciju 
ikreiz, kad tā tiek sinhronizēta ar datoru vai mobilo ierīci. 
Ja maināt laika zonas, sinhronizējiet ierīci, lai saņemtu 
pareizus laika datus. 
Jūsu pašreizējais sirds ritms.Jūsu ierīcei jābūt savienotai ar
  savietojamu  sirds ritma monitoru.  

Kustību josla
Ilgs laiks, kas pavadīts sēdus, var negatīvi ietekmēt  Jūsu 
vielmaiņu un veselību kopumā. Kustību josla atgādina 
Jums par nepieciešamību izkustēties. Pēc vienas 
neaktivitātes stundas parādās kustību josla                                                               À  Papildus 
segmenti 

Á

 parādās ik pēc 15 papildus minūtēm, kas pavadītas 
bez kustībām. 

Kustību josla tiek atiestatīta, ja pieceļaties, lai kādu brīdi izkustētos. 

Par automātisko mērķi
Ierīce automātiski izveido  dienas soļu mērķi, vadoties pēc  Jūsu 
iepriekšējās dienas aktivitātes līmeņa. Sākot staigāt vai skriet, 
ierīce sāk atlikušo dienas mērķa soļu atskaiti. Sasniedzot savu 
soļu mērķi, parādās uzraksts GOAL+, un tiek uzsākta veikto 
soļu uzskaite, kas pārsniedz dienas mērķi. 

Uzstādot ierīci pirmo reizi, nosakiet savu aktivitātes klasi.
Atkarībā no šīs klases tiek izvēlēts sākotnējais soļu mērķis. 

http://www.GarminConnect.com/vivofit
http://www.garminconnect.com/workouts
http://www.garminconnect.com/workouts
http://www.garminconnect.com/workouts


Ierīces iestatījumi
Jūs varat pielāgot ierīces iestatījumus ar Garmin Connect palīdzību.
Laika formāts: uzstādiet ierīci, lai tā rādītu laiku 12 stundu vai

 24 stundu formātā.
Mērvienības: uzstādiet ierīci, lai tā rādītu veikto distanci 

kilometros vai jūdzēs.
Redzamie ekrāni: pielāgojiet Jūsu ierīces rādītos  ekrānus.

Automātiskais mērķis: ļaujiet ierīcei noteikt soļu mērķi 
automātiski. 
Ievērojiet!: atslēdzot šo funkciju, soļu mērķis jāievada 
manuāli. 

Vēsture
Ierīce seko līdzi Jūsu ikdienas soļiem, sadedzinātajām 
kalorijām, miega statistikai  un  papildus  ANT+™ sensora 
informācijai. Šo vēsturi var nosūtīt uz datoru vai mobilo ierīci.  
Jūsu ierīce saglabā Jūsu fitnesa aktivitātes datus līdz 30 
dienām. 
Kad atmiņa ir pilna, ierīce dzēš vecākos failus, lai atbrīvotu 
vietu jaunajiem datiem.   
Par miega uzraudzīšanu
Miega režīmā vívofit ierīce uzrauga Jūsu atpūtu. Miega 
statistika sevī ietver kopējo miega stundu skaitu, kustību 
periodus un mierīga miega periodus. 
Ievērojiet!: Miega statistiku var ievadīt manuāli, izmantojot  
Garmin Connect.

Miega uzraudzība
Nenoņemiet ierīci arī ejot gulēt, lai  precīzi izsekotu kustību 
un mierīga miega periodus.  
1 Turiet nospiestu ierīces pogu, līdz parādās uzraksts  SLEEP.
2 Turiet nospiestu ierīces pogu,  lai iziet no miega režīma.

ANT+ sirds darbības monitors
Jūsu ierīci var izmantot ar  ANT+ sensoriem. Lai 
saņemtu  informāciju par savietojamību un papildus 
sensoru iegādi, apmeklējiet http://buy.garmin.com.

Sirds darbības monitora uzlikšana
IEVĒROJIET

Neizmantojiet gēlus vai lubrikantus , kas satur saules filtrus
Neizmantojiet pretberzes gēlus vai lubrikantus uz elektrodiem. 

IEVĒROJIET: ja neizmantojat  sirds ritma monitoru, izlaidiet šo  
uzdevumu. 
IEVĒROJIET: lietojot ierīci ilglaicīgi, uz ādas var rasties 
kairinājums. Lai no tā izvairītos, uzsmērējiet pretberzes 
lubrikantu vai gēlu uz  moduļa centra, kur tas saskaras ar ādu. 

Valkājiet sirds ritma monitoru tieši uz ādas, zem krūškurvja. 
Tam jābūt pietiekami ciešam, lai šī ierīce turētos savā vietā
aktivitātes laikā. 

À

Á

1Ievietojiet cilpiņu    , kas atrodas uz siknas,  sirds ritma 
monitora atverē    .

2  Nospiediet cilpiņu uz leju.
3 Samitriniet elektrodus 

Â

 moduļa aizmugurējā daļā, lai 
nodrošinātu ciešu savienojumu starp krūškurvi un raidītāju.  

4 Aplieciet siksnu ap krūtīm un pievienojiet to otram sirds ritma 
monitora moduļa galam. 

 Garmin® logo jāatrodas ar labo pusi uz augšu
5 Novietojiet ierīci 10 pēdu (3 m) attālumā no sirds ritma 
monitora. Pēc tam, kad esat uzlicis sirds ritma monitoru, tas ir 
aktīvs un nosūta datus. 

Jūsu ANT+ sirds ritma monitora pārošana
Pirms pārošanas uzlieciet sirds ritma monitoru. 
Ievērojiet!: Ja ierīce nav komplektēta ar sirds ritma 
monitoru, aktivizējiet sirds ritma lapu no Garmin 
Connect.
1 Novietojiet ierīci 3m attālumā no  sensora. 

Ievērojiet: Turieties 10 m atālumā no citaiem ANT+ 
sensoriem pārošanas laikā. 

2 Spiediet ierīces pogu, līdz parādās uzraksts  HEART.
Kad sensors ir sapārots ar ierīci, parādās sirds ritms un 
sirds ritma zona.  
ievērojiet!: Jūsu ierīce turpina uzraudzīt sirds ritma 
aktivitāti pēc tam, kad esat izgājis no sirds ritma lapas. 
Mirgojoša     norāda uz to, ka dati tiek nosūtīti uz ierīci.   

Sirds ritma aktivitātes apturēšana
1 Atveriet ierīces sirds ritma lapu.  
2 Nogaidiet, līdz ielādējas sirds ritma dati. 
3 Turiet ierīces pogu, lai apturētu sirds ritma aktivitāti.  

Ierīce rāda HEART OFF.

Informācija par ierīci
vívofit specifikācijas
Baterijas veids Divas lietotāja nomaināmas CR1632 baterijas
Baterijas mūžs Līdz vienam gadam
Ūdens izturība 5 ATM*
Darbības temperatūra No -10º līdz 60ºC (no 14º līdz 140ºF)

*Ierīce spēj izturēt spiedienu , kas ir līdzvērtīgs
50 metru dziļumam.

Sirds ritma monitora specifikācijas
Baterijas veids Lietotāja nomaināmas CR2032, 3 volti
Baterijas mūžs Aptuveni 3 gadi  (1 h dienā)
Ūdens izturība 1 ATM*

Ievērojiet: Šis produkts nepārraida sirds ritma 
datus peldēšanas laikā.  

2

http://buy.garmin.com


Darbības 
temperatūra

No -10° līdz 50°C (no 14° līdz 122°F)
Ievērojiet: Aukstā laikā uzvelciet atbilstošu 
apģērbu, lai uzturētu sirds ritma monitoru tuvu 
Jūsu ķermeņa temperatūrai. 

Radio frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu komunikācijas protokols

*Ierīce spēj izturēt spiedienu , kas ir līdzvērtīgs
10 metru dziļumam.

Lietotāja nomaināmas baterijas

 BRĪDINĀJUMS
Nelietojiet akumulatora izņemšanai asus priekšmetus.
Neļaujiet akumulatoram piekļūt bērniem.
Nekad nelieciet baterijas mutē. Ja baterija ir norīta, sazinieties 

2 Izmantojiet mazo  Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu četras
skrūves ierīces priekšpusē. 

3 Noņemiet vāciņu. 

4 Ievietojiet jaunas baterijas.
Ievērojiet!:Nesabojājiet un nepazaudējiet paplāksni 

5 Uzlieciet priekšējo vāciņu un ieskrūvējiet visas četras skrūves.
Pēc tam, kad skrūves pieskrūvētas, vēlreiz sapārojiet ierīci ar 
datoru vai mobilo ierīci.

Sirds ritma monitora baterija 

 BRĪDINĀJUMS
Neizmantojiet asus priekšmetus, lai atvērtu lietotāja 
nomaināmu bateriju nodalījumu. 

Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju, lai uzzinātu, kā 

www.dtsc.ca.gov/hazardo
pareizi atbrīvoties no baterijām.  Perhlorāta materiāls –  ievērojiet 
piesardzību. Skat..  

uswastewaste/perchlorate

Sirds ritma monitora baterijas nomainīšana
1 Atrodiet apaļās baterijas vāciņu sirds ritma monitora 
aizmugurē

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta 
ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku 
bojājumu.

Pielikums
Ierīces reģistrēšana
Palīdziet mums nodrošināt Jums labāku 
atbalstu,piereģistrējoties tiešsaistē jau šodien.
• Skat. http://my.g armin.com.
• Saglabājiet pirkuma čeku vai tā kopiju. 

Programmatūras licences līgums 

Garmin Ltd. un tā filiāles
(“Garmin”) piešķir Jums ierobežotas tiesības izmantot ar ierīci 
komplektēto programmatūru (“Programmatūra”) binārā formā pie 
normālas produkta lietošanas. Nosaukums, īpašumtiesības un 
intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas ar Programmatūru,   
paliek Garmin un/vai tā trešās puses nodrošinātāju īpašums.  
Ar šo Jūs atzīstat Programmatūru kā  Garmin un/vai tā trešās 
puses nodrošinātāju īpašumu, ko sargā Amerikas Savienoto Valstu
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Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekotāju, lai uzzinātu, kā  

www.dtsc.ca.gov/hazardo
pareizi atbrīvoties no baterijām.  Perhlorāta materiāls –  ievērojiet 
piesardzību. Skat..  

uswastewaste/perchlorate

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

vívofit bateriju nomainīšana   
1 Noņemiet moduli no aproces

2 Atveriet vāciņu ar monētas palīdzību,  pagriežot to pretēji 
pulksteņrādītāja virzienam, līdz to var noņemt (bultiņa rāda uz   OPEN).
3 Noņemiet vāciņu un izņemiet bateriju.
4 Nogaidiet 30 sekundes.
5 ievietojiet jaunu bateriju ar pozitīvo pusi uz augšu. 

Ievērojiet!: Nesabojājiet O-gredzenveida atveri.

 CLOSE)
Pēc tam, kad sirds ritma monitora baterija nomainīta, 
iespējams, sirds ritma monitors atkal jāsapāro ar ierīci.

Ierīces apkope 
IEVĒROJIET

Sagājiet ierīci no triecieniem; nevērīga attieksme var 
ievērojami saīsināt ierīces kalpošanas  laiku. 
Nespiediet ierīces pogas zem ūdens. 
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces tīrīšanai. 
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus, šķīdinātājus un kukaiņu 
atbaidītājus, jo tie var sabojāt plastmasa detaļas. 
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni pēc tam, kad ierīce ir 
saskārusies ar hloru, sālsūdeni, saules aizsargkrēmu, 
kosmētiku, alkoholu vai kādu citu kodīgu vielu.Ilgstoša šo 
vielu iedarbība var sabojāt ierīces korpusu. 

6 Aizveriet vāciņu ar monētas palīdzību,  pagriežot to  pulksteņrādītāja 
virzienā, (bultiņa rāda uz 

IZMANTOJOT ŠO IERĪCI, JŪS 
PIEKRĪTAT  ŠĪ PROGRAMMATŪRAS 
LĪGUMA NOTEIKUMIEM. RŪPĪGI 
IZLASIET ŠO LĪGUMU. 

http://www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/perchlorate
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
http://my.garmin.com


autortiesību likums un starptautiskās autortiesību vienošanās. 
Bez tam Jūs atzīstat, ka Programmatūras struktūra, organizācija 
un kods, kam netiek nodrošināts avota kods, ir  Garmin un/vai 
tā trešās puses nodrošinātāju biznesa noslēpums,  kā arī to, ka 
Programmatūra avota koda formā ir vērtīgs  Garmin un/vai tā 
trešās puses nodrošinātāju biznesa noslēpums. 
Ar šo Jūs apņematies neizjaukt, nemainīt, neatvērt, atkārtoti 
nesalikt, nepārprojektēt, kā arī nesamazināt Programmatūras 
lasāmo formātu vai arī kādu tās daļu, un neveikt nekādas ar 
Programmatūras atvasināšanu saistītas darbības.  Jūs piekrītat  
neeksportēt un nereeksportēt šo Programmatūru uz kādu citu 
valsti, tādā veidā pārkāpjot ASV eksporta uzraudzības likumu. 

Programmatūras atjauninājums
Ja ir pieejams kāds programmatūras atjauninājums, Jūsu ierīce 
automātiski lejupielādē un uzinstalē atjauninājumu nākamjā 
reizē, kad tā tiek sinhronizēta ar  Garmin Connect palīdzību.

Sirds ritma zonu aprēķini
Zona % no 

maksimālās 
sirds ritma

Veiktā piepūle Ieguvums

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

Iesācēju līmeņa aerobais
treniņš , samazināts
 stresa līmenis 

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

 Bāzes līmeņa kardio- 
vaskulārais treniņš,labs 
reģenerācijas temps

3 70–80% Mērens temps, kļūst 
grūtāk uzturēt sarunu  

Uzlabotas aerobās 
spējas, optimāls 
kardiovaskulārais treniņš 

4 80–90% Ātrs temps, rada 
nelielas neērtības, 
apgrūtināta 
elpošana

Uzlabotas 
anaerobās spējas 
un slieksnis,  lielāks 
ātrums

5 90–100% Sprinta temps,  
nepiemērots ilgākam 
laikam, smaga 
elpošana 

Anaerobā un 
muskuļu izturība, 
vairak enerģijas un 
spēka

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.)

Garmin® un  Garmin logo ir  Garmin Ltd. vai tā fliāļu preču zīmes, kas reģistrētas ASV vai citās valstīs.  vívofit™, ANT+™, Garmin 
Connect™ un USB ANT Stick™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes. Šīs preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas 
no Garmin puses.  Bluetooth® nosaukums un logo pieder Bluetooth SIG, Inc. - jebkāda šādu zīmju lietošana  Garmin vajadzībām tiek 
regulēta ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem  īpašniekiem.
Šis produkts ir ANT+™ sertificēts. Apmeklējiet www.thisisant.com/directory f, lai piekļūtu savietojamo produktu un aplikāciju sarakstam 

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