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Въведение 
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information в кутията на продукта за предупреждения за продукти и 
друга важна информация. 
Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да започнете или да промените всяка тренировъчна програма. 

Първи стъпки
Когато използвате часовника си за първи път, трябва да изпълните тези задачи, за да го настроите и да 
се запознаете с основните функции. 
1 Натиснете LIGHT за да включите часовника.
2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите първоначалната настройка. 

По време на първоначалната настройка можете да сдвоите смартфона си с часовника си, за да 
получавате известия, да настроите Garmin Pay™ портфейла си и други.

3 Заредете напълно устройството.
4   Започнете дейност. 
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Преглед на устройството

 Сензорен екран
• Докоснете, за да изберете опция в менюто. 
• Задръжте данните на циферблата, за да отворите функцията. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички циферблати. 
• Плъзнете нагоре или надолу, за да превъртите през цикъла за преглед и менютата. 
• Плъзнете надясно, за да се върнете към предишния екран. 
• Покрийте екрана с дланта си, за да се върнете към циферблата на часовника и да намалите яркостта на екрана. 
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 LIGHT
• Натиснете, за да включите устройството.
• Натиснете, за да увеличите или намалите яркостта на екрана. 
• Бързо натиснете два пъти, за да включите фенерчето. 
• Задръжте, за да видите менюто с контроли.
 UP·MENU
• Натиснете, за да превъртите през менютата. 
• Задръжте, за да видите менюто. 
 DOWN
• Натиснете, за да превъртите през менютата. 
• Задръжте, за да видите контролите за музика от всеки екран.
 START·STOP
• Натиснете, за да изберете опция в меню.
• Натиснете, за да видите списъка с дейности и да започнете или спрете дейност. 
 BACK·LAP

• Натиснете, за да се върнете към предишния екран. 
• Натиснете, за да запишете обиколка, почивка или преход по време на мултиспортна дейност. 
•   Задръжте, за да видите циферблата от всеки екран. 



Активиране и деактивиране на сензорния екран 
• За да активирате или деактивирате временно сензорния екран, задръжте  DOWN или START.
• За да активирате или деактивирате сензорния екран по време на обща употреба, дейности или сън,  

задръжте  MENU, изберете System > Touch, и изберете опция. 

Използване на часовника 
• Задръжте LIGHT за да видите менюто за управление.

Менюто  с  контроли  осигурява  бърз  достъп  до  често  използвани  функции,  като  например 
включване на режим „Не безпокойте“, запазване на местоположение и изключване на часовника. 

• От циферблата на часовника натиснете UP или DOWN за да превъртите през цикъла за опциите. 
• От циферблата на часовника натиснете  START за да започнете дейност или да отворите приложение.
• Задръжте MENU за да персонализирате циферблата на часовника, регулирайте настройките,

сдвоявате безжични сензори и други. 

Часовник
Задаване на аларма 
Можете да зададете няколко аларми. 
1 От циферблата, задръжте  MENU.

2 Изберете Clocks > Alarms > Add Alarm.

3   Въведете часа на алармата. 
Редактиране на аларма 
1 От циферблата, задръжте  MENU.

2   Изберете Clocks > Alarms > Edit.

3 Изберете аларма.
4 Изберете опция: 

Стартиране на таймера за обратно отброяване

• За да включите или изключите алармата, изберете  Status.

• За да промените часа на алармата, изберете  Time.

• За да настроите алармата да се повтаря редовно, изберете  Repeat, и изберете кога алармата да се повтори.
•   За да изберете типа известие за аларма, изберете  Sound and Vibe.

• За да включите или изключите подсветката с алармата, изберете Backlight.

• За да изберете описание за алармата, изберете Label.

• За да изтриете алармата, изберете Delete.

1 От циферблата, задръжте MENU.

2   Изберете Clocks > Timers.

3 Изберете опция:
• За да настроите и запишете таймера за първи път, въведете времето, натиснете  MENU, и изберете Save Timer.

•   За да зададете и запишете доп. таймери, изберете Add Timer и въведете времето. 
• За да зададете таймера, без да го запазвате, изберете  Quick Timer, и въведете времето. 

4 Ако е необходимо, натиснете MENU и изберете опция: 
• Изберете Time за да промените часа.
• Изберете Restart > On за автоматично рестартиране на таймера след изтичането му •  
Изберете Sound and Vibe, и изберете тип известие. 

5 Натиснете START за да стартирате таймера. 
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Изтриване на таймер 
1 От циферблата, задръжте MENU.

2  Изберете Clocks > Timers > Edit.

3 Изберете таймер. 
4 Изберете Delete.

Използване на хронометъра
1 От циферблата, задръжте MENU.

2 Изберете Clocks > Stopwatch.

3 Натиснете START за да стартирате таймера.
4 Натиснете LAP за рестартиране на таймера за обиколка. 

Общото време на хрон.       продължава да тече. 
5   Натиснете STOP, за да спрете и двата таймера.
6 Изберете опция: 

• За да нулирате двата таймера, натиснете DOWN.

• За да запишете времето на хронометъра като дейност, натиснете  MENU, и изберете Save Activity.

•   За да нулирате таймерите и да излезете от хронометъра, натиснете  MENU, и изберете Done.

• За да прегледате таймерите за обиколка, натиснете  MENU, и изберете Review.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опцията Review се появява само ако е имало няколко обиколки. 
• За да се върнете към циферблата, без да нулирате таймерите, натиснете  MENU, и изберете Go to Watchface.

•   За да активирате или деактивирате записа на обиколка, натиснете  MENU, и изберете Lap Key.

Добавяне на алтернативни часови зони 
Можете да покажете текущото време на деня в допълнителни часови зони на изгледа на 
алтернативните часови зони. Можете да добавите до четири алтернативни часови зони. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да добавите Изглед към алтернативните часови зони към менютата.

1 От циферблата, задръжте  MENU.

2 Изберете Clocks > Alt. Time Zones > Add Alt. Time Zone.

3  Изберете часова зона. 
4 Ако е необходимо, преименувайте зоната. 
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Редактиране на алтернативна часова зона 
1 От циферблата, задръжте MENU.

2 Изберете Clocks > Alt. Time Zones > Edit.

3  Изберете часова зона. 
4 Изберете опция: 

• За да въведете персонализирано име за часовата зона, изберете  Rename Zone.

• За да промените часовата зона, изберете  Change Zone.

• За да промените местоположението на часовата зона в менютоо, изберете  Reorder Zone.

•   За да изтриете часовата зона, изберете Delete Zone.

 

Дейности и приложения 5

Летене
ВНИМАНИЕ

Не използвайте този часовник като основно средство за навигация. Вижте Важна Important Safety and Product Information 
в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация преди употреба.
Този часовник не е предназначен да предоставя основна информация за полета и трябва да се използва само 
за допълнителни цели.

Избор на любимо летище
Когато изберете любимо летище, можете да прегледате METAR инф. за него в изгледа на времето за авиацията.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Aviation > Favorite Location.
3 Изберете опция:

• За да търсите летище по неговия идентификатор, изберете ТSearch by Ident. и въведете целия или част от 
буквено-цифровия идентификатор.
• За да търсите летище близо до вас, изберете Nearest и изчакайте, докато часовникът открие сателити.
• За да изберете летище от вашия полетен план, изберете Flight Plan.
Появява се списък с летища.

4 Изберете летище.

http://garmin.com/ataccuracy


Разглеждане на метеорологичен радар NEXRAD
Преди да можете да видите метеорологичния радар NEXRAD, трябва да сдвоите часовника си с телефона си.

Можете да видите метеорологичното радарно изображение, свързано с текущото ви местоположение.

метеорологични радарни изображения въз основа на посока от текущото ви местоположение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да перс. опцията NEXRAD Tiles в настройките Aviation, за да изтеглите допълнителни

1 От картата изберете местоположение.
2 Задръжте START.
3 Изберете Покажи NEXRAD.

Часовникът  изтегля  квадрат  от  радарни данни за  избраната  област,  очертани в  магента.  Данните  от 
радара са активни за 5 минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте близо до границата на квадрата, може да не видите всички приложими радарни данни.

Летателна дейност

Стартиране на полет
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Излезте навън и изчакайте, докато часовникът открие сателити.
4 Натиснете START, за да стартирате таймера за полет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Данните за вашата активност се записват само докато таймерът за полет работи.
5 Започнете дейността си.
6 След като завършите дейността си, натиснете STOP и изберете Save.



Преглед на показанията на SpO2 по време на полет
ВНИМАНИЕ

Показанията за SpO2 са предназначени само за допълнителна информация. Винаги обръщайте внимание 
на приложимите полетни инструменти за първична осведоменост.
Устройството  tactix  7  има  вграден  пулсов  оксиметър  за  измерване  на  насищането  с  кислород  в  кръвта  ви 
(SpO2).  По време на  полет  устройството автоматично взема показанията  на  пулсовия оксиметър по-често, 
така че да можете да наблюдавате процента на SpO2.
СЪВЕТ: Можете да подобрите точността на показанията си за SpO2, като включите режима на целодневна 
аклиматизация в настройките на приспособлението за пулсов оксиметър

По време на полет превъртете нагоре или надолу, за да видите екрана с данни за SpO2.
Последното ви отчитане се показва като процент на насищане с кислород и позиция на цветния уред.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте твърде активни, за да може устройството да определи кислородната ви сатурация, 
вместо процент се появяват тирета. Трябва да останете неподвижни до 30 секунди, докато устройството 
отчита сатурацията на кръвта ви с кислород.



Навигация до най-близкото летище
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Find Waypoint > Nearest Airports.

Появява се списък с най-близките летища.

Идентификатор на най-близкото летище

Разстояние до най-близкото летище

Позиция и указател към най-близкото летище

Състояние на полета от най-близката станция METAR

5 Изберете летище.
6 Изберете Direct-To.
7 Натиснете START, за да започнете навигацията.

Спиране на навигацията
Задръжте MENU и изберете Stop Navigation.



Преглед на информация за пътна точка
Можете  да  видите  информация  за  местоположение  от  списъка  с  най-близките  летища,  списъка  с 
навигационни средства или списъка с авиационни точки.
1 Намерете пътна точка.
2 Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: Опциите варират в зависимост от избрания тип пътна точка.
• За да навигирате директно до избраното местоположение, изберете Direct-To.
• За да изтеглите метеор. радарно изобр. NEXRAD, свързано с избраното местоп., изберете NEXRAD.
• За да покажете пътната точка на картата, изберете Show Map.
• За да видите METAR, TAF и MOS информация, изберете Airport Info и изберете летището.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информацията за MOS е налична само за летища в Съединените щати.
• За да покажете радиочестоти, изберете Airport Info > Frequencies.
• За да покажете инф. за пистата, като дължина на пистата и материал на повърхността, изберете Airport Info > 

Runway Info.
• За да видите обща информация, като разстояние и азимут от текущото ви местоположение, изберете General 

Info или Airport Info > Airport Info.
• За да покажете информация за времето, изберете Weather.



Индикатор за хоризонтална ситуация
ВНИМАНИЕ

Този часовник не е предназначен да предоставя основна информация за полета и трябва да се използва 
само за допълнителни цели.

Идентификатор на летището и разстояние до текущата дестинация.

Индикатор за отклонение от курса (CDI). Указва местоположението на желаната линия на курса 
спрямо вашето местоположение.

Индикатор „До и от“. Показва дали се насочвате към или далеч от пътната точка.

Конфигурируема скала на разстоянието за отклонение на курса.

Разстояние за отклонение от курса. Точките показват разстоянието ви от курса.

Bearing до най-близкото летище.

Приблизително време в маршрута (ETE).

Деактивиране на автоматичния таймер за полет
Можете да деактивирате автоматичния таймер на полета, така че часовникът ви да не записва автоматично 
данни за полета, когато наземната ви скорост надвиши 30 kt.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Activities & Apps > Fly.
3 Изберете настройките за активност.
4 Изберете Flight Timer > Manual.

Маршрути и полетни планове
Маршрутът  е  поредица  от  точки  или  местоположения,  които  ви  отвеждат  до  крайната  ви  дестинация. 
Полетните планове са маршрути, които използват директен маршрут, оптимизиран за авиацията. Можете 
да създавате планове за полети на часовника си.



Намиране на пътна точка
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Find Waypoint.
5 Изберете опция:

• За да намерите точка по име, изберете Search by Ident..
• За да изберете от списък с най-близките летища, изберете Nearest Airports.
• За да изберете от списък с най-близките летища, изберете Nearest Airports.

6 Изберете местоположение.
• За да изберете от списък с най-близките intersections, изберете Nearest Intersection.

7 Ако е необходимо, изберете опция, за да видите допълнителни подробности за точката.

Създаване на полетен план на вашия часовник
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Saved Plans > Create New.
5 Въведете името на полетния план.
6 Избор .
7 Изберете Add Location.
8 Изберете тип местоположение.
9 Изберете първата точка от маршрута.
10 Повторете стъпки от 7 до 9, докато маршрутът завърши.
11 Изберете Готово, за да запазите маршрута.

Следване на план
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Saved Plans.
5 Изберете план за полет.
6 Изберете Set Active, за да започнете да следвате плана на полета.

Преглед на полетен план на картата
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Saved Plans.
5 Изберете план за полет.
6 Изберете Карта.



Обръщане и следване на полетен план
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Saved Plans.
5 Изберете план за полет.
6 Изберете Invert  и Save Copy, за да обърнете маршрута и да го запишеш като копие на оригиналния полетен план.
7 Изберете копие на полетния план.
8 Изберете Set Active, за да започнете да следвате плана на полета.

Редактиране на полетен план
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Saved Plans.
5 Изберете план за полет.
6 Изберете Edit.
7 Изберете опция:

• За да видите подробна информация за местоположение, изберете местоположение и изберете Details.
• За да промените реда на местоп. в маршрута, изберете местоположение и изберете Move Up или Move Down
• За да редактирате името на местоположение, изберете местоположение и изберете Name.
• За да премахнете местоположение от маршрута, изберете местоположение и изберете Remove.
• За да добавите местоположение към маршрута, изберете Add Location.

Изтриване на полетен план
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете Fly.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Navigation > Flight Planning > Saved Plans.
5 Изберете план за полет.
6 Изберете Delete > Yes.
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Преглед на вашата издръжливост в реално време 
Вашият часовник може да предоставя оценки за издръжливост в реално време въз основа на данните за 
сърдечния ви ритъм и VO2 max. оценка.
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Activities & Apps.

3 Изберете дейност по бягане или колоездене.
4 Изберете настройките за активност. 
5 Изберете Data Screens > Add New > Stamina.

6 Натиснете UP или DOWN за да промените местоположението на екрана с данни (по избор). 
7  Натиснете START за да редактирате основното поле за данни за издръжливост (по избор). 
8 Започнете дейността си .
9  Натиснете UP или DOWN за да превъртите до екрана с данни. 

Основно поле с данни за издръжливост. Показва текущия ви процент на издръжливост, 
оставащо разстояние или оставащо време. 

Потенциална издръжливост. 

Реална издръжливост. 

Червено: Издръжливостта се изчерпва.

Оранжево: Издръжливостта е стабилна. 

Зелено: Издръжливостта се презарежда. 
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Пулсов оксиметър 
Вашият часовник има базиран на китката пулсов оксиметър за измерване на периферното насищане с 
кислород в кръвта ви. Познаването на вашата кислородна сатурация може да ви помогне да 
определите как тялото ви се аклиматизира към големи височини за алпийски спорт и експедиции. 

На часовника показанията на вашия пулсов оксиметър се показват като процент на насищане с кислород 
и цвят на графиката. Във вашия акаунт в Garmin Connect можете да видите допълнителни подробности за 
показанията на вашия пулсов оксиметър, включително тенденции за няколко дни. 

Можете ръчно да започнете отчитане на пулсов оксиметър, като прегледате уиджета на пулсовия оксиметър. Можете 
също да включите целодневни показания. Когато останете неподвижни, вашият часовник анализира вашето 
насищане с кислород и вашата надморска височина. Профилът на надморската височина помага да се посочи как се 
променят показанията на вашия пулсов оксиметър спрямо височината. 

За повече информация относно точността на пулсовия оксиметър, отидете на  garmin.com/ataccuracy.

Скалата на надморската височина. 

Графика на вашите средни показания за насищане с кислород за последните 24 часа. 

Последното ви отчитане на кислородната сатурация. 

Процентна скала на насищане с кислород. 

Графика на вашите показания за надморска височина за последните 24 часа. 
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Garmin Connect
Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect. Garmin Connect ви дава инструментите за проследяване, 
анализиране, споделяне и насърчаване. Записвайте събитията от активния си начин на живот, включително бягане, 
разходки, каране, плуване, походи, триатлон и др. За да се регистрирате, можете да изтеглите приложението от 
магазина за приложения на телефона си (garmin.com/connectapp) или да отидете на connect.garmin.com. 
Съхранявайте  вашите  дейности:  След  като  завършите  и  запазите  дейност  с  часовника  си,  можете  да 

качите тази дейност в акаунта си в Garmin Connect и да я запазите толкова дълго, колкото искате. 
Анализирайте данните си: Можете да преглеждате по-подробна информация за вашата активност, включително 

време, разстояние, надморска височина, сърдечен ритъм, изгорени калории, ритъм, динамика на бягане, изглед 
на картата, графики за темпото и скоростта и отчети с възможност за персонализиране. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои данни изискват допълнителен аксесоар, като например пулсомер. 

Планирайте тренировката си: Можете да изберете фитнес цел и да заредите един от ежедн. тренировъчни планове.
Проследявайте напредъка си: Можете да проследявате ежедневните си стъпки, да се присъедините към 

приятелско състезание с вашите връзки и да постигнете целите си. 
Споделете вашите дейности: Можете да се свържете с приятели, за да следите дейностите на другия или да 

публикувате връзки към вашите дейности в любимите си сайтове за социални мрежи. 
Управлявайте настройките си: Можете да персон. часовника и потр. си настройки във вашия акаунт в Garmin Connect.
 зползване на приложението Garmin Connect 
След като сдвоите часовника си с телефона си, можете да използвате приложението Garmin Connect, за да 
качите всичките си данни за активността във вашия акаунт в Garmin Connect. 
1 Уверете се, че приложението Garmin Connect работи на вашия телефон. 
2  Носете часовника си на 10 м (30 фута) от телефона си. 

Вашият часовник автоматично синхронизира вашите данни с приложението Garmin Connect и вашия 
акаунт в Garmin Connect. 
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Отстраняване на проблеми 
Актуализации на продукта
Вашият часовник автоматично проверява за актуализации, когато е свързан с Bluetooth или Wi‑Fi. Можете 
ръчно да проверявате за актуализации от системните настройки. На вашия компютър инсталирайте Garmin 
Express (www.garmin.com/express). На телефона си инсталирайте приложението Garmin Connect. 
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin: 
• Актуализации на софтуер 
• Актуализации на карти 
• Актуализации на курса 
• Качване на данни в Garmin Connect 
• Регистрация на продукт 
Получаване на повече информация 
Можете да намерите повече информация за този продукт на уебсайта на Garmin.
• Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и актуализации на софтуера.
• Отидете на buy.garmin.com или се свържете с вашия дилър на Garmin за информация относно допълнителни

аксесоари и резервни части. 
• Отидете на www.garmin.com/ataccuracy за информация относно точността на функциите. 

Това не е медицинско изделие. 

Устройството ми е на грешен език 
Можете да промените избора на език на устройството, ако случайно сте избрали грешен език на 
устройството. 
1 Задръжте MENU.

2 Превъртете надолу до последния елемент в списъка и натиснете START.

3   Натиснете START.

4 Изберете вашия език. 
Моят телефон съвместим ли е с моя часовник?
Часовникът fēnix е съвместим с телефони, използващи Bluetooth технология. 
Отидете на www.garmin.com/ble за информация за Bluetooth съвместимост. 

Телефонът ми не се свързва с часовника 
Ако телефонът ви не се свърже с часовника, можете да опитате тези съвети.
• Изключете телефона и часовника си и ги включете отново.
• Активирайте Bluetooth технологията на телефона си.
• Актуализирайте приложението Garmin Connect до най-новата версия .
• Премахнете часовника си от приложението Garmin Connect и настройките за Bluetooth на телефона си, за да

опитате отново процеса на сдвояване. 
•  Ако  сте  закупили  нов  телефон,  извадете  часовника  си  от  приложението  Garmin  Connect  на  телефона, 

който възнамерявате да спрете да използвате. 
• Дръжте телефона си в рамките на 10 м (33 фута) от часовника. 
• На телеф. си отворете прил. Garmin Connect, избер. или , и изберете Garmin Devices > Add Device за 

да влезете в режим на сдвояване. 
• От циферблата задръжте MENU и изберете  Phone > Pair Phone.
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Мога ли да използвам своя Bluetooth сензор с моя часовник? 
Устройството е съвместимо с някои Bluetooth сензори. Първият път, когато свържете сензор към вашето 
устройство Garmin, трябва да сдвоите устройството и сензора. След като са сдвоени, устройството се 
свързва със сензора автоматично, когато започнете дейност и сензорът е активен и в обхват. 
1 Задръжте MENU.

2 Изберете Sensors & Accessories > Add New.

3  Изберете опция: 
• Изберете Search All Sensors. 
• Изберете вашия тип сензор. 
Можете да персонализирате незадължителните полета с данни 

Слушалките ми не се свързват с часовника 
Ако вашите слушалки преди това са били свързани към телефона ви чрез Bluetooth технология, те може 
да се свържат с вашия телефон, преди да се свържат с вашия часовник. Можете да опитате тези съвети. 
• Изключете Bluetooth технологията на телефона си. 

Вижте ръководството на собственика за вашия телефон за повече информация. 
• Стойте на 10 м (33 фута) от телефона си, докато свързвате слушалки към часовника си. 
• Сдвоете слушалките си с часовника си 

Музиката ми спира или слушалките ми не остават свързани 
Когато използвате часовник fēnix, свързан със слушалки чрез Bluetooth технология, сигналът е 
най-силен, когато има директна видимост между часовника и антената на слушалките. 
• Ако сигналът премине през тялото ви, може да изпитате загуба на сигнал или слушалките ви да се 

разкачат. 
•  Препоръчително  е  да  носите  слушалките  си  с  антената  от  същата  страна  на  тялото  като  часовника 

fēnix. 
• Тъй като слушалките се различават според модела, можете да опитате да преместите часовника на другата си китка.
 • Ако използвате метални или кожени каишки за часовника, можете да преминете към силиконови 

каишки за часовника, за да подобрите силата на сигнала. 

Рестартиране на вашето устройство 
1 Задръжте LIGHT, докато устройството се изключи. 
2   Задръжте LIGHT, за да включите устройството .

Нулиране на всички настройки по подразбиране
Можете да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране .
1   Задръжте MENU.

2 Изберете System > Reset.

3 Изберете опция: 
• За  да  нулирате  всички  настройки  на  устройството  до  фабричните  стойности  по  подразбиране  и  да  запам. 

цялата въведена от потребителя информация и хронология на дейностите, изберете Reset Default Settings.
• За да изтриете всички дейности от историята, изберете  Delete All Activities.

• За да нулирате всички общи разстояния и времена, изберете  Reset Totals.

• За да нулирате всички настройки на устройството до фабричните стойности по подразбиране и да изтриете 
цялата въведена от потребителя инф. и хронология на дейностите, изберете  Delete Data and Reset Settings.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте настроили портфейл Garmin Pay, тази опция изтрива портфейла от вашето устройство. 
Ако имате запазена музика на вашето устройство, тази опция изтрива съхранената ви музика. 
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Съвети за увеличаване на живота на батерията
За да удължите живота на батерията, можете да опитате тези съвети. 
• Променете режима на захранване по време на дейност 
• Включете функцията за пестене на батерията от менюто за управление 
• Намалете времето за изчакване на екрана 
• Намалете яркостта на екрана 
• Използвайте сателитен режим UltraTrac за вашата дейност 
• Изключете Bluetooth технология, когато не използвате свързани функции
• Когато поставяте на пауза дейността си за по-дълъг период от време, използвайте опцията Resume Later

Например, използвайте циферблат без втора стрелка 
• Ограничете известията на телефона, които часовникът показва
• Спрете излъчването на данни за сърдечния ритъм към сдвоени устройства 
• Изключете мониторинга на пулса на китката

• Използвайте циферблат, който не се актуализира всяка секунда. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Мониторингът на сърдечната честота се използва за изчисл. на минутите на интензивност и изгорените калории.
 • Включете ръчните показания на пулсов оксиметър

Придобиване на сателитни сигнали 
Устройството може да се нуждае от ясен изглед към небето, за да получи сателитни сигнали. Часът и 
датата се задават автоматично въз основа на GPS позицията. 
СЪВЕТ: За повече информация относно GPS, отидете на  www.garmin.com/aboutGPS.

1  Излезте на открито.
Предната част на устройството трябва да е ориентирана към небето. 

2  Изчакайте, докато устройството открие сателити. 
Може да отнеме 30–60 секунди, за да намерите сателитни сигнали. 

Подобряване на приемането на GPS сателит 
• Често синхронизирайте часовника с вашия Garmin акаунт:

◦ Свържете часовника си към компютър с помощта на USB кабела и приложението Garmin Express. 
◦ Синхронизирайте часовника си с приложението Garmin Connect, като използвате телефона си.
◦ Свържете часовника си с вашия Garmin акаунт чрез безжична Wi‑Fi мрежа. 
Докато е свързан с вашия Garmin акаунт, часовникът изтегля няколко дни сателитни данни, което му 
позволява бързо да намира сателитни сигнали. 

• Изнесете часовника си на открито, далеч от високи сгради и дървета. 
• Останете неподвижни за няколко минути. 

Отчитането на температурата не е точно
Температурата на тялото ви влияе върху отчитането на темп. за вътрешния температурен сензор. За да получите 
най-точно отчитане на температурата, трябва да свалите часовника от китката си и да изчакате 20 до 30 минути. 
Можете също да използвате допълнителен температурен външен сензор, за да видите точни 
показания на температурата на околната среда, докато носите часовника. 

Проследяване на активността 
За повече информация относно точността на проследяване на активността отидете на  garmin.com/ataccuracy.
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Моят дневен брой стъпки не се показва
Ежедневният брой стъпки се нулира всяка вечер в полунощ. 

Ако вместо броя на стъпките ви се появят тирета, позволете на устройството да приема сателитни 
сигнали и автоматично задайте часа. 

Моят брой стъпки не изглежда точен 
Ако броят на стъпките ви не изглежда точен, можете да опитате тези съвети.
• Носете часовника на недоминиращата си китка.
• Носете часовника в джоба си, когато бутате количка или косачка за трева.
• Носете часовника в джоба си, когато активно използвате само ръцете си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Часовникът може да интерпретира някои повтарящи се движения, като миене на чинии, 
сгъване на пране или пляскане с ръце, като стъпки. 

Броя крачки на моето устройство и моя акаунт в Garmin Connect не съвпадат 
Броят стъпки във вашия акаунт в Garmin Connect се актуализира, когато синхронизирате устройството си. 
1  Изберете опция: 

• Синхронизирайте броя на стъпките си с приложението Garmin Express.

• Синхронизирайте броя на стъпките си с приложението Garmin Connect .
2  Изчакайте, докато устройството синхронизира вашите данни. 

Синхронизирането може да отнеме няколко минути. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Обновяването на приложението Garmin Connect или приложението Garmin Express не 
синхронизира вашите данни или не актуализира броя на стъпките ви. 

Количеството изкачени етажи не изглежда точно 
Вашият часовник използва вътрешен барометър за измерване на промените в надморската височина, 
докато се изкачвате по етажите. Изкачен етаж е равен на 3 m (10 ft.). 
• Избягвайте да се държите за парапети или да прескачате стъпала, докато се изкачвате по стълбите. 
• При ветровита среда покривайте часовника с ръкава или якето си, тъй като силните пориви могат да 
причинят нестабилни показания. 
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