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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information ръководства в 
кутията на продукта за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.
Винаги консултирайте се с лекаря си, преди да започнете 
или промените някоя тренировъчна програма.

Включване и настройка на устройството
Преди да можете да използвате устройството си, трябва да 
го включите в източник на захранване, за да го включите.
За да използвате свързаните функции на vivomove HR, то 
трябва да бъде сдвоено през Garmin Connect ™ Mobile 
приложение, вместо от Bluetooth -а на вашия смартфон.
1 От магазина за приложения на вашия смартфон, 

инсталирайте Garmin Connect Mobile app.

2 Стиснете страните на зареж. клипÀ  за  да  отворите 
клипа.

3 Подравнете клипа с контакт. , и освободете клипа.

4 Включете  USB  кабела  в  източник  на  захранване,  за  да 
включите устройството.
Hello! се появява, когато устройството се включи.

5 Изберете опция за добавяне на вашето устройство към 
вашия Garmin Connect акаунт:
• Ако това е първото устройство, което свързвате с Garmin 

Connect Mobile, следвайте инструкциите на екрана.
• Ако вече сте сдвоили друго устройство с Garmin 

Connect Mobile, от менюто с настройки, изберете 
Garmin Devices > Add Device и следвайте 
инструкциите на екрана.

След като своите успешно, се появява съобщение и 
устройството ви автоматично се синхронизира със 
смартфона ви.

Въведение 1

Режими на устройството
Glance Стрелките  на  часовника  показват  текущото  време  и 

устройството е заключено.
Interactive Стрелките  на  часовника  се  отместват  от  сензорния 

екран и устройството се отключва.
Watch only Когато батерията е изтощена, часовникът показва 

текущото време и сензорният екран е изключен, докато 
заредите устройството.

Използване на устройството

Двойно почукване: Докоснете двукратно екрана,   за да събуди устр.
ЗАБЕЛЕЖКА: Екранът се изключва, когато не се използва. Когато 
екранът е изключен, устр. все още е активно и записва данни.
По време на дадена дейност, кликнете два пъти върху 
сензорния екран, за да стартирате и спрете таймера.

Wrist gesture: Завъртете и вдигнете китката си към тялото, 
за да включите екрана. Завъртете китката си далеч от 
тялото, за да изключите екрана.

Swipe:  Когато  екранът  е  включен,  прекарайте  пръст  през 
сензорния екран, за да отключите устройството.
Прекарайте пръст през сензорния екран, за да 
превъртите през уиджетите и опциите на менюто.

Hold:  Когато  устройството  е  отключено,  задръжте  сензорния 
екран, за да отворите и затворите менюто.

Tap:  Докоснете  сензорния  екран,  за  да  направите  избор.
Изб.  за да се върнете на предишния екран.

Носене на устройството и вградения пусломер
• Носете vívomove HR над костта на китката си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е плътно, но удобно и не 
трябва да се движи докато бягате или  се упражнявате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Датчикът за сърдечен ритъм е 
разположен на гърба на устройството.

• Вижте  Отстраняване  на  проблеми,  за  повече 
информация относновградения пулсомер.

• За повече информация относно точността на сърдечната 
честота, отидете на garmin.com/ataccuracy.

уиджети
Устройството  ви  идва  с  предварителни  уиджети,  които 
предоставят бърза информация. Можете да преместите с 
пръст сензорния екран, за да преминете
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през уиджетите. Можете да докоснете уиджет, за да 
видите допълнителна информация, като графика на 
сърдечната честота и крачките си за предходния ден. 
Някои уиджети изискват сдвоен смартфон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате приложението Garmin 
Connect Mobile, за да изберете изгледа на часа и да 
добавяте или премахвате уиджети, като например 
контролиране на музиката на вашия смартфон.

Текущото време и дата. Устройството актуализира 
часа и датата, когато синхронизирате устройството 
си със смартфон или компютър.

Час и 
дата

Общият брой на крачките заденя. Устройството 
научава и предлага нова цел за крачки за вас всеки 
ден.
Вашият текущ сърдечен ритъм в удари в минута 
(bpm) и седемдневен среден пулс на почивка.
Общият брой на изкачените етажи и целта ви 
за деня.
Разстоянието, изминато в километри за деня.

Интензивните ви минути и целта за седмицата.

Общите изгорени калории за деня, включително 
тези по време на почивка и активност.
Вашето настоящо ниво на стрес. Устр. измерва 
вашата вариабилност на сърдечния ритъм, докато 
сте неактивни, за да изчислите нивото на стрес. 
По-малък брой показва по-ниско ниво на стрес.
Текущата температура и прогноза за времето от 
сдвоен смартфон.
Известия от вашия смартфон, вкл. обаждания, 
съобщения, актуализации на социални мрежи и др., 
Въз основа на настройките на вашия смартфон.
Управлява музикалния плейър на вашия смартфон. 

VIRB             Контроли за сдво.  VIRB  екшън  камер  
(продава се отделно).

Автоматична цел
Устройството създава автоматичнa цел за крачки, въз основа 
на предишните ви нива на активност. Докато се движите през 
деня, устр. показва напредъка  ви  към  целта.

Ако решите да не използвате функцията за авт. цел, можете 
да зададете персонална в профила си в Garmin Connect.

Лента за актвиност
Седенето за продълж. периоди от време може да предизвика 
нежелани метаболитни промени. Лентата за активност ви 
напомня да прод. да се движите. След един час À се показва.
Допъл. сегменти  се  появяват  след  всеки  15 

минути бездействие.

Можете да нулирате лентата, като ходите на кратко разстояние.

Преглед на графиката на сърдечната честота
Графиката на сърдечния ритъм показва скоростта на 
сърцето ви за последния час, най-ниската ви сърдечна 
честота в удари в минута (bpm) и най-високата ви 
сърдечна честота през този период.

1 Прекарайте пръст, за да видите екрана за пулса.
2 Докоснете екрана, за да видите графиката.

Интензивни минути
За да подобрите здравето си, организации като U.S. Centers
 for Disease Control and Prevention, the American Heart 
Association , and the World Health Organization, препоръчват 
най-малко 150 минути на седмица с умерена интензивност, 
като бърз ходене или 75 минути на седмица с интензивна 
активност, като бягане.
Устройството следи интензивността на активността ви и проследява 
времето, прекарано в участие в умерени до интензивни интензивни 
дейности (данните за сърдечния ритъм са необходими, за да се 
определи количеството на енергийната интензивност). Можете да 
работите за постигането на целта си за седмична интензивност, като 
участвате в минимум 10 последователни минути от умерени до 
енергични интензивни дейности. Устройството добавя количеството 
умерени минути на активност с броя минути на активна активност. 
Вашите общи енергийни минути се удвояват, когато се добавят.

Earning Intensity Minutes
Вашето  vívomove HR устройство изчислява минути на интензивност, 
като сравнява данните за сърдечния ритъм с вашите средни 
стойности на сърдечната честота. Ако сърдечната честота е изкл., 
устр. изчислява интензивн., като анализира стъпките ви в минута.
• Стартирайте  дадена  времева  активност,  за  да 

изчислите максимално точно интензивните минути.
• Упражнявайте  се  поне  10  последователни  минути  при 

умерено или енергично ниво на интензитет.
• Носете  устройството  си  по  цял  ден  и  нощ,  за  да 

постигнете най-точния сърдечен ритъм на почивка.

Подобряване на точността на калориите
Устройството показва общите ви калории, изгорени за 
текущия ден. Можете да подобрите точността на тази 
прогноза с бърза разходка за до 15 минути.
1 Прекарайте пръст, за да видите екрана с калории.
2  Избор .

NOTE:  се появява, когато калориите трябва да бъдат калибр. 
Този процес на калибр. трябва да бъде завършен само веднъж. 
Ако вече сте записали времева дейност,     може да не се    
появи.

3 Следвайте инструкциите на екрана.

Променл. на сърд. честота и ниво на стреса
Устр. ви анализира променл. на сърдечния ритъм, докато не сте 
акт. за да определи цялостния ви стрес. Тренир., физич. акт., 
сънят, храненето и общото напрежение оказват влияние върху 
нивото на стрес. Диапазонът на нивото на стреса е от 0 до 100, 
където 0 до 25 е състояние на почивка, 26 до 50 е нисък стрес, 51 
до 75 е средно напрежение, а 76 до 100 е състояние на високо 
напрежение. За най-добри резултати трябва да носите 
устройството, докато спите.
Можете да синхронизирате устройството си с профила си в 
Garmin Connect, за да видите целодневното си ново на стрес, 
дългосрочни тенденции и допълнителни подробности.

Преглед на графика на нивото на стреса
Графика на нивото на стреса показва вашия стрес за последния час.
1  Прекарайте пръст, за да видите екрана за нивото на стреса.
2 Докоснете екрана, за да видите графика на нивото на стреса.

Стартиране на таймер за релаксация
Можете да стартирате таймера за релаксация, за да 
започнете упражнение за дишане с насоки.
1 Прекарайте пръст, за да видите екрана за нивото на стреса.
2  Докоснете сензорния екран.

2 Уиджети



Появява се графиката на нивото на стреса.
3 Плъзнете, за да изберете Relax Timer.

4 Избор или  да зададете таймера за релаксация.
5 Докоснете центъра на екрана, за да изберете часа и

преминете към следващия екран.
6 Докоснете два пъти екрана, за да стар. таймера.
7 Следвайте инструкциите на екрана.
8 Вижте актуализираното ниво на стрес, когато таймерът 

за релаксация завърши.

Проследяване на съня
Докато спите, устройството следи движението ви. 
Статистиката за съня включва общи часове на сън, нива на 
сън и движение. Можете да зададете нормалните си часове 
на сън в настройките на вашия Garmin Connect акаунт. 
Можете да прегледате данните за съня си в профила си.

VIRB дистанционно
Функцията за дистанционно управление на VIRB ви 
позволява да управлявате вашата VIRB камера с вашето 
устройство.

Контролиране на VIRB екшън камера
Преди да можете да използвате функцията за дистанционно 
управление на VIRB, трябва да активирате настройката за 
дистанционно управление във вашата VIRB камера. За 
повече информация вижте ръководството на серията VIRB. 
Трябва и да активирате VIRB екрана на vívomove HR.
1 Включете VIRB камерата.
2 На вашето vívomove  HR устройство, прекарайте пръст, 

за да видите VIRB екрана.

3 Изчакайте, докато устр. се свърже с вашата VIRB камера.
4  Изберете опция:

• За да записвате видео .

Видео брояча се показва на vívomove HR.
• За да спрете записването   - .

• За да направите снимка, .

Тренировки
Записване на тренировка
Можете да записвате активност, която да бъде запазена и 
изпратена до вашия Garmin Connect акаунт.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2  Избор .

3 Прекар. пръст, за да преминете през списъка с дейности:
• Избор  за ходене.
• Избор  за бягане.
• Избор  за кардио дейност.
• Избор  за силова тренировка.
• Избор  за други видове дейности.

4 Докоснете два пъти екрана, за да стартирате таймера.
5  Започнете своята дейност.
6 Прекарайте пръст, за да видите допълн. екрани с данни.
7 След като приключите с дейността си, докоснете двукратно 

екрана, за да спрете таймера.
СЪВЕТ: Можете да докоснете два пъти екран, за да 
възобновите таймера.

8 Прекарайте пръст, за да изберете опция:
• Избор  за да запазите активността.

•   Избор  за да изтриете активността.

Тренировки 3

Записване на силова тренировка
Можете да записвате силова тренировка с вашето устройство.

1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  > .

3 Докоснете двойно екрана, за да стартирате таймера.
4  Започнете първата си серия.

Устройството брои вашите повторения. Отчитането на 
повтрорения се показва, когато направите поне 6 повторения.

5 Прекар. пръст, за да видите екрани с допълн. данни (по избор).
6  Избор  за да завършите серията.

Появява се таймер за почивка.
7 По време на почивка изберете опция:

• За да видите допълнителни  данни, прекарайте пръст.
• За да редакт. броя на повт. - Edit Reps, избор или , и 

докоснете центъра на сензорния екран.
8 Избор  за да започнете следващата си серия.
9Повторете стъпки от 6 до 8, докато приключите активността.
10Докоснете двойно сензорния екран, за да спрете таймера.
11Прекарайте пръст, за да изберете опция:

• Избор  за да запазите активността.
• Избор  за да изтриете активността.

Съвети за записване на силови тренировки
• Не гледайте устройството, докато извършвате повторения.

Трябва да взаимодействате с устройството в началото и 
в края на всяко упражнение и по време на почивка.

• Фокус. се върху формата си, докато извършвате повторения.
•   Извършете упражнения със свободно тегло.
• Правете повторения с последов., широк обхват на движение.

Всяко повторение се брои, когато ръката, носеща 
устройството, се върне в стартовата позиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Упражненията за крака може да не се отчитат.

• Вкл. автом. разпознаване, за старт. и спиране на упражнение.
• Съхранявайте и изпращайте тренировъчната си активност на 

вашия Garmin Connect акаунт.

Можете да използвате инстр. в профила си в Garmin Connect, за 
да видите и редактирате подробности за активността.

Сигнали
Можете да използвате сигнали, за да тренирате към конкретни 
цели за време, дистанция, калории и сърдечен ритъм.

Настройване на повтарящо се предупреждение
Повтарящо се предупреждение ви известява всеки път, когато 
устройството записва определена стойност или интервал. 
Например, можете да настроите устройството да ви 
предупреждава на всеки 100 калории. Можете да използвате 
профила си в Garmin Connect, за да персонализирате 
зададените стойности или интервали за повтарящи се сигнали.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2  Избор , и изберете активност.
3 Изберете Alerts.

4 Изберете Time, Dist, или Cal за да включите сигнала.
Всеки  път,  когато  достигнете  стойността  на  сигнала,  се 
появява съобщение и устройството вибрира.

Настройване на сигналите за сърдечната честота
Можете да настроите устройството да ви предупреждава, когато 
сърдечната честота е над или под целевата зона или 
потребителски диапазон. Например, можете да настроите 
устройството да ви предупреждава, когато сърдечната Ви честота 
е над 180 удара в минута (bpm). Можете да използвате Garmin
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Connect профила си, за да зададете 
персонализирани зони.
1 Задръжте екрана, за да видите менюто.

2  Избор , и изберете активност.
3 Изберете Alerts > HR Alert.

4 Изберете опция:
• За да използвате обхвата на съществуваща зона на 

сърдечен ритъм, изберете зона за сърдечен ритъм.
• За  да  използвате  персонализирани  минимални 

или максимални стойности, изберете Custom.

Всеки път, когато превишавате или падате под определената 
стойност, се появява съобщение и устройството вибрира.

Маркиране на обиколки
Можете да настроите устр. си с Auto Lap  функция, която 
автоматично маркира обиколка на всеки километър или 
миля. Тази функция е полезна за сравняване на 
ефективността ви по различните части на дадена дейност.
Функцията Auto Lap не е достъпна за всички дейности.

1  Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор     и изберете активност.
3 Изберете Auto Lap за да включите функцията.
4 Започнете своята дейност.

Прехвърляне на данни за пулса на Garmin
устройства
Можете да излъчвате данните за пулса от вашето устр. и да 
го преглеждате на сдвоени Garmin устр. Напр., можете да 
излъчите данните за сърд.  ритъм на Edge  устройство 
по време на колоездене или към VIRB  камера.
Излъчването на данни за пулса намалява живота на батер.  
1  Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  >  > .

vívomove HR започва да излъчва данните за сърдечния 
ритъм.
Можете да преглеждате само екрана за наблюдение на 
пулса, докато излъчвате данни за сърдечния ритъм.

3 Сдвоете vívomove HR с вашето Garmin ANT +
съвместимо устройство.
Инструкциите  за  сдвояване  се  различават  за 
всяко Garmin съвместимо устройство.

4 Докоснете екрана за наблюдение на пулса и  -               
за да спрете излъчването на данните.

За VO2 Max. оценката
VO2 max. е максималният обем кислород (в милилитри), 
който можете да консумирате за минута на килограм 
телесно тегло при максимална производителност. С прости 
думи, VO2 max. е показател за атлетичното представяне и 
трябва да се увеличава с подобряването на нивото ви.
На устройството вашата VO2 max. оценка се показва като 
число, описание и ниво. В профила ви в Garmin Connect 
можете да видите допълнителни подробности за VO2 max. 
оценка, включително вашата фитнес възраст. Вашата 
фитнес възраст ви дава представа за това как вашата 
форма се сравнява с човек от същия пол и различна 
възраст. 
VO2 max. данните и анализите са предоставени с разреш. от 
The Cooper Institute .

Получаване на VO2 Max оценка
Устройството изисква данни за сърдечната честота и 15 минутна 
времева дейност, за да се покаже VO2 max. оценката.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2  Избор .

Ако вече сте записали 15 минутна бърза разходка, вашата 
VO2 max. се показва. Устройството показва датата, на 
която е VO2 max. прогнозата е актуализирана последно. 
Устройството актуализира VO2 max. прогнозата всеки път, 
когато приключите с разходка или бягане.

3 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана,
 за да получите VO2 max. оценка.
При завършване на теста се появява съобщение.

Часовник
Използване на хронометъра
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  > .

3 Докоснете двойно сензорния екран, за да стартирате таймера.
4  Докоснете двойно сензорния екран, за да спрете таймера.
5 Ако е необходимо -   за да нулирате таймера.

Стартиране на таймера за обратно отброяване
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  > .

3 Избор   или     за да зададете часа.
4 Докоснете центъра на сензорния екран, за да изберете времето 

и да преминете към следващия екран.
5  Избор  за да стартирате таймера.
6  Избор   за да спрете таймера.

Използване на будилника
1 Задайте часовете и честотите на будилника в Garmin 

Connect

2 На  vívomove  HR  задръжте  сензорния  екран,  за  да 
видите менюто.

3 Избор  > .

4  Прекарайте пръст, за да преминете през алармите.
5 Изберете аларма, за да я включите или изключите.

Bluetooth свързани функции
vívomove HR има няколко Bluetooth свързани функции 
за вашия съвместим смартфон, като използвате 
приложението Garmin Connect Mobile.
Notifications: Сигнализира ви за известия от вашия смартфон, 

включително обаждания, съобщения, актуализации на социални 
мрежи и др., Въз основа на настройките на смартфона.

Weather  updates:  Показва  текущата  температура  и 
прогноза за времето от вашия смартфон.

Music controls: Позволява ви да контролирате музикалния 
плейър на вашия смартфон.

Find my phone: Намира изгубения ви смартфон, който е 
свързан с вашето устройство и в момента е в обхват.

Find my device: Намира на изгубеното ви vívomove  HR устройство, 
което е сдвоено с вашия смартфон и понастоящем е в обхват.

Activity uploads: Автоматично изпраща активността ви в 
приложението Garmin Connect за мобилни устройства веднага 
след като отворите приложението.

4 Часовник
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Синхронизиране на данни с компютър
Преди да синхронизирате данните си с приложението 
Garmin Connect на вашия компютър, трябва да 
инсталирате приложението Garmin Express ™.
1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабела.

2 Отворете приложението Garmin Express.
Устройството влиза в mass storage режим.

3 Следвайте инструкциите на екрана.
4 Преглеждайте данните си в профила си в Garmin Connect.

Настройване на Garmin Express
1 Свържете устр. към компютъра посредством USB кабел.

2 Отидете на www.garmin.com/express.

3  Следвайте инструкциите на екрана.

Персонализиране на устройството
Настройки на вградения пулсомер
Задръжте екрана, за да видите менюто и избер.   .

: Позволява ви да включите или изключите пулсомера. 
Можете да използвате опцията Activity Only, за да използ. 
пулсомера само по време на определени дейности.

: Позволява ви да започнете да излъчвате данни за 
сърдечния си ритъм на сдвоени Garmin устройства.

Настройки на устройството
Можете да персонализирате някои настройки на 
устройството си. Допълнителни настройки могат да бъдат 
персонализирани в профила ви в Garmin Connect.
Задръжте екрана, за да видите менюто и избер.  .

:  Позволява  ви  да  сдвоявате  смартфона  си  и  да 
коригирате настройките за Bluetooth

: Регулира настройките на дисплея
: Настройва устройството да показва времето в 12-часов 
или 24-часов формат, позволявайки ви да настроите 
ръчно времето и да калибрирате стрелките на 
часовника.

: Включва и изкл. активит тракера и сигнала за движение.
: Регулира системните настройки.

Настройки за Bluetooth
Задръжте екрана, за да видите менюто, и избер.    >     . 
Появява се състоянието на вашата Bluetooth връзка.

: Включва и изключва безжичната технология Bluetooth.
Други настройки за Bluetooth се появяват, само когато е 
активирана безжичната технология Bluetooth.

: Позволява ви да активирате известията от вашия 
съвместим смартфон. Можете да използвате опцията 
Calls Only, за да показвате известия само за обаждания.

Pair Now: Позволява ви да свържете устройството си със 
съвместим смартфон с Bluetooth. Тази настройка ви 
позволява да използвате функции, свързани с Bluetooth, 
като използвате приложението Garmin Connect за мобилни 
устройства, включително известия и качване на активности.

Настройки на дисплея
Задръжте екрана, за да видите менюто и избер.   >   .

Brightness: Задава нивото на яркост на екрана. Можете да 
използвате опцията Auto за авт. регул. на яркостта на 
базата на околн. светл. Можете да избер.  или   за ръчно 
регулиране на нивото на яркостта.

По-високо ниво на яркост нямалява живота на батерията. 
Timeout: Задава продължителността преди изкл. на екрана.

По-дългото време на изчакв. намалява живота на батерията.
Gesture: Задава на екрана да включи жестове на китката. Жестовете

 включват завъртане на китката към тялото ви, за да видите 
устройството. Можете да използвате опцията Activity Only, за да 
използвате жестове само по време на определени дейности.

Ръчно настройване на часа
По подразбиране времето се настройва автоматично, 
когато vívomove HR е сдвоен със смартфон.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.
2 Избор  >  > Set Time > Manual.

3 Избор или  за да зададете часа и датата.
4 Изберете часа или датата, за да преминете към следв. екран.

Системни настройки
Задръжте екрана, за да видите менюто и избер.    > .

Vibration: Задава нивото на вибрациите.
По-високото ниво на вибрации намалява живота на батерията.

Wrist:  Позволява  ви  да  персонализирате  на  коя  ръка 
носите устройството.
Тази настройка се използва за силови тренировки и жестове.

Language: Задава езика на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да изберете двубуквения код, 
който съответства на вашия език.

Units: Задава на устройството, да покаже изминатото
 разстояние в километри или мили.

About: Показва идентификационния номер на устройството, 
версията на софтуера, регулаторната информация, 
лицензионното споразумение и оставащия процент на батерията.

Restore  Defaults:  Позволява  ви  да  нулирате 
потребителските данни и настройките.

Garmin Connect настройки
Можете да персонал. настройките на устр., настр. на потреб. си 
профил и потребителските настройки в Garmin Connect. Някои 
настройки могат също да бъдат персонал. на вашето устройство.
• От  менюто  за  настройки  в  Garmin  Connec  изберете  Garmin 

Devices, и изберете вашето устройство.
• От  уиджета  в  устройството  в  приложението  Garmin 

Connect изберете Device Settings.

След персонализиране на настройките синхронизирайте 
данните си, за да приложите промените в устройството си.

Настройки на устр. в профила ви в Garmin Connect
От вашия акаунт в Garmin Connect, изберете Device Settings.

Activity  Tracking:  Включва  и  изключва  функциите  за 
проследяване на активността, както и сигнала за движение.

Alarms: Задава часовете и честотата на будилника. Можете 
да настроите до осем отделни аларми.

Auto Activity Detection: Включва и изключва Move IQ  
събития. Можете да зададете колко дълго да чакате, 
преди устройството автоматично да стартира таймера.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка намалява живота на батерията.

Gesture: Задава подсветката да се включи при жестове на 
китката. Жестовете включват завъртане на китката към 
тялото ви, за да видите устройството.

Glanceable Widget: Позволява ви да изберете изгледа на часа.
Home Widget: Задава уиджета, който да се показва след 

период на неактивност.
Language: Задава езика на устройството.
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Time  Format:  Задава  устройството  да  показва  времето  в 
12-часов или 24-часов формат.

Timeout:  Задава продълж.  преди изкл.  на фоновото осветл.
По-продълж. изчакване намалява живота на батерията.

Units:  Задава  устройството  да  покаже  изминатото 
разстояние в километри или мили.

Visible  Widgets:  Позволява  ви  да  персонализирате 
уиджетите, които се показват на устройството ви.

Wrist  Worn  On:  Позволява  ви  да  персонализирате  на  коя 
китка носите устройството.
Тази настройка се използва за силови тренировки.

Потребителски настройки в Garmin Connect
От вашия акаунт в Garmin Connect, изберете User Settings.

Custom Step Length: Позволява на устр. ви по-точно да 
изчисли изминатото разст., като използвайки обичайната 
дължина на крачката ви. Можете да въведете известно 
разст. и броя на крачки, които са необх. за покр. на разст., 
а Garmin Connect ще изчисли дължината на крачката ви.

Daily  Floors  Climbed:  Позволява  ви  да  въведете 
ежедневна цел за изкачени етажи.

Daily  Steps:  Позволява  ви  да  въведете  ежедневна  цел  за 
крачки. Можете да използвате Auto Goal настройката, за 
да позволите на устр. ви автом. да определи целата ви.

Heart Rate Zones: Позволява ви да изчислите максималния 
си сърдечен ритъм и да определите зоните на пулса.

Personal  Information:  Позволява  ви  да  въведете  вашите 
лични данни, като дата на раждане, пол, височина и тегло.

Sleep: Позволява ви да въведете нормалните си часове на сън.
Weekly Intensity Minutes: Позволява ви да въведете 

седмична цел за броя минути за умерени до 
интензивни дейности.

Настройки на профила за активност в 
профила ви в Garmin Connect
От вашия акаунт в Garmin Connect, изберете Activity 
Options и изберете тип дейност.
Activity Mode Alerts: Позволява ви да персон. предупр. за 

режима на активност. Можете да настроите устр. да ви 
предупреждава, когато сърд. честота е над или под зоната 
или обичайния диапазон. Можете да изберете съществ. 
зона или да определите персонализирана зона.

Auto Lap: Позволява на устр. ви да маркира автом. 
обиколки на всеки километър или миля, въз основа 
на предпочитаната от вас единица от разстояние.

Auto Set Detection: Позволява на устр. ви авт. да стартира и
 спира набори от упражнения по време на активна тренир.

Data Fields: Позволява ви да персонализирате екрани за 
данни, които се показват по време на дадена дейност.

Информация за устройството
Спецификации
Вид батерия Акумулат., вградена литиево-йонна 
Живот на батерията До 5 дни в смарт режим 

До 2 седмици. в режим на часовник
Диапазон на работн. темп.    От -10º до 50ºC 

Температура на зареждане   От 0º до 45ºC

Безжични честоти / ANT+ 2.4 GHz @ 0 dBm nominal
protocols Bluetooth 2.4 GHz @ 0 dBm nominal

Воден рейтинг                       Swim*

* За повече инф. отидете на www.garmin.com/waterrating.

Преглед на информация за устройството
Можете да видите unit ID, версията на софтуера, регулаторната 
информация и оставащия процент на батерията.
1 Задръжте сензорния екран, за да видите менюто.

2  Избор    >  > About.

3 Прекарайте пръст, за да видите информацията.

Зареждане на устройството
ВНИМАНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте Important 
Safety and Product Information ръководство в кутията за продукта 
за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА
За да предотвратите корозия, внимателно почистете и 
изсушете контактите и околното пространство, преди да 
зареждате или свързвате с компютър. 
1 Натиснете страните  на  кабела Àза да  

отворите клипа.

2  Подравн. клипа с контактите ,  и пуснете клипа.

3 Включете USB кабела в източник на захранване.

4 Заредете устройството напълно.

Съвети за зареждане на устройството
• Свържете зарядното устройство сигурно към устройството,  за 

да го заредите, като използвате USB кабела.

Можете да заредите устройството, като включите USB 
кабела в адаптер, одобрен от Garmin в стандартен 
контактен или USB порт на компютъра. Зареждането на 
напълно изтощена батерия отнема около два часа.

• Вижте оставащия процент на батерията на екрана с 
информация за устройството.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте екстремни шок и грубо отношение, тъй 
като това може да влоши живота на продукта.
Не използвайте остри предмети за почистване на устройството.
Никога не използвайте твърд или остър предмет за работа 
със сензорния екран, или може да го повредите.
Избягвайте химически почистващи средства, разтворители, 
които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.
Изплакнете добре устройството с прясна вода след излагане на 
хлор, солена вода, слънцезащитни продукти, козметика, алкохол 
или други тежки химикали. Продължителното излагане на тези 
вещества може да повреди устройството.
Дръжте кожената каишка суха. Избягвайте плуване или 
къпане с кожената каишка. Излагането на вода може да 
увреди кожената лента.
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Males Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

Superior 95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1

Excellent 80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7

Good 60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3

Fair 40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4

Poor 0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Females Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

Superior 95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7

Excellent 80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9

Good 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1

Fair 40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9

Poor 0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

Апендикс
Фитнес цели
Познаването на зоните за сърдечен ритъм може да ви 
помогне да измерите и подобрите фитнеса си, чрез 
разбиране и прилагане на тези принципи.
• Вашият пулс е добра мярка за интенз. на упражненията.
• Обучението  в  определени  зони  на  сърдечния  ритъм 

може да ви помогне да подобрите силата си.
• Познаването на зоните за сърдечен ритъм може да ви 

предпази от претрениране и нараняване.
Ако знаете максималната си сърдечна честота, можете да 
използвате таблицата, за да определите най-добрата зона 
за сърдечен ритъм за целите си.
Ако не знаете максималната си сърдечна честота, 
използвайте един от калкулаторите, които са на 
разположение в интернет. Някои фитнес центрове могат 
да осигурят тест, който измерва макс. пулс. Макс. сърд. 
честота по подразбиране е 220 минус вашата възраст.

За зоните на сърдечната честота
Много спортисти използват зоните за сърдечен ритъм, за да 
измерват и повишават сърдечно-съдовата си сила и да 
подобр. нивото си. Зоната на сърдечната честота е зададен 
диапазон от сърдечни удъри в минута. Петте общоприети 
зони на сърдечната честота са номерирани от 1 до 5
VO2 Max. стандартни рейтинги
Тези таблици включват стандартизирани класификации за VO2 max. оценки по възраст и пол.

според нарастващата интензивност. Обикновено зоните за 
сърдечен ритъм се изчисляват на базата на процента от 
максималния ви пулс.
Изчисляване на сърдечната честота
Зона % от

максимал
ния пулс

Възприемани усилие Ползи

1 50–60% Спокойно, лесно
темпо, ритмично
дишане

Аеробна тренировка
за начинаещи,
намалява стреса

2 60–70% Удобно темпо, леко
по-дълбоко дишане,
разговор възможен

Основни
сърдечно-съдови
обучения, темпо за
възстановяване добро

3 70–80% Умерено темпо,
по-трудно да се
разговаря

Подобрена аеробен
капацитет, оптимално
сърд.-съдови обучения

4 80–90% Бързо темпо и малко
неудобно, дишане
трудно

Подобрен
анаеробен
капацитет и праг,
подобрена скорост

5 90–100% Спритово темпо,
неустойчиво за прод.
период от време,
затруднено дишане

Анаеробни и
мускулна
издръжливост,
повишена мощност

Данните са препечатани с разрешение от The Cooper Institute. За повече информация отидете на www.CooperInstitute.org.

BSD 3-Clause License
Copyright © 2003-2010, Mark Borgerding

Всички права запазени.
Преразпределение и използване в код, с или 
без промяна, в случай че са изпълнени следните
условия:
• Повторно разпространение на изходния код трябва да

запази горното съобщение за авторски права, този списък
с условия и долупосочения отказ от отговорност.

• Повторно разпространение в бинарна форма трябва да се
цитира по-горното съобщение за авторски права, този 
списък сусловия и долупосочения отказ от отговорност в
докум. и / или други материали, които се разпростр.

• Нито авторът, нито имената на всички сътрудници могат да се
използват за одобрение или популяризиране на продукти,
получени от този софтуер, без конкретно предв. писмено разр.

ИЛИ СЪТРУДНИЦИТЕ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА
КАКВИТО И ДА Е ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ,
ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО,
НО НЕ САМО, ЗА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ,
ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ
ПРЕКЪСВАНЕ) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНИТЕ И
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО
ДОГОВОР, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ
(ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО),
ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР,
ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА
ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ.

7 Апендикс

ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ НОСИТЕЛИ НА
АВТОРСКИ ПРАВА "КАКТО Е" И ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ
ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА
ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СЕ ОТХВЪРЛЯТ. В
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ СОБСТВЕНИКА НА АВТОРСКИ ПРАВА



support.garmin.com

August 2017
190-02230-00_0A


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

