
vívosmart™ Lietotāja 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 konsultējieties ar ārstu, pirms 
uzsākat vai maināt vingrojumu programmu. 

Sākot darbu
Pirms izmantojat  vívosmart ierīci, 
savienojiet ierīci ar savietojamu mobilo 
ierīci vai datoru.  

Izvēlieties kādu no opcijām:
• Uzstādiet ierīci uz mobilā 

tālruņa (1.lpp.).
• Uzstādiet ierīci uz datora

(2.lpp.).
Mobilā uzstādīšana
Pirms sapārojat savu vívosmart ierīci ar mobilo 
tālruni, pārliecinieties par to, ka tālrunis 
atbalsta Bluetooth® Smart bezvadu tehnoloģiju.  
Informāciju par savietojamību skat.  
www.Garmin.com/BLE.
Izmantojiet  Garmin Connect™ Mobile 
aplikāciju, lai sapārotu vívosmart ierīci un 
pabeigtu uzstādīšanas procesu. Tādējādi 
Jūs varēsiet veikt datu apmaiņu, analizēt 
datus  un lejupielādēt programmatūras 



atjauninājumus no savas mobilās ierīces. 

Ievērojiet!: Pretēji citām  Bluetooth ierīcēm, 
kas tiek sapārotas no mobilā tālruņa 
Bluetooth iestatījumiem,  vívosmart ierīce 
tiek sapārota tieši no Garmin Connect 
Mobile aplikācijas.

1 Rūpīgi pievienojiet pie ierīces lādēšanas kontaktu
(3.lpp.).

2 Pievienojiet  USB kabeli pie barošanas avota.
Kad ierīce ieslēdzas, parādās 

3 Skat. www.GarminConnect.com/vivosmart
savā mobilā tālruņa pārlūkā.

4 Uzinstalējiet un atveriet  Garmin Connect
Mobile aplikāciju.

5 Sekojiet mobilā tālruņa instrukcijām, lai
sapārotu savu  vívosmart ierīci un 
pabeigtu uzstādīšanas procesu.  

Ievērojiet!:  vívosmart ierīci var sapārot 
ar vēl kādu  mobilo ierīci  pēc tam, kad 
veikta sākotnējā uzstādīšana (10.lpp.).

Datora uzstādīšana
1 Rūpīgi pievienojiet pie ierīces lādēšanas kontaktu

 (3.lpp.).
2 Pievienojiet USB kabeli pie datora USB porta. 

3 Turiet              uz skārienekrāna, līdz redzat  .

4 Skat.  www.GarminConnect.com
/vivosmart.
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5 Lejupielādējiet un uzinstalējiet  Garmin
Express™ uzstādīšanas programmatūru:
• Ja lietojat Windows® operētājsistēmu, 

izvēlieties   Download for Windows.

• Ja lietojat Mac® operētājsistēmu, 
izvēlieties Download for Mac.

6 Sekojiet datora instrukcijām, lai sapārotu
savu vívosmart ierīci un 
pabeigtu uzstādīšanas procesu.

Ierīces lādēšana
 BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju.  Skat.  
Svarīgu drošības un produkta informāciju,  
kas pieejama produkta iepakojumā.  

IEVĒROJIET
Lai pasargātu ierīci no korozijas, pirms 
lādējat vai savienojat ierīci ar datoru, rūpīgi 
nosusiniet kontaktus un laukumu ap tiem.    

1 Pievienojiet USB kabeli pie datora USB porta.

2 Novietojiet lādētāja atveres pretim kontaktiem,
kas atrodas ierīces aizmugurējā daļā; pievienojiet  
lādēšanas kontaktu  (1) pie ierīces.
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3 Pilnībā uzlādējiet ierīci. 

4 Nospiediet 
Á

 , lai noņemtu lādētāju. 

Skārienjutīgā ekrāna izmantošana
• Divreiz viegli uzsitiet uz skārienjutīgā 

ekrāna, lai "atmodinātu"  ierīci. 
Ievērojiet!: Ja ekrāns netiek izmantots, 
tas izslēdzas. Ja ekrāns ir izslēgts, ierīce 
joprojām ir aktīva un ieraksta datus.

• Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni. 
• Pavelciet pa labi vai pa kreisi, lai ritinātu 

pa ierīces funkcijām un izvēlnes opcijām. 
• Viegli piesitiet ekrānam, lai veiktu izvēli.
• Spiediet       , lai aizsūtītu ziņojumu vai 

atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.
• Katrai skārienekrāna izvēlei 

jābūt atsevišķai darbībai. 

Ierīces nēsāšana
Šo ierīci var nēsāt uz kreisās vai labās 
plaukstas locītavas. Atbilstoši noklusējuma 
vērtībai, ekrāna pozīcija orientēta kreisajai 
rokai, ar sprādzi, kas pavērsta uz plaukstas 
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locītavas iekšpusi. Pielāgojiet ekrāna un 
siksniņas pozīciju savā  Garmin Connect 
kontā (19.lpp.).
1 Pārliecinieties par to, ka sprādzes tapiņa ir 

droši ievietota siksniņā.
Kad abas tapiņas ir kārtīgi ievietotas, 

ierīce droši turas uz rokas.  
2 Uzslidiniet aizsargu (papildus) uz sprādzes.

Aizsargs ir neliela cilpiņa, kas veidota 
tā, lai aptvertu gan sprādzi, gan 
siksniņas galu.  Tā sniedz papildus 
drošību un palīdz  noturēt siksniņu 
pat īpaši smagos apstākļos. 

3 Nēsājiet ierīci visu dienu (8.lpp.).

Ierīces funkcijas
Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu pa 
ierīces funkcijām. Zem ikonām pieejamas 
daudzas funkcijas. Mirgojoša ikona norāda 
uz to, ka ierīce meklē  savietojamu sensoru, 
piemēram, velo ātruma sensoru vai sirds 
ritma monitoru.  Nemirgojoša ikona norāda 
uz to, ka sensors ir sapārots. 
Ievērojiet!: Dažas funkcijas var nebūt 
pieejamas. Jūs varat iespējot šīs funkcijas, 
pielāgojot ierīces ekrānus (19.lpp.).
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Laiks un
datums

Pareizs laiks un datums tiek 
balstīts uz Jūsu  lokāciju. 
Ierīce atjaunina laiku un 
datumu, kad sinhronizējat 
ierīci ar mobilo tālruni. laiku 
var uzstādīt arī manuāli.  
Kopējais soļu skaits, kas 
veikts dienas laikā. 

MĒRĶIS  Atlikušo soļu skaits, kas jāveic,
lai sasniegtu dienas soļu mērķi.   
Ierīce apkopo datus un piedāvā 
jaunu mērķi katras dienas 
sākumā. 

Kustību   Laiks, ko esat pavadījis bez 
aktivitātēm.
Kopējais sadedzināto kaloriju 
skaits dienas laikā -  gan 
aktīvajos, gan atpūtas 
periodos. 

KMvaiMI Veiktais attālums (kilometros
vai jūdzēs) šīs dienas laikā. 

 KPH
vai MPH

Pašreizējais ātrums no sapārota 
velo ātruma sensora.  

 ZONA Pašreizējais sirds ritms un sirds 
ritma zona no sapārotā sirds 
ritma monitora.  

VIRB Tālvadība  sapārotajai   VIRB™ 
aktīvās atpūtas kamerai.
Mūzikas vadības taustiņi 
sapārotajai mobilajai ierīcei.  
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jauno ziņojumu skaits, kas 
saņemti no sapārotas mobilās 
ierīces. 

Automātiska mērķa uzstādīšana
Jūsu ierīce automātiski izveido ikdienas soļu 
mērķi, kas balstīts uz iepriekšējiem 
sasniegtajiem aktivitāšu līmeņiem. Uzsākot iet  
vai skriet, ierīce uzsāk mērķī uzstādīto atlikušo 
soļu atskaiti. Kad soļu mērķis sasniegts, ierīce 
parāda GOAL! (mērķis) un sāk skaitīt soļus, kas 
pārsniedz dienas mērķi.  

Uzstādot ierīci pirmo reizi, norādiet aktivitātes 
līmeni. Šis līmenis nosaka sākotnējo soļu mērķi. 

Ja izvēlaties neizmantot automātisko mērķa 
uzstādīšanas funkciju, Jūs savā Garmin 
Connect kontā varat uzstādīt personalizētu 
soļu mērķi. 

Kustību josla
Pavadot sēdus ilgāku laika periodu, Jūs 
aktivizējat nevēlamus vielmaiņas procesus.  
Kustību josla atgādinās Jums par 
nepieciešamību izkustēties. Pēc stundas, kas 
pavadīta bez aktivitātēm, ierīce sāk vibrēt. 
Parādās uzraksts MOVE! (kusties!), un pirmais 
segments (1) aizpildās. Citi segmenti(2) 
aizpildās ik pēc 15 neaktivitātes minūtēm. 
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Laiks bez aktivitātēm turpina pieaugt (3) ,  līdz 
kustību josla tiek atiestatīta. Kustību joslu 
atiestatīt ir iespējams, veicot kādu īsu distanci. 

Fitnesa aktivitātes uzsākšana
Jūs varat uzsākt kādu uz laiku veicamu 
aktivitāti, piemēram, iet vai skriet, saglabājot to 
un nosūtot uz Garmin Connect kontu.
1 Turiet skārienjutīgo ekrānu, lai aplūkotu izvēlni.

2  Spiediet .

3 Ja nepieciešams, nogaidiet, līdz ierīce sapārojas ar 
savietojamu sirds ritma monitoru 
vai valo ātruma sensoru (16.lpp.).

4 Izvēlieties      , lai aktivizētu taimeri.   
Ievērojiet: Ierīce neieraksta fitnesa 
aktivitāti,  kamēr nav aktivizēts taimeris.  

5 Uzsāciet aktivitāti.

6 Kad aktivitāte pabeigta, izvēlieties          ,
lai apturētu taimeri.

7 Izvēlieties opciju:
• Spiediet    , lai atsāknētu taimeri.  
• Spiediet     , lai saglabātu aktivitāti.  
• Spiediet    > OK,  lai dzēstu aktivitāti.

Miega kontrole
Miega režīmā ierīce seko līdzi tam, kā Jūs atpūšaties. 
Miega statistika sevī ietver kopējo miegā pavadīto  
stundu skaitu, kustību periodus un mierīga miega 
periodus. 

Miega kontroles funkcijas izmantošana
Pirms veicat miega kontroli, uzlieciet ierīci. 

1 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni. 
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2 Izvēlieties     > OK.

3 Pamostoties divreiz  viegli piesitiet uz 
skārienekrāna, lai "atmodinātu" ierīci; turiet 
skārienekrānu, lai izietu no miega režīma. 

Ievērojiet: Ja aizmirstat aktivizēt miega 
režīmu, Jūs varat manuāli ievadīt miega un 
pamošanās  laiku savā Garmin Connect 
kontā, lai iegūtu miega statistiku. 

Bluetooth savienojumu funkcijas 
vívosmart ierīce nodrošina  vairākas Bluetooth 
savienojumu funkcijas savietojamām mobilajām 
ierīcēm, kas izmanto Garmin Connect Mobile 
aplikāciju. 

Ziņojumi: Vibrē un rāda ziņojumus par 
ienākošajām īsziņām, e-pasta 
ziņojumiem, zvaniem, kalendāra 
atgādinājumiem un daudz ko citu.  

Atrodi manu tālruni: Palīdz atrast nozaudētu 
 mobilo tālruni, kas ir sapārots ar   Bluetooth 
bezvadu tehnoloģijas palīdzību.

Pamesta tālruņa brīdinājums : Vibrē un brīdina, 
ja Jūsu sapārotā mobilā ierīce vairs 
neatrodas  Bluetooth bezvadu 
tehnoloģijas darbības zonā.  

Mūzikas vadība: Mūzikas atskaņotājs   spēj vadīt
sapārotu mobilo ierīci.

Aktivitāšu augšupielādes  Garmin Connect
kontā: Ļauj nosūtīt aktivitātes datus uz 
sapārotu mobilo ierīci. Aplūkojiet 
datus  ar Garmin Connect Mobile 
aplikācijas palīdzību.
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Jūsu mobilās ierīces pārošana ar  
vívosmart ierīci
Jūs varat sapārot savu  vívosmart ierīci ar  
vēl kādu mobilo ierīci pēc tam, kad 
veikta sākotnējā uzstādīšana (1.lpp.).
IEVĒROJIET!: Jūs vienlaicīgi varat sapārot 
savu  vívosmart ierīci ar vēl vienu mobilo ierīci.  
1     Skat. www.GarminConnect.com/vivosmart

uz sava mobilā pārlūka, tad lejupielādējiet  
Garmin Connect mobilo aplikāciju.

2 Novietojiet savu mobilo ierīci 3 m (10 ft.)
attālumā no vívosmart ierīces.

3 Turiet vívosmart ierīces skārienekrānu, lai 
aplūkotu izvēlni.

4Spiediet  > Pair > OK.

5 Atveriet Garmin Connect mobilo aplikāciju
un sekojiet uz ekrāna redzamajām norādēm. 

Norādes ir pieejamas sākotnējās uzstādīšanas 
laikā un tās var atrast ar   Garmin Connect 
mobilās aplikācijas palīdzību. 

Ziņojumu aplūkošana
Pirms ziņojumu aplūkošanas 
sapārojiet vívosmart ierīci ar 
savietojamu mobilo ierīci.  
1Spiediet .

2 Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu 
caur ziņojumiem. 

3 Izvēlieties ziņojumu.

4 Ja nepieciešams, spiediet          , lai ritinātu caur 
ziņojumu saturu.

5 Spiediet     , lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna. 
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IEVĒROJIET: Ziņojums paliek uz  
vívosmart ierīces, līdz Jūs to 
aplūkojat uz savas mobilās ierīces.  

Ziņojumu pārvaldīšana
Izmantojiet savu savietojamo mobilo 
ierīci, lai pāvaldītu ziņojumus, kas 
redzami uz  vívosmart.

Izvēlieties kādu no opcijām:
• Ja lietojat  iOS® ierīci, izmantojiet 

ziņojumu centra iestatījumus uz 
mobilās ierīces, lai izvēlētos uz 
ierīces redzamos parametrus.

• Ja lietojat Android™ ierīci, 
izmantojiet Garmin Connect 
mobilās aplikācijas iestatījumus, 
lai izvēlētos ierīces parametrus.

Pazuduša mobilā tālruņa atrašana
Izmantojiet šo funkciju, lai atrastu pazaudētu 
mobilo ierīci, kas ir sapārota ar Bluetooth 
bezvadu tehnoloģiju un atrodas uztveršanas 
zonā.
1 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni.

2Spiediet .
vívosmart ierīce sāk sapārotas mobilās 
ierīces  meklēšanu. Josla, kas parādās 
uz  vívosmart ierīces ekrāna, atbilst  
Bluetooth signāla spēkam, un uz 
mobilās ierīces atskan skaņu signāls.  

3 Spiediet      , lai apturētu meklēšanu.

 Bluetooth bezvadu 
tehnoloģijas izslēgšana 
1 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni. 
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2 Spiediet    > Turn Off , lai izslēgtu Bluetooth
bezvadu tehnoloģiju uz  vívosmart 
ierīces.
Padoms: Skat. mobilās ierīces lietošanas 
rokasgrāmatu, lai izslēgtu mobilās ierīces 
Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.

Vēsture
Jūsu ierīce seko līdzi ikdienas aktivitātēm - skaita 
soļus, sadedzinātās kalorijas, apkopo miega 
statistiku un papildus  ANT+™ sensora 
informāciju. Jūs varat nosūtīt vēsturi uz  Garmin 
Connect kontu. Datu uzglabāšanas laiks ir atkarīgs 
no ierīces izmantošanas veida. 

Datu uzglabāšana     Režīms
Līdz 1 mēnesim Sekošana līdzi aktivitātei.
Līdz 3 nedēļām Sekošana līdzi aktivitātei 

plus plaša fitnesa aktivitātšu 
izmantošana. (Piem., 
lietojot sapārotu sirds ritma 
monitoru 1 stundu dienā.)

Kad atmiņa ir pilna, ierīce vispirms  dzēš 
vecākos failus, lai atbrīvotu vietu 
jaunajiem datiem.   
Datu nosūtīšana uz mobilo ierīci  
Pirms nosūtāt datus uz mobilo ierīci, 
sapārojiet vívosmart ierīci ar  
savietojamu mobilo ierīci (1.lpp.).
Jūsu ierīce periodiski sinhronizējas ar  Garmin 
Connect mobilo aplikāciju. Tāpat Jūs jebkurā 
laikā varat nosūtīt datus uz savu mobilo ierīci. 
1 Novietojiet ierīci 3 m (10 ft.) attālumā no

savas mobilās ierīces.
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2 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni.  

3 Spiediet .

4 Aplūkojiet datus Garmin Connect
mobilajā aplikācijā.

Datu nosūtīšana uz datoru 
Pirms nosūtāt datus uz datoru, 
lejupielādējiet  Garmin Express 
uzstādīšanas programmatūru  (2.lpp.).
1 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot 

 USB kabeli.
2 Turiet        uz skārienekrāna, līdz ieraugāt  

.
Ierīce aktivizē lielapjoma atmiņas režīmu.  

3 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

4 Aplūkojiet datus savā  Garmin Connect
kontā.

Garmin Connect
Jūs varat kontaktēties ar saviem draugiem caur 
Garmin Connect kontu. Garmin Connect 
nodrošina rīkus, ar kuru palīdzību var sekot 
līdzi aktivitātēm, analizēt tās, nosūtīt citiem, lai 
iedrošinātu uz jauniem  sasniegumiem. Tāpat 
var nosūtīt datus par skrējieniem, peldēšanu, 
pārgājieniem, triatlonu un daudz ko citu. Lai 
reģistrētu bezmaksas kontu,  skat.  
www.GarminConnect.com/vivosmart.
Sekojiet līdzi progresam: Skaitiet soļus , iesaistieties 
draudzīgās sacīkstēs un uzstādiet jaunus mērķus. 

Saglabājiet savas aktivitātes: Pēc tam, kad aktivitāte 
ir pabeigta un saglabāta uz ierīces, Jūs 
to varat augšupielādēt uz savas   
Garmin ierīces. 
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Pievienojiet kontu un saglabājiet to, 
cik vien ilgi vēlaties.  
Analizējiet savus datus: Jūs varat aplūkot 
detalizētu informāciju par  savu aktivitāti, 
ieskaitot laiku, distanci sirds ritmu, 
sadedzinātās kalorijas un pielāgotas atskaites. 
Ievērojiet!: Dažu datu saņemšanai nepieciešami 
papildus aksesuāri, piemēram, sirds ritma 
monitors.

Dalieties ar savām aktivitātēm: Jūs varat pievienot  
draugus, lai sekotu viens otra aktivitātēm 
vai populārākajās vietnēs ievietotu saites 
uz savām aktivitātēm. 
Pārvaldiet iestatījumus: Jūs varat 
your pielāgot ierīci un lietotāja 
iestatījumus savā  Garmin Connect kontā.

ANT+ Sensori
Šo ierīci var izmantot ar bezvadu ANT+ 
sensoriem. Lai saņemtu papildus 
informāciju par savietojamību un 
papildus sensoru iegādi,  skat.  http://
buy.garmin.com.
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Sirds ritma monitora uzstādīšana 
Ievērojiet!: Ja neizmantojat sirds ritma 
monitoru, izlaidiet šo uzdevumu. 
Ievērojiet!: Nesājot šo ierīci ilgāku laiku, tā 
var radīt nobrāzumus. Lai to novērstu, 
uzsmērējiet pretberzes lubrikantu vai gēlu 
moduļa centrā, kur tas saskaras ar  ādu.  

IEVĒROJIET!
Nesmērējiet  pretberzes gēlu vai 
lubrikantu uz elektrodiem. 
Nelietojiet gēlus vai lubrikantus, kas 
satur saules filtrus.  
Nēsājiet sirds ritma monitoru tieši uz ādas, 
tieši zem krūšu kaula.  Monitoram jābūt 
pietiekami cieši uzliktam, lai tas turētos 
savā vietā aktivitātes laikā. 
1 Izvelciet vienu saites  cilpiņu (1) caur 

sirds ritma monitora moduļa atveri (2).

2 Paspiediet cilpiņu uz leju.

3 Samitriniet elektrodus (3) moduļa 
aizmugurējā daļā, lai izveidotu 
ciešu savienojumu starp krūtīm un 
sirds ritma monitora moduli. 
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4 Aplieciet saiti ap krūtīm un pievienojiet to
otrai sirds ritma monitora pusei.  

Garmin® logo jābūt redzamam ar labo pusi uz augšu.
5 Novietojiet ierīci 3 m (10 ft.) attālumā  no

sirds ritma monitora. 
Pēc tam, kad uzlikts sirds ritma monitors, 
tas ir aktīvs un pārsūta datus.  
 ANT+ Sensoru pārošana
Pirms sapārojat  ANT+ sensorus, 
iespējojiet sensora ekrānus uz savas  
vívosmart ierīces. Papildus informāciju 
par ierīces ekrānu pielāgošanu skat.  
19.lpp. 
Ievērojiet!: Ja sirds ritma monitors ir 
komplektēts ar Jūsu ierīci, sirds ritma  
ekrāns jau ir iespējots un  sirds ritma 
monitors jau ir sapārots. 
1 Uzlieciet sirds ritma monitoru vai uzinstalējiet 

sensoru.
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2 Novietojiet ierīci 3 m (10 ft.) attālumā no 
sensora.

Ievērojiet!: Turieties 10 m (33 ft.) attālumā 
no citiem ANT+ sensoriem pārošanas laikā.  
3 Pavelciet pa kreisi vai pa labi, lai aplūkotu

sensora ekrānu.
4 Nogaidiet, līdz ierīce savienojas ar

ANT+ sensoru.
5 Ja nepieciešams, sekojiet ekrāna instrukcijām,

lai pabeigtu pārošanu.
Kad sensors ir sapārots ar Jūsu ierīci, 
ikona  ir izgaismota un parādās 
sensora dati. 

Par sirds ritma zonām
Daudzi sportisti izmanto  sirds ritma zonas, lai 
mērītu un palielinātu savu kardio vaskulāro 
kapacitāti un uzlabotu fiziko formu. Sirds ritma 
zona ir uzstādīts sirds sitienu skaita  diapazons 
minūtē. Piecas vispārpieņemtās sirds ritma 
zonas tiek numurētas no  1 līdz 5, atbilstoši 
intensitātei. Parasti sirds ritma zonas tiek 
aprēķinātas,  balstoties uz maksimālā sirds 
ritma procentuālo vērtību.  
Fitnesa mērķi Savu sirds ritma zonu 
apzināšanās, izprotot un pielietotjot šos 
principus,  var palīdzēt mērīt un uzlabot 
fizisko formu.   
• Jūsu sirds ritms ir labs slodzes 

intensitātes rādītājs.
• Konkrētu sirds ritma zonu trenēšana 

var palīdzēt uzlabot  kardiovaskulāro 
kapacitāti un izturību. 
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• Savu sirds ritma zonu apzināšanās var 
pasargāt Jūs no pārmērīgas trenēšanās 
un samazināt traumu iespējamību. 

Ja zināt savu maksimālo sirds ritmu, 
izmantojiet tabulu (26.lpp.), lai noteiktu  
atbilstošāko sirds ritma zonu saviem 
mērķiem.

Ja Jūs nezināt savu maksimālo sirds ritmu, 
izmantojiet vienu no internetā pieejamajiem 
kalkulatoriem.  Dažas sporta zāles un veselības 
centri  nodrošina testus, kas mēra maksimālo 
sirds ritmu. Noklusējuma maksimālais sirds 
ritms ir 220 mīnus Jūsu vecums.

VIRB tālvadība
 VIRB tālvadības funkcija ļauj no attāluma 
kontrolēt   VIRB aktīvās atpūtas kameru.  
Skat.  www.garmin.com/VIRB, lai iegādātos  
VIRB aktīvās atpūtas kameru. 

VIRB Aktīvās atpūtas kameras vadība 
Pirms izmantojat  VIRB tālvadības funkciju, 
iespējojiet tālvadības iestatījumu uz savas 
VIRB kameras. Skat. VIRB Series lietošanas 
rokasgrāmatu, lai saņemtu papildus 
informāciju. Iespējojiet VIRB ekrānu uz savas  
vívosmart ierīces  (19.lpp.).

1 Ieslēdziet savu VIRB kameru.

2 Uz  vívosmart ierīces, pavelciet pa kreisi
vai pa labi, lai aplūkotu  VIRB ekrānu.

3 Nogaidiet, līdz ierīce sapārojas ar   VIRB
kameru (16.lpp.).

4 Izvēlieties opciju:
• Lai ierakstītu video, izvēlieties          .
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Uz vívosmart ierīces parādās 
video lodziņš.

• Lai pārtrauktu video ierakstu, izvēlieties       . 
• Lai uzņemtu fotogrāfiju , izvēlieties       .

Ierīces pielāgošana
Ierīces iestatījumi
Jūs varat pielāgot ierīces iestatījumus un 
lietotāja iestatījumus savā  Garmin Connect 
kontā. No ierīces logrīka izvēlieties  Device 
Settings (ierīces iestatījumi).
Modinātājs: uzstāda ierīces modinātāja laiku  

un biežumu. Jūs varat uzstādīt, lai 
modinātājs vibrē vienu reizi , katru 
dienu vai tikai darba dienās.   

Redzamie ekrāni: Ļauj pielāgot 
ekrānus ierīces displejiem.  
Ievērojiet!: Iespējojiet sirds ritma, velo 
ātruma vai VIRB tālvadības ekrānus, lai 
izmantotu ierīci ar ANT+ sensoriem. 
Iespējojiet ziņojumu ekrānu, lai aplūkotu 
ziņojumus no sava mobilā tālruņa.  

Velosipēda riteņa izmērs: Ja izmantojat 
ātruma sensoru, ievadiet savu rata 
apkārtmēru milimetros.  

Noklusējuma ekrāns: Uzstāda ekrānu, kas parādās,  
kad "atmodināt" ierīci.  

Automātiska displeja ieslēgšana : Ļauj ierīcei 
automātiski ieslēgt ekrānu, kad 
pagriežat plaukstas locītavu  pret 
ķermeni. Jūs varat pielāgot ierīci, lai 
tā izmanto šo funkciju jebkurā laikā 
vai arī tikai veicot kādu aktivitāti uz 
laiku.  
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Displeja automātiskā spilgtuma regulēšana: 
Ļauj ierīcei automātiski maksimāli 
pielāgot ekrāna spilgtumu  aktivitātes 
laikā labākas redzamības nodrošināšanai.

Ievērojiet: Šis iestatījums samazina baterijas 
darbības laiku.

Siksniņas pozīcija: Ļauj pielāgot siksniņas
sprādzes virzienu. 
Ievērojiet!: Nēsājot sprādzi pavērstu 
pret rokas locītavu, tiek nodrošināts 
labāks ekrāna skata leņķis.  

Ekrāna pozīcija: Uzstāda ierīces datu atspoguļojumu 
ainavas vai portreta formātā. 
Ievērojiet!: Ziņojumi vienmēr 
parādās  ainavas formātā. 

Laika formāts: Uzstāda ierīci, lai tā rādītu laiku 
12 stundu vai  24 stundu formātā.  

Valoda: Uzstāda ierīces displeja valodu. 

Mērvienības: Uzstāda ierīces veikto distanci  
kilometros vai jūdzēs.

Pielāgots soļa garums: Ļauj ierīcei vēl 

precīzāk aprāķināt veikto distanci, 
izmantojot pielāgotu soļa garumu.

Sirds ritms: Ļauj aprēķināt Jūsu
maksimālo sirds ritmu un noteikt 
pielāgotās sirds ritma zonas.

Brīdinājumu iestatījumi 
Turiet skārienjutīgo ekrānu, lai aplūkkotu 
izvēlni, un izvēlieties  
Ieslēgts: Iespējo vibro brīdinājumus.
Privātums: Iespējo vibro brīdinājumus un rāda  

ziņojumus privātuma režīmā. 
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Ievērojiet!: Privātuma režīmā 
sūtītāja vārds un ziņojuma saturs 
neparādās ziņojuma brīdinājumā.

Izslēgts: Izslēdz vibro brīdinājumus. 
Ievērojiet!: Brīdinājuma iestatījumi 
neietekmē modinātāja pulksteņa 
iestatījumus  Garmin Connect kontā.

Ekrāna spilgtuma regulēšana       
1 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni.

2 Spiediet .

3 Spiediet     vai    , lai regulētu spilgtumu. 
Ievērojiet!: Ekrāna spilgtums 
ietekmē baterijas darbības laiku.  

Informācija par ierīci
vívosmart specifikācijas

Baterijas tips Lādējama, iebūvēta litija 
jonu baterija

Baterijas darbība Līdz 7 dienām
Darbības
temperatūras 
diapazons

No -10º līdz 60ºC 
(no 14º līdz 140ºF)

Lādēšanas
temperatūras
diapazons

No 0º līdz 45ºC 
(no 32º līdz 113ºF)

Radio
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 
Bluetooth Smart bezvadu 
tehnoloģija

Ūdensizturība 5 ATM*
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*Ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 50 m
dziļumam. Papildinformāciju skatiet 
vietnē www.garmin.com/waterrating.
Sirds ritma monitora specifikācijas 
Baterijas tips Lietotāja nomaināma 

CR2032, 3 volti
Baterijas darbība Aptuveni 3 gadi (1 

stundu dienā)
Darbības
temperatūras
diapazons

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

Radio
frekvence/
protokols

2.4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas protokols 

Ūdensizturība    1 ATM*
Ievērojiet!: Šis produkts 
nepārraida sirds ritma 
datus peldēšanas laikā.   

*Ierīce iztur spiedienu, kas līdzvērtīgs 10 m
dziļumam. Papildinformāciju skatiet 
vietnē www.garmin.com/waterrating.
Lietotāja 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.
Mazās plakanās baterijas var saturēt 
perhlorāta materiālu. Tām var būt piemēroti
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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 baterijas nomainīšana
1 Atrodiet apaļo baterijas vāciņu, kas

 atrodas sirds ritma monitora aizmugurē.  

2 Ar monētas palīdzību  pagrieziet vāciņu 
pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas ir 

viegli noņemams (bultiņa norāda uz  OPEN).
3 Noņemiet vāciņu un izņemiet bateriju. 

4 Nogaidiet 30 sekundes.

5 Ievietojiet jauno bateriju ar pozitīvo 
pusi uz augšu.
Ievērojiet!: Nesabojājiet vai 
nepazaudējiet O-gredzena blīvi. 

6 Ar monētas palīdzību pagrieziet vāciņu 
pulksteņrādītāja virzienā, lai novietotu to 
vietā (bultiņa rāda uz CLOSE).

Kad sirds ritma baterija ir nomainīta, 
ierīce ar sirds ritma monitoru jāsapāro 
atkārtoti.

23



Ierīces apkope
IEVĒROJIET!

Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai 
nesabojātu produktu.  
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīcies 
tīrīšanai.
Nekad neskariet skārienekrānu ar 
cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var 
izraisīt bojājumu.
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus, 
šķīdinātājus un insektu atbaidītājus, kas 
var sabojāt plastmasa detaļas. 
Rūpīgi noskalojiet ierīci ar tīru ūdeni pēc 
tam, ja tā bijusi pakļauta hlora, sāls, 
saules krēma, kosmētikas, slkohola vai 
citu asu ķīmisko vielu iedarbībai.  Ilgstoša 
šādu vielu iedarbība var sabojāt korpusu.  
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 ar 
vieglu mazgāšanas sķīdumu.  
2 Noslaukiet to sausu.

Sirds ritma monitora apkope 
IEVĒROJIET!

Sviedru un sāļu sakrāšanās uz siksniņas 
var nelabvēlīgi ietekmēt  sirds ritma 
monitora spēju  pārraidīt precīzus datus. 
• Pēc lietošanas nomazgājiet siksniņu. 

24



• Laiku pa laikam mazgājiet siksniņu ar 
rokām, izmantojot nelielu daudzumu 
trauku mazgājamā līdzekļa. 
Ievērojiet!: Pārāk liels daudzums 
mazgājamā līdzekļa var sabojāt siksniņu. 

• Nežāvējiet siksniņu žāvētājā.
• Kad siksniņa sausa, pakariniet to vai 

noolieciet guļus. 

Traucējummeklēšana
Ierīce nerāda pareizu laiku
Ierīce atjaunina laiku un datumu, kad Jūs 
sinhronizējat ierīci ar mobilo ierīci. Ja 
maināt laika zonas, sinhronizējiet ierīces, 
lai būtu redzams pareizs laiks.   

Sinhronizējiet ierīci ar mobilo 
ierīci. 

Laiks un datums tiek 
atjaunināti automātiski.  

Manuāla laika uzstādīšana
1 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni. 
2 Spiediet  > Manual.

3 Spiediet     vai    , lai  pielāgotu laiku un 
datumu.

4 Spiediet    , lai apstiprinātu katru  iestatījumu.

Ierīces informācijas aplūkošana
Jūs varat aplūkot programmatūras versiju un 
atlikušo baterijas jaudu. Kad baterijas uzlādes 
līmenis ir zems,               simbols parādās uz 
ierīces laika un datuma ekrāna.  
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1 Turiet skārienekrānu, lai aplūkotu izvēlni. 

2 Spiediet .

Garāks baterijas kalpošanas laiks
Jūs varat veikt dažādus pasākumus, lai 
paildzinātu baterijas darbības laiku.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu (21.lpp.).
• Izslēdziet Bluetooth bezvadu 

tehnoloģiju, kad neizmantojat 
savienojuma  funkcijas (11.lpp.).

• Izslēdziet vibro brīdinājums  (20.lpp.).
Programmatūras atjaunināšana
Ja ir pieejams programmatūras  
atjauninājums,  ierīce automātiski 
lejupielādē atjauninājumu, kad sinhronizējat 
ierīci ar savu  Garmin Connect kontu.

Pielikums
Sirds ritma zonu aprēķināšana 

Zona % no
Maksimālā
sirds
ritma

Nepieciešamā
piepūle

Ieguvums

1           50–60%      Relaksēts, viegls

temps, ritmiska 
elpošana

Iesācēja līmeņa
aerobais
treniņš,
samazina
stresu
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2 60–70% Komfortabls
temps, 
nedaudz 
dziļāka 
elpošana, 
sarunāšanās 
iespējama 

Bāzes
kardiovaskulārais
treniņš, labs

atkopšanās temps

3          70–80%          Mērens
temps, grūtāk 
uzturēt sarunu

Uzlabota 
aerobā 
kapacitāte,
optimāls

kardiovaskulārais 
treniņš

4             80–90%      Ātrs  un 
neērts temps,
apgrūtināta 
elpošana

Uzlabota
anaerobā
kapacitāte un 
slieksnis,
uzlabots 
ātrums

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

anaerobā
un muskuļu
izturība,
palielināta 
jauda

Rata izmērs un perimetrs
Rata izmērs ir marķēts uz abām riepas malām.   
Šis saraksts neietver visu. Jūs varat izmantot
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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
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
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Rata izmērs L (mm)
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
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
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L (mm)
700 × 32C 2155
700C Tubular 2130
700 × 35C 2168
700 × 38C 2180
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 
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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.

Ierobežota garantija
Šī Garmin produkta garantija apliecina, ka
vienu gadu no produkta iegādes datuma tam
nav materiālu vai ražošanas trūkumu. Šajā
laikā Garmin pēc sava ieskata remontēs
produktu vai nomainīs jebkuras tā sastāvdaļas,
ja produkts normālos ekspluatācijas apstākļos
nedarbosies, kā paredzēts. Šādi remonti vai
daļu nomaiņa tiks veikti, klientam neprasot
maksu par detaļām vai veikto darbu, ar
nosacījumu, ka klients sedz jebkuras
transportēšanas izmaksas. Šī garantija
neattiecas uz: i) kosmētisku bojājumu,
piemēram, švīkām, plaisām un iespiedumiem;
ii) patēriņa daļām, piemēram, baterijām, ja vien
produkta bojājums nav radies materiālu vai
ražošanas defekta rezultātā; iii) negadījuma,
nepareizas ekspluatācijas, nepareizas
lietošanas, ūdens, plūdu, ugunsgrēka vai citu
dabas parādību vai ārēju iemeslu izraisītu
bojājumu; iv) bojājumu, ko radījis pakalpojums,
kuru sniegusi jebkura persona, kas nav
pilnvarots Garmin pakalpojumu sniedzējs; vai
v) bojājumu produktam, kas ir pārveidots vai
izmainīts bez rakstiskas Garmin atļaujas; vai
vi) bojājumu produktam, kurš ir bijis pievienots
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strāvas un/vai datu kabeļiem, kas nav Garmin
piegādāti. Turklāt Garmin patur tiesības
noraidīt garantijas prasības attiecībā uz
produktiem vai pakalpojumiem, kas iegūti
un/vai izmantoti, neievērojot jebkuras valsts
tiesību aktus.
Mūsu navigācijas produkti ir paredzēti, lai tos
lietotu tikai kā brauciena palīglīdzekli, un tos
nedrīkst izmantot tādā nolūkā, kam vajadzīgs
precīzs virziena, attāluma, atrašanās vietas vai
topogrāfijas mērījums. Garmin negarantē
precīzus vai pilnīgus kartes datus.
Veiktajiem remontiem ir 90 dienu garantija. Ja
atsūtītajai ierīcei joprojām ir spēkā sākotnējā
garantija, jaunā garantija ir 90 dienu vai līdz
sākotnējā 1 gada garantijas beigām atkarībā
no tā, kurš periods ir ilgāks.
ŠEIT IEKĻAUTĀS GARANTIJAS UN
LĪDZEKĻI IR ĪPAŠI UN AIZSTĀJ VISAS
CITAS TIEŠAS, NETIEŠAS VAI AR LIKUMU
NOTEIKTAS GARANTIJAS, TOSTARP
JEBKURAS SAISTĪBAS, KAS IZRIET NO
JEBKĀDAS AR LIKUMU VAI CITĀDI
NOTEIKTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ
VEIKTSPĒJU VAI NODERĪBU NOTEIKTAM
NOLŪKAM. ŠĪ GARANTIJA PIEŠĶIR JUMS
ĪPAŠAS LIKUMĪGAS TIESĪBAS, KURAS
DAŽĀDĀS VALSTĪS VAR ATŠĶIRTIES.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ Garmin NEUZŅEMAS
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NEJAUŠIEM,
SPECIĀLIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM
ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES ŠĪ
PRODUKTA LIETOŠANAS, NEPAREIZAS
LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS LIETOT, VAI
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TĀ TRŪKUMU REZULTĀTĀ. DAŽAS
VALSTIS NEATĻAUJ IZSLĒGT NEJAUŠUS
VAI IZRIETOŠUS ZAUDĒJUMUS, TĀDĒĻ
IEPRIEKŠMINĒTIE IEROBEŽOJUMI UZ
JUMS VAR NEATTIEKTIES.
Garmin patur ekskluzīvas tiesības pēc sava
ieskata remontēt vai aizvietot ierīci vai
programmatūru (ar jaunu vai jaunu remontētu
aizvietošanas produktu) vai piedāvāt pilnas
pirkuma cenas atlīdzību. ŠIS BŪS JŪSU
VIENĪGAIS UN EKSKLUZĪVAIS LĪDZEKLIS
JEBKURA GARANTIJAS PĀRKĀPUMA
GADĪJUMĀ.
Lai saņemtu garantijas pakalpojumu,
sazinieties ar vietējo Garmin pilnvaroto
izplatītāju vai zvaniet Garmin produktu atbalsta
dienestam, lai saņemtu nosūtīšanas norādes
un RMA sekošanas numuru. Droša
iepakojumā iesaiņojiet ierīci un tirdzniecības
kvīts oriģinālu, kas ir nepieciešama kā pirkuma
apliecinājums garantijas remontiem. Uz
iepakojuma ārpuses skaidri uzrakstiet
sekošanas numuru. Nosūtiet ierīci, samaksājot
kravas nosūtīšanas maksu, uz jebkuru Garmin
garantijas apkopes centru.
Tiešsaistes izsoles pārdošana: produktiem,
kuri ir pirkti tiešsaistes izsoles tirdzniecībā,
netiek piemērotas atlaides vai citi īpaši
piedāvājumi, ko nodrošina Garmin garantija.
Tiešsaistes izsoles apliecinājumi netiek
pieņemti garantijas apstiprinājumam. Lai
saņemtu garantijas pakalpojumu,
nepieciešama sākotnējā mazumtirgotāja
tirdzniecības kvīts oriģināls vai tā kopija.
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Garmin neaizvietos jebkura tiešsaistes izsolē
iegādāta iepakojuma trūkstošās daļas.
Starptautiski pirkumi: ierīču, kas pirktas
ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm,
starptautiskie izplatītāji atkarībā no valsts var
piedāvāt atsevišķu garantiju. Ja piemērojams,
šo garantiju piedāvā vietējais valsts izplatītājs,
un šis izplatītājs nodrošina jūsu ierīcei vietēju
pakalpojumu. Izplatītāja garantijas ir spēkā
vienīgi paredzētajā izplatīšanas teritorijā.
Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā
iegādātās ierīces pakalpojuma sniegšanai ir
jāatgriež uz Garmin apkopes centru
Apvienotajā Karalistē, Amerikas Savienotajās
Valstīs, Kanādā vai Taivānā.
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Garmin®un Garmin logo ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu 
preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.  ANT+™, 
Garmin Connect™, Garmin Express™, VIRB™, un 
vívosmart™ ir Garmin Ltd. vai tā filiāļu preču zīmes.  Šīs 
preču zīmes ir aizliegts izmantot bez iepriekšējas atļaujas 
aņemšanas no Garmin.
Android™ ir Google, Inc.preču zīme.  Bluetooth® 
nosaukums un logo pieder Bluetooth SIG, Inc., un 
jebkāda tā izmantošana Garmin vajadzībām tiek regulēta 
ar licenci. iOS® ir reģistrēta Cisco Systems, Inc. preču 
zīme, kas tiek izmantota saskaņā ar licenci, ko izsniedz 
Apple Inc. Mac® ir  Apple Inc.preču zīme.  Windows® ir  
reģistrēta Microsoft Corporation preču zīme ASV un 
citās valstīs.   Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to 
attiecīgajiem īpašniekiem. 
Šim produktam ir ANT+™ sertifikāts. Apmeklējiet 
www.thisisant.com /directory , lai piekļūtu savietojamo 
produktu un aplikāciju sarakstam. 

© 2014 Garmin Ltd. or its 
subsidiaries www.garmin.com/
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This Latvian version of the vivosmart English manual (Garmin part number 190-01778-00, revision A) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the vivosmart.GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS LATVIAN MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON.

darbek
Typewritten Text


	vívosmart Owner's Manual
	Introduction
	Getting Started
	Mobile Setup
	Computer Setup

	Charging the Device
	Using the Touchscreen
	Wearing the Device
	Device Features
	Auto Goal
	Move Bar
	Starting a Fitness Activity
	Sleep Tracking
	Using Sleep Tracking

	Bluetooth Connected Features
	Pairing Your Mobile Device with Your vívosmart Device
	Viewing Notifications
	Managing Notifications
	Locating a Lost Mobile Device
	Turning Off Bluetooth Wireless Technology

	History
	Sending Data to Your Mobile Device
	Sending Data to Your Computer

	Garmin Connect
	ANT+ Sensors
	Putting On the Heart Rate Monitor
	Pairing Your ANT+ Sensors
	About Heart Rate Zones
	Fitness Goals

	VIRB Remote
	Controlling a VIRB Action Camera

	Customizing Your Device
	Device Settings
	Alert Settings
	Adjusting the Screen Brightness

	Informācija par ierīci
	vívosmart Specifications
	Heart Rate Monitor Specifications
	User Replaceable Batteries
	Replacing the Heart Rate Monitor Battery


	Device Care
	Cleaning the Device
	Caring for the Heart Rate Monitor

	Troubleshooting
	My device does not display the correct time
	Setting the Time Manually

	Viewing Device Information
	Maximizing the Battery Life
	Software Update

	Appendix
	Heart Rate Zone Calculations
	Wheel Size and Circumference
	Software License Agreement
	Ierobežota garantija





