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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information ръководство 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

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

3 Заредете напълно устройството .
4   Започнете дейност .

Въведение 1

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. 

 LIGHT

• Натиснете, за да включите и изключите подсветката. 
• Натиснете, за да включите устройството. 
• Задръжте, за да видите менюто за управление. 
ЗАБЕЛЕЖКА: По време на гмуркане функциите за задържане са деактивирани. 
 MENU·UP

• Натиснете, за да превъртите през цикъла за преглед и менютата. 
• Задръжте, за да видите менюто. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да активирате или деактивирате този бутон за дейности по гмуркане. 
 DOWN

• Натиснете, за да превъртите през цикъла за преглед и менютата. 



Използване на часовника 
• Задръжте CTRL, за да видите менюто с контроли

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 менюто .
• От циферблата на часовника натиснете GPS, за да започнете дейност или да отворите приложение.
• Задръжте MENU, за да персонализирате циферблата на часовника, регулирате настройките 

сдвояване на безжични сензори и др.

Въведение 3

• Натиснете, за да превъртите през екраните с данни по време на гмуркане. 
• Задръжте, за да видите екрана на алтиметър, барометъра и компаса (ABC). ЗАБЕЛЕЖКА: По 
време на гмуркане функциите за задържане са деактивирани.  
START·STOP

• Натиснете, за да видите списъка с дейности и да започнете или спрете дейност. 
• Натиснете, за да изберете опция в меню. 
• Натиснете, за да видите менюто по време на гмуркане. 
• Задръжте, за да видите менюто на часовника. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Докато се гмуркате, функциите за задържане са деактивиран. .
 BACK

• Натиснете, за да се върнете към предишния екран. 
• Натиснете, за да излезете от меню по време на гмуркане. 
• Натиснете, за да запишете обиколка, почивка или преход по време на мултиспорт дейност. 
• Задръжте, за да видите циферблата на часовника от всеки екран. 
• Задръжте, за да се върнете към основния екран с данни по време на гмуркане. 
Докоснете двукратно устройството, за да превъртите през екраните с данни по време на гмуркане. 



Часовник
Задаване на аларма 
Можете да зададете няколко аларми. Можете да настроите всяка аларма да звучи веднъж или да се повтаря редовно.
 1 От който и да е екран задръжте SET.
2 Изберете Alarms.
3 Въведете времето за аларма.
4 Изберете Repeat и изберете кога да се повтори алармата (по избор).
5 Изберете Sound and Vibe и изберете тип известие (по избор).
6 Изберете Backlight > On, за да включите подсветката с алармата (по избор).
7 Изберете Label и изберете описание за алармата (по избор). Стартиране на таймера за обратно отброяване 
1 От който и да е екран задръжте SET.
2 Изберете Timers.
3 Въведете часа.
4 Ако е необходимо, изберете опция за редактиране на таймера: 

• За да рестартирате автоматично таймера след изтичането му, натиснете UP  и изберете Auto Restart > On. 
• За да изберете тип известие, натиснете UP  и изберете Sound and Vibe.

5 Натиснете GPS, за да стартирате таймера. 

Запазване на бърз таймер 
Можете да настроите до десет отделни бързи таймера. 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Таймери.
3 Изберете опция: 

• За да запазите първия си бърз таймер, въведете часа, натиснете UP и изберете Запиши. 
• За да запазите допълнителни бързи таймери, изберете Добавяне на таймер и въведете времето. 

Изтриване на таймер 
1 От всеки екран задръжте SET. 
2 Изберете Таймери.
3 Изберете таймер.
4 Натиснете UP.
5 Изберете Изтрий. 

4 Часовник

Използване на хронометъра 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Хронометър.
3 Натиснете GPS, за да стартирате таймера.
4 Натиснете SET, за да рестартирате таймера за обиколка. 



Синхронизиране на времето с GPS 
Всеки път, когато включите устройството и придобиете сателити, устройството автоматично открива 
вашите часови зони и текущото време на деня. Можете също така ръчно да синхронизирате времето с 
GPS, когато променяте часовите зони и да актуализирате за лятно часово време. 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Set Time с GPS.
3 Изчакайте, докато устройството открие сателити. 
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 три алтернативни часови зони. 
1 От всеки екран задръжте SET.
2 Изберете Алт. Часови зони.
3 Изберете Добавяне на зона.
4 Изберете часова зона.
5 Ако е необходимо, преименувайте часовата зона. 

Часовник 5

Общото време на хрон.       продължава да тече. 
5 Натиснете GPS, за да спрете и двата таймера. 
6 Натиснете UP и изберете опция. 

Настройка на сигнали 
1 От всеки екран задръжте SET. 
2 Изберете Сигнали.
3 Изберете опция: 

•  За  да  настроите  сигнал  да  звучи  определен  брой  минути  или  часове  преди  действителния  залез, 
изберете До залез > Състояние > Включено, изберете Час и въведете часа. 

•  За  да  настроите  сигнал  да  звучи  определен  брой  минути  или  часове  преди  действителния  изгрев, 
изберете До изгрев > Състояние > Включено, изберете Час и въведете часа. 

•  За да настроите сигнал да звучи при наближаване на буря,  изберете Предупреждение за буря > 
Включено, изберете Скорост и изберете скоростта на промяна на налягането. 

• За да настроите сигнал да звучи на всеки час, изберете Почасово > Включено. 



• Always ensure a safe ascent. A rapid ascent increases the risk of DCS.

Гмуркане 
Предупреждения за гмуркане 

 ВНИМАНИЕ
• Функциите за гмуркане на това устройство са за използване само от сертифицирани водолази. Това устройство не 

трябва да се използва като единствен компютър за гмуркане. Неуспехът да се въведе подходящата 
информация, свързана с гмуркането в устройството, може да доведе до сериозно нараняване или смърт. 

• Уверете се, че разбирате напълно използването, дисплеите и ограниченията на вашето устройство. Ако имате 
въпроси относно това ръководство или устройството, винаги разрешавайте всички несъответствия или объркване,
 преди да се гмуркате с устройството. Винаги помнете, че вие сте отговорни за собствената си безопасност. 

• Винаги съществува риск от декомпресионна болест (DCS) за всеки профил на гмуркане, дори ако следвате плана за 
гмуркане, предоставен от таблиците за гмуркане или водолазно устройство. Никоя процедура и устройство за 
гмуркане няма да елиминират възможността за DCS или кислородна токсичност. Физиологичният състав на 
индивида може да варира от ден на ден. Това устройство не може да отчете тези вариации. Силно ви 
препоръчваме да останете в рамките на ограниченията, предоставени от това устройство, за да сведете до 
минимум риска от DCS. Преди да се гмуркате, трябва да се консултирате с лекар относно вашето състояние. 

•  Винаги  използвайте  резервни  инструменти,  включително  дълбочина,  потопяем  манометър  и  таймер  или 
часовник. Трябва да имате достъп до таблици за декомпресия, когато се гмуркате с това устройство. 

• Извършете проверки за безопасност преди гмуркане, като проверка на правилната функция и настройки на устр., 
функцията на дисплея, нивото на батерията, налягането в резервоара и проверки на мехурчетата и др.

• Това устройство не трябва да се споделя между множество потребители с цел гмуркане. Профилите на водолазите 
са специфични и използването на профила на друг водолаз може да доведе до подвеждаща информация, която 
може да доведе до нараняване или смърт. 

• От съображения за безопасност никога не трябва да се гмуркате сами. Гмурнете се с приятел. Вие също трябва да 
останете с други хора за продължително време след гмуркане, тъй като потенциалната поява на декомпресионна 
болест (DCS) може да бъде забавена или предизвикана от повърхностни дейности. 

• Това устройство не е предназначено за търговски или професионални гмуркащи дейности. Той е само за
 развлекателни цели. Търговските или професионални дейности за гмуркане могат да изложат 
потребителя на екстремни дълбочини или условия, които увеличават риска от DCS. 

• Не се гмуркайте с газ, ако не сте проверили лично съдържанието му и не сте въвели анализираната стойност в 
устройството. Неуспехът да се провери съдържанието на резервоара и да се въведат подходящи стойности за газ 
към устр. ще доведе до неправилна инф. за планиране и може да доведе до сериозно нараняване или смърт. 

•  Гмуркането  с  повече  от  една  газова  смес  представлява  много  по-голям  риск  от  гмуркането  с  една  газова  смес. 
Грешки, свързани с използв. на множество газови смеси, могат да доведат до сериозно нараняване или смърт. 

• Деактивирането на функцията deco lockout на устройството може да доведе до повишен риск от DCS, което може 
да доведе до нараняване или смърт. Деактивирайте тази функция на свой собствен риск. 

• Нарушаването на изискваната декомпресионна спирка може да доведе до сериозно нараняване 
или смърт. Никога не се изкачвайте над показаната дълбочина на декомпресионната спирка. 

• Винаги извършвайте безопасно спиране между 3 и 5 метра (9,8 и 16,4 фута) за 3 минути, дори 
ако не се изисква декомпресионна спирка. 



Режими на гмуркане 
Устройството поддържа шест режима на гмуркане. Всеки режим на гмуркане има четири фази: предварителна 
проверка на гмуркане, повърхностен дисплей, по време на гмуркане и след гмуркане. По време на проверката 
преди гмуркане можете да потвърдите настр. за гмуркане, преди да започнете гмуркане. Повърхн. фаза показва 
екраните с данни за режима на гмуркане. Фазата на гмуркане показва данни за текущото гмуркане, а други функции 
на часовника, като GPS, са деактивирани. По време на прегледа след гмуркане можете да видите обобщение.

Единичен газ: Този режим ви позволява да се гмуркате с една газова смес. Можете да зададете до 11 
допълнителни газа като резервни газове. 

Multi-Gas: Този режим ви позволява да конфигурирате множество газови смеси и да превключвате газовете по 
време на гмуркането. Можете да зададете съдържанието на кислород от 5–100%. Този режим поддържа един 
дънен газ и до 11 допълнителни газове като декомпресионни или резервни газове. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Резервните газове не се използват в изчисленията за декомпресия на границата без 
декомпресия (NDL) и времето до повърхността (TTS), докато не ги активирате по време на гмуркане. 

CCR: Този режим за closed-circuit rebreather (CCR) ви позволява да конфигурирате две зададени точки за 
парциално налягане на кислорода (PO2),  setpoints, closed-circuit (CC) и декомпресионни и резервни 
газове. (OC). 

Gauge: Този режим ви позволява да се гмуркате с основни функции на таймера. 
ЗАБЕЛЕЖКА: След гмуркане в режим gauge , устр. може да се използва само в gauge или apnea режим за 24 часа.

Апнея: Този режим ви позволява да се гмуркате свободно със специфични за апнея данни за гмуркане.
 Този режим има по-висока скорост на опресняване на данните. 

Apnea  Hunt:  Този  режим  е  подобен  на  режима  на  гмуркане  с  апнея,  но  е  настроен  специално  за 
подводни риболовци. Този режим деактивира старт и стоп тоновете. 

Използване на режима за гмуркане в басейна
Когато устройството е в режим на гмуркане в басейн, функциите за натоварване на тъканите и блокиране на 
декомпресията функционират нормално, но гмурканията не се записват в дневника на гмурканията. 
1 Задръжте LIGHT, за да видите менюто за управление.
2 Избер.      .
Режимът за гмуркане в басейна се изключва автоматично в полунощ. 



Настройка за гмуркане
Можете да персонализирате настройките за гмуркане според вашите нужди. Не всички настройки са приложими 
за всички режими на гмуркане. Можете също да редактирате настройките, преди да започнете гмуркане. 
Задръжте MENU и изберете Настройка на гмуркане. 
Газове:  Задава  газовите  смеси,  използвани  в  режимите  на  гмуркане  с  газ.  Можете  да  имате  до 

дванадесет газа за всеки режим на гмуркане. 
Консерватизъм: Задава нивото на конс. за изчисленията за декомпресия. По-високият конс. осигурява по-кратко 

време на дъното и по-дълго време за изкачване. Опцията Custom ви позволява да зададете перс. коефициент.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че разбирате градиентните фактори, преди да въведете перс. ниво на консерватизъм. 

Тип вода: Позволява ви да изберете вида на водата. 
PO2:  Задава  праговете  на  парциалното  налягане  на  кислорода  (PO2)  в  барове  за  декомпресия, 

предупреждения и критични сигнали. 
Сигнали:  Позволява  ви  да  зададете  тон,  вибрация  или  безшумни  сигнали  за  дълбочина  и  време. 

Можете да активирате различни сигнали за различни режими на гмуркане.
Apnea Surf. Alert: Позволява ви да зададете сигнали за повърхностни интервали на апнея. 
Безопасно спиране: Позволява ви да промените продължителността на безопасното спиране. 
Last Deco Stop: Позволява ви да зададете дълбочината на крайната декомпресионна спирка. 
End Dive Delay: Позволява ви да зададете продълж. на времето преди края на устр. и запазва гмуркане след изплуване . 
CCR Setpoints: Позволява ви да зададете високи и ниски настройки на PO2 за гмуркания с closed-circuit rebreather (CCR)

Подсветка:  Позволява ви да регулирате настройките на подсветката за дейности по гмуркане. 
Можете да активирате подсветката през цялото гмуркане или само когато сте на дълбочина. 

Пулс: Позволява ви да активирате или деактивирате пулса за гмуркания. Опцията Stored Strap Data ви позволява да 
активирате пулсомер на гърдите, като HRM-Swim™ или HRM-Tri™, което съхранява данни за сърдечния ритъм с 
гмуркането. Можете да прегледате данните за измерване на пулса в приложението Garmin Dive™, след като 
завършите гмуркането. 

Двойно  докосване  за  превъртане:  Позволява  ви  да  докоснете  двукратно  устр.,  за  да  превъртите  през  екраните  с 
данни за гмуркане. За случайни превъртания, можете да използвате опцията Sensitivity за регулиране.

Бутон UP :  Позволява ви да активирате или деактивирате бутона UP по време на гмуркане,  за да 
предотвратите неволно натискане на бутон. 

Безшумно гмуркане: Позволява ви да деактивирате всички тонове и вибрации за сигнали по време на гмуркане. 
Време без полети: Позволява ви да зададете режима на таймера за обратно отброяване без полети. 
Deco Lockout: Позволява ви да деактивирате функцията за блокиране при декомпресия. Тази функция предотвратява

гмуркания с един газ, няколко газа и CCR за 24 часа, ако нарушите тавана за декомпресия за повече от три минути. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Все още можете да деактивирате функцията за декомпресия за блокиране след нарушаване на тавана 
за декомпресия. 



Настройка на вашите дихателни газове 
Можете да въведете до дванадесет газа за всеки режим на гмуркане. Изчисленията за декомпресия 
включват вашите декомпресионни газове, но не включват вашите резервни газове. 
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Настройка на гмуркане > Газове.
3 Изберете режим на гмуркане.
4 Изберете първия газ в списъка. 

За режимите на гмуркане с един или няколко газа това е дънния газ. За режима на гмуркане с 
closed-circuit rebreatherа (CCR), това е газът за разреждане. 

5 Изберете Oxygen и въведете процента на кислород в газовата смес. 
6 Изберете Helium и въведете процента на хелий в газовата смес. 

Устройството изчислява оставащия процент като съдържание на азот. 
7 Натиснете BACK.
8 Изберете опция: 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички опции са налични за всички режими на гмуркане.
• Изберете Добавяне на резервно копие и въведете процента на кислород и хелий за вашия резервен газ.
• Изберете Добавяне на нов, въведете процента на кислород и хелий и изберете Режим, за да зададете 

предназначението за газа, като декомпресия или резервно. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За режима на гмуркане с множество газове, можете да изберете Задаване като газ за 
пътуване, за да зададете декомпресионен газ като газ, предназначен за гмуркане. 

Задаване на прагове на PO2 
Можете да конфигурирате праговете на парциалното налягане на кислорода (PO2) в барове за 
декомпресия, предупреждение и критични сигнали. 
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Настройка на гмуркане > PO2. 
3 Изберете опция: 

• Изберете Deco PO2, за да зададете прага, който можете да достигнете, преди да започнете своето 
изкачване и да преминете към декомпресионния газ с най-висок процент кислород. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не превключва автоматично газовете вместо вас. Трябва да изберете газта. 
•  Изберете  PO2  Warning,  за  да  зададете  прага  за  най-високото  ниво  на  концентрация  на 

кислород, което е удобно да достигнете. 
• Изберете PO2 Critical, за да зададете прага за максимално ниво на концентрация на кислород, 

което трябва да достигнете. 
4 Въведете стойност. 
Ако достигнете прагова стойност по време на гмуркане, устройството показва предупредително съобщение. 



Задаване на CCR настройки 
Можете да конфигурирате зададените точки за високо и ниско парциално налягане на кислорода 
(PO2) за гмуркания с closed-circuit rebreather (CCR). 
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Настройка на гмуркане > CCR Setpoints. 
3 Изберете опция: 

• За да конфигурирате долната настройка на PO2, изберете Ниска настройка. 
• За да конфигурирате горната работна точка на PO2, изберете Висока настройка. 

4 Изберете режим. 
5 Изберете опция: 

• За да промените автоматично зададената точка въз основа на текущата ви дълбочина, изберете Auto. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Например, ако се спускате през високата дълбочина на зададената точка или се изкачвате през 
ниската дълбочина на зададената точка, прагът на PO2 се превключва съответно на висока или ниска работна 
точка. Дълбочините на автоматичната зададена стойност трябва да са най-малко 6,1 m (20 ft.) една от друга. 

• За да промените ръчно зададените точки по време на гмуркане, изберете Ръчно. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако промените ръчно зададените точки в рамките на 1,8 m (6 ft.) от дълбоч. на автом. превкл., 
тогава автом. превкл. на зададените стойности е забранено, докато не сте на повече от 1,8 m (6 ft.) над или под 
дълбочината на автом. превключване. Това предотвратява неволно превкл. на зададената стойност. 

6 Изберете PO2 и въведете стойност.
7 Ако е необходимо, изберете Дълбочина и въведете стойност на дълбочината за автом. промяна на зададената точка. 

Време без полет
След гмуркане може да се наложи да изчакате няколко часа, преди да е безопасно да летите със самолет. 
За да посочите оставащото ви време без полети, се появява на циферблата по подразбиране. Можете да 
видите повече подробности за повърхностния интервален изглед. 
Задръжте MENU и изберете Настройка на гмуркане > Време без полети. 

Режим без полет Тип гмуркане No-Fly Time

Стандартно или 24 ч. Продълж. от 3 мин. или по-малко или дълбочина от 5 m или по-малко. 0 часа

Стандартно                  Гмуркане без декомпр. повече от 48 часа от предишното гмуркане. 12 часа

Стандартно                  Множество гмуркания без декомпресия в рамките на 48 часа. 18 часа

Стандартно                  Гмуркане с завършена декомпресионна спирка. 24 часа

24 часа Non-gauge гмуркане, което не е нарушило плана за декомпресия. 24 часа

Стандартно или 24 ч. Gauge гмуркане или гмуркане, което е нарушило плана за декомпресия. 48 часа
Екрани с данни за гмуркане 
Можете да натиснете DOWN  или да докоснете двукратно устройството, за да превъртите през екраните с данни. 
В настройките за активност можете да пренаредите екраните с данни по подразбиране, да добавите 
хронометър за гмуркане и да добавите персонализирани екрани с данни. Можете да персонализирате 
полетата с данни на някои от екраните с данни. 



Екрани с данни за единичен газ и няколко газа 

Екран с основни данни: Показва основните данни за гмуркане, включително дихателния ви газ, нивото на парциалното
 налягане на кислорода (PO2) и скоростта на изкачване. Можете да редактирате едно от полетата с данни. 

: Добре. Изкачването е по-малко от 7,9 м (26 фута) в минута. 

: Умерено високо. Изкачването е между 7,9 и 10,1 м (26 и 33 фута) в минута. 

  и       редуващи се: Твърде високо. Изкачването е по-голямо от 10,1 м (33 фута) в минута. 

Компас  за  гмуркане:  Позволява  ви  да  видите  компаса  и  да  зададете  насочено  направление  за 
подпомагане на подводната навигация. 

Персонализиран екран с данни: Показва допълнителни данни за гмуркане и физиологична информация. 
Можете да редактирате измервателните уреди и две от полетата с данни. 

Вашето ниво на натоварване на тъканите с азот (N2) и хелий (He). 
Сегмент 1: 0 до 79% натоварване на тъканите. 
Сегмент 2: 80 до 99% натоварване на тъканите. Когато стартирате безопасно спиране, се появява 
индикаторът за безопасно спиране. Когато нивото на натоварване достига или надвишава 100%, 
се появява индикаторът за спиране за декомпресия. 

Вашата скорост на изкачване. 



Екрани с данни за CCR 

Екран с основни данни: Показва основните данни за гмуркане, включително дихателния ви газ, нивото на парциалното
 налягане на кислорода (PO2) и скоростта на изкачване. Можете да редактирате едно от полетата с данни. 

Вашето ниво на натоварване на тъканите с азот (N2) и хелий (He). 
Сегмент 1: 0 до 79% натоварване на тъканите. 
Сегмент 2: 80 до 99% натоварване на тъканите. Когато стартирате безопасно спиране, се появява 
индикаторът за безопасно спиране. Когато нивото на натоварване достига или надвишава 100%, 
се появява индикаторът за спиране за декомпресия. 

Вашата скорост на изкачване. 

: Добре. Изкачването е по-малко от 7,9 м (26 фута) в минута. 

: Умерено високо. Изкачването е между 7,9 и 10,1 м (26 и 33 фута) в минута. 

  и       редуващи се: Твърде високо. Изкачването е по-голямо от 10,1 м (33 фута) в минута. 

Компас  за  гмуркане:  Позволява  ви  да  видите  компаса  и  да  зададете  насочено  направление  за 
подпомагане на подводната навигация. 



Персонализиран екран с данни: Показва допълнителни данни за гмуркане и физиологична информация. 
Можете да редактирате измервателните уреди и две от полетата с данни. 

Нивото на кислородна токсичност на централната нервна система (CNS ). 
Сегмент 1: 0 до 79% кислородна токсичност на CNS. 
Сегмент 2: 80 до 99% кислородна токсичност на CNS . 
Сегмент 3: 100% или по-висока кислородна токсичност на CNS . 
Вашите текущи единици за кислородна токсичност (OTU). 
Сегмент 1: 0 до 249 OTU. 
Сегмент 2: 250 до 299 OTU. 
Сегмент 3: 300 или по-голям OTU. 

Gauge екрани с данни

Хронометър за гмуркане: Показва хронометъра на дъното, средната дълбочина, максималната дълбочина 
и скоростта на изкачване. 

Вашата скорост на изкачване. 

: Добре. Изкачването е по-малко от 7,9 м (26 фута) в минута. 

: Умерено високо. Изкачването е между 7,9 и 10,1 м (26 и 33 фута) в минута. 

  и     редуващи се: Твърде високо. Изкачването е по-голямо от 10,1 м (33 фута) в минута. 

Компас за гмуркане: Позволява ви да видите компаса и да зададете насочено направление за подпомагане 
на подводната навигация. 

Персонализиран екран с данни: Показва допълнителни данни за гмуркане и физиологична информация. 
Можете да редактирате измервателните уреди и три от полетата с данни. 



Apnea екрани с данни

Екран  по  време  на  гмуркане:  Показва  информацията  за  текущото  гмуркане,  включително 
изминалото  време,  текущата  и  максимална  дълбочина,  данни  за  сърдечната  честота  и 
скоростта на изкачване или спускане. Можете да редактирате три от полетата с данни. 

Вашата скорост на изкачване или спускане в метри.             или   се появяват, когато се движите 
по-бързо от 0,5 m/s (1,6 ft./s). 

Екран  за  повърхностен  интервал:  Показва  текущото  време  на  повърхностния  интервал,  сърдечната 
честота и информация за последното гмуркане. Можете да редактирате полетата с данни. 

Броят на завършените гмуркания. 



Екран за повърхностен интервал: Показва текущото време на повърхностния интервал, както и изминалото време, 
макс. дълбочина и температурата за последното ви apnea гмуркане. Можете да редактирате полетата с данни. 

Броят на завършените гмуркания.

Екран  за  времето  на  деня:  Показва  часа  от  деня,  скоростта  над  земята  (SOG)  и  нивото  на  батерията. 
Можете да редактирате полетата с данни. 

Гмуркане
1 От циферблата на часовника натиснете START.
2 Изберете режим на гмуркане. 
3 Ако е необходимо, натиснете UP, за да редактирате настройките за гмуркане, като газове, тип вода и сигнали. 
4 Изчакайте с китката си извън водата, докато часовникът получи GPS сигнали и лентата на състоянието се запълни (по избор). 

Часовникът изисква GPS сигнали, за да запази мястото на влизане в гмуркането. 
5 Натиснете START, докато се появи основният екран с данни за гмуркане. 
6 Спуснете се, за да започнете гмуркането си. 

Таймерът за активност стартира автоматично, когато достигнете дълбочина от 1,2 m (4 фута). 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако  започнете  гмуркане,  без  да  изберете  режим  на  гмуркане,  часовникът  използва  най-скоро 
използвания режим и настройки на гмуркане и местоположението ви за влизане на гмуркане не се запазва. 

7 Изберете опция: 
• Натиснете DOWN , за да превъртите през екраните с данни и компаса за гмуркане. 

СЪВЕТ: Можете също да докоснете два пъти часовника, за да превъртите през екраните. 
• Натиснете START, за да видите менюто по време на гмуркане. 

8 Когато сте готови да прекратите гмуркането, изкачете се на повърхността. 
9 Дръжте китката си далеч от водата, за да може часовникът да получава GPS сигнали и да запази 

местоположението ви за излизане от гмуркане (по избор).
10 Изберете опция: 

• За гмуркане с единичен газ, няколко газа, CCR или Gauge , изчакайте таймера да отброи. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се издигнете до 1 м, таймерът за края на гмуркането започва да отброява обратно. Можете 
да натиснете START и изберете Stop Dive, за да запазите гмуркането преди да изтече таймерът. 

• За Apnea or Apnea Hunt гмуркане, натиснете НАЗАД и -       .
Часовникът запазва активността на гмуркането.
СЪВЕТ: Можете да видите историята на гмуркането си в прегледа на дневника на гмурканията. 



Навигация с компас 
1 По време на гмуркане с единичен газ, мулти-газ, CCR или Gauge гмуркане, превъртете до компаса за гмуркане. 

Компасът показва вашата посока. 
2 Натиснете START, за да зададете посока. 

Компасът показва отклонения            от зададения курс        . 
3 Натиснете START и изберете опция: 

• За да нулирате посоката, изберете Нулиране на посоката. 
• За да промените посоката на 180 градуса, изберете Set to Recip. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Компасът показва реципрочния курс със сив знак. 
• За да зададете 90-градусов курс наляво или надясно, изберете Задаване на 90L или Задаване на 90R. 
• За да изчистите посоката, изберете Clear Heading. 



Използване на хронометъра за гмуркане 
СЪВЕТ: Можете да добавите опростен екран за хронометър към всеки от режимите на гмуркане с газ.

1 Започнете Gauge  гмуркане.
2 Превъртете до екрана на хронометъра. 

3 Натиснете СТАРТ и изберете Нулиране на ср. дълбочина, за да зададете средната дълб. на текущата си дълбочина. 
4 Натиснете START и изберете Стартиране на хронометър.
5 Изберете опция: 

• За да спрете да използвате хронометъра, натиснете START и изберете Стоп хронометър. 
• За да рестартирате хронометъра, натиснете START и изберете Нулиране на хронометъра. 

Използване на основния хронометър за гмуркане 
1 Изберете опция: 

• Добавете екрана с данни за тайм. на хрон. към режима на гмуркане с единичен газ, много газов, CCR или Gauge. 
• Активирайте екрана с данни за повърхността на хронометъра за режима на гмуркане с Apnea или Apnea Hunt.

2 По време на гмуркане с газ или повърхностен интервал на апнея, превъртете до екрана на хронометъра. 
3 Натиснете START, за да стартирате таймера.
4 Натиснете STOP, за да спрете таймера.
5 Натиснете BACK, за да нулирате таймера.
Превключване на газове по време на гмуркане 
1 Започнете гмуркане с един газ, няколко газа или closed-circuit rebreather (CCR). 
2 Изберете опция: 

• Натиснете START, изберете Газ и изберете резервен или декомпресионен газ. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, можете да изберете Добавяне на нов и да въведете нов газ. 

• Гмуркайте се, докато достигнете прага Deco PO2. 
Устройството ви подканва да преминете към газ с най-висок процент кислород. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не превключва автоматично газовете вместо вас. Трябва 
да изберете газта. 



Превключване между CC и OC гмуркане за спасителна процедура 
По време на гмуркане с closed-circuit rebreather (CCR), можете да превключвате между гмуркане със 
затворена верига (CC) и отворена верига (OC), докато изпълнявате процедура за спасяване. 
1 Започнете CCR гмуркане.
2 Натиснете START.
3 Изберете Превключване към OC. 

Цветовете на полето с данни за PO2 на основния екран с данни се инвертират и устройството 
превключва активния дихателен газ към вашия OC декомпресионен газ. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте настроили OC декомпресионен газ, устройството преминава към вашия разредител. 

4 Ако е необходимо, натиснете START и изберете Газ, за да превключите ръчно към резервен газ. 
5 Натиснете START и изберете Превключване към CC, за да превключите обратно към CC гмуркане. 
Извършване на безопасно спиране 
Трябва да правите безопасно спиране по време на всяко гмуркане, за да намалите риска от 
декомпресионна болест. 1 След гмуркане от поне 11 m (35 ft.), изкачете се до 5 m (15 ft.).

На екраните с данни се появява информация за безопасно спиране. 

Вашата дълбочина спрямо повърхността. Докато се изкачвате, позицията ви се 
движи нагоре към дълбочината на безопасното спиране. 

Дълбочината на безопасно спиране. 

Таймерът за безопасно спиране. Когато сте в рамките на 1 м (5 фута) от 
дълбочината, таймерът започва да отброява. 

2 Останете в рамките на 2 m от дълбочината на тавана на безопасното спиране, докато таймерът достигне нула. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се изкачите на повече от 3 м (8 фута) над дълбочината за безопасно спиране, таймерът за 
безопасно спиране спира на пауза и устройството ви предупреждава да се спуснете под дълбочината. Ако се 
спуснете под 11 м (35 фута), таймерът за безопасно спиране се нулира. 

3 Продължете да се изкачвате към повърхността. 



Извършване на декомпресионна спирка
Винаги трябва да извършвате всички необходими декомпресионни спирания по време на гмуркане, за да 
намалите риска от декомпресионна болест. Липсата на декомпресионна спирка добавя значителен риск. 
1 Когато надхвърлите времето без декомпресия (NDL), започнете изкачването си. 

На екраните с данни се появява информация за спиране на декомпресията. 

Вашата дълбочина спрямо повърхността.  Докато се изкачвате, позицията ви се движи нагоре към 
необходимата дълбочина на декомпресионната спирка. Празните сегменти представляват изчистени 
спирки. Можете да изчистите спирка, преди да се изкачите до нея. 

Дълбочината на спирката декомпресия. 

Таймер за спиране на декомпресията. 

2 Останете в рамките на 0,6 m (2 фута) от дълбочината на декомпресионната спирка, докато таймерът за 
спиране на декомпресията достигне нула. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се изкачите на повече от 0,6 m (2 фута) над дълбочината за декомпресионна спирка, таймерът за 
спиране на декомпресията спира на пауза и устройството ви предупреждава да се спуснете под дълбочината.

3 Продължете да се изкачвате към повърхността или следващата декомпресионна спирка. 

Преглед на Повърхностния интервал
1 От циферблата на часовника натиснете UP или DOWN , за да видите изгледа на повърхностния интервал.
2 Нат. START, за да видите вашите единици за кисл. токсичност (OTU) и процента на централната нервна система (CNS). 

ЗАБЕЛЕЖКА: OTU, натрупан по време на гмуркане, изтича след 24 часа.
3 Натиснете DOWN , за да видите подробностите за натоварването на тъканите.
4 Натиснете DOWN , за да видите оставащото си време за забрана на полетите и часа на деня, в който 
периодът на забрана за полети приключва. 



Преглед на дневника за гмуркане 
Излгеда показва обобщения на вашите наскоро записани гмуркания.
1 От циферблата на часовника натиснете UP или DOWN , за да видите изгледа на дневника на гмурканията. 
2 Натиснете START, за да видите последното си гмуркане.
3 Натиснете DOWN > START , за да видите друго гмуркане (по избор).
4 Натиснете START и изберете опция: • За да видите допълнителна информация за дейността, изберете Всички статистики. 

•  За  да  видите  допълнителна  информация  за  едно  от  множеството  гмуркания  с  апнея  в  дейността, 
изберете Гмуркания и изберете гмуркане. 

• За да запазите място за влизане или изход за гмуркане, изберете Запиши местоположение. 
• За да видите графика на дълбочината за дейността, изберете Профил на дълбочината. 
• За да видите графика на температурата за дейността, изберете Температурна графика. 
• За да видите използваните от вас газове, изберете Gas Switches. 
• За да премахнете дейността от вашето устройство, изберете Delete. 

Планиране на гмуркане
Можете да планирате бъдещи гмуркания с помощта на вашето устройство. Устройството може да изчислява времена 
за ограничение без декомпресия (NDL) или да създава планове за декомпресия. Когато планирате гмуркане, 
устройството използва при изчисленията остатъчното ви натоварване на тъканта от скорошни гмуркания. 
Изчисляване на NDL време 
Можете да изчислите времето без декомпресия (NDL) или максималната дълбочина за бъдещо 
гмуркане. Тези изчисления не се записват или прилагат към следващото ви гмуркане. 
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Compute NDL. 
3 Изберете опция: 

• За да изчислите NDL въз основа на вашето текущо натоварване на тъканите, изберете Diving Now. 
• За да изчислите NDL въз основа на натоварването на вашата тъкан в бъдеще, изберете Enter Surf. 

Interval и въведете времето на вашия повърхностен интервал. 
4 Въведете процент кислород. 
5 Изберете опция: 

• За да изчислите времето за NDL, изберете Enter Depth и въведете планираната дълбочина за вашето гмуркане. 
• За да изчислите максималната дълбочина, изберете Enter Time и въведете планираното време на гмуркане. 
Появяват се часовникът за обратно отброяване на NDL, дълбочината и максималната работна дълбочина (MOD). 

6 Натиснете START.7 
Изберете опция: 

• За да излезете, изберете Готово. 
• За да добавите интервали към вашето гмуркане, изберете Добавяне на повторно 
гмуркане и следвайте инструкциите на екрана. 



Създаване на план за декомпресия 
Можете да създадете планове за декомпресия с отворена верига и да ги запазите за бъдещи гмуркания. 
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Deco Plans > Add New.
3 Въведете име за плана за декомпресия.
4 Изберете опция: •  За  да въведете максималното парциално налягане на кислорода в  барове,  изберете PO2. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството използва стойността на PO2 за превключване на газ. 
• За да въведете вашето ниво на консерватизъм за изчисления за декомпресия, изберете Консерватизъм. 
• За да въведете вашите газови смеси, изберете Gases. 
• За да въведете дълбочината на последната си декомпресионна спирка, изберете Last Deco Stop. 
• За да въведете максималната дълбочина на гмуркане, изберете Bottom Depth. 

5 Изберете Save.

Използване на планове за декомпресия
1 Натиснете START.
2 Изберете Plan Dive > Deco Plans. 
3 Изберете план за декомпресия. 
4 Изберете опция: 

• За да видите плана за декомпресия, изберете Преглед. 
• За да използвате настройките на плана за декомпресия за режим на гмуркане, изберете Приложи. 
• За да промените детайлите на плана за декомпресия, изберете Редактиране. 
• За да редактирате името на плана за декомпресия, изберете Преименуване. 
• За да премахнете плана за декомпресия, изберете Изтрий > . 

Височинно гмуркане
На по-голяма надморска височина атмосферното налягане е по-ниско и тялото ви съдържа по-голямо количество 
азот, отколкото в началото на гмуркане на морското равнище. Устройството автоматично отчита промените в 
надморската височина с помощта на сензора за барометрично налягане. Абсолютната стойност на налягането, 
използвана от модела за декомпресия, не се влияе от надм. височина или от манометъра, показан на часовника. 
Съвети за носене на устройството с костюм
• Използвайте изключително дългата силиконова каишка, за да носите устройството върху дебел костюм. 
• За точни измервания на сърдечната честота, уверете се, че устройството остава в контакт с кожата ви 

и не се блъска в други устройства, носени на китката.
• Ако носите устройството върху костюм, изключете вградения пулсомер, за да увеличите живота на 

батерията. 



Дейности и приложения 
Вашият часовник може да се използва за вътрешни, външни, атлетически и фитнес дейности. Когато 
започнете дейност, часовникът показва и записва сензорни данни. Можете да създавате 
персонализирани дейности или нови дейности въз основа на дейности по подразбиране. Когато 
завършите дейностите си, можете да ги запазите и споделите с общността на Garmin Connect™. 
Можете също да добавите дейности и приложения Connect IQ™ към вашия часовник с помощта на 
приложението Connect IQ. 
За  повече  информация  относно  проследяването  на  активността  и  точността  на  фитнес  метриките 
посетете garmin.com/ataccuracy. 
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Терминология за гмуркане 
Централна нервна система (CNS): Мярка за кислородна токсичност на централната нервна система, причинена 

от излагане на повишено парциално налягане на кислорода (PO2) по време на гмуркане. 
Closed-circuit  rebreather (CCR):  Режим на гмуркане, използван за гмуркания, извършвани с ребризер, 

който рециркулира издишания газ и премахва въглеродния диоксид. 
Максимална  работна  дълбочина  (MOD):  Най-голямата  дълбочина,  на  която  може  да  се  използва 

дихателен газ, преди парциалното налягане на кислорода (PO2) да надхвърли безопасната граница. 
Без ограничение за декомпресия (NDL): Гмуркане, което не изисква време за декомпресия, докато 

се изкачва на повърхността. 
Единици за кислородна токсичност (OTU): Мярка за белодробна кислородна токсичност, причинена от 

излагане на повишено парциално налягане на кислорода (PO2) по време на гмуркане. Един OTU е 
еквивалентен на вдишване на 100% кислород при 1 ATM за 1 минута. 

Парциално  налягане  на  кислорода  (PO2):  Налягането  на  кислорода  в  дихателния  газ,  базирано  на 
дълбочината и процентното съдържание на кислород. 

Повърхностен интервал (SI): Времето, което е изминало от завършването на последното гмуркане. 
Време  до  повърхността  (TTS):  Приблизителното  време,  което  ще  отнеме  за  изкачване  на 

повърхността, включително декомпресионни спирки. 

http://www.garmin.com/elog
http://garmin.com/ataccuracy


Стартиране на дейност 
Когато започнете дейност, GPS се включва автоматично (ако е необходимо). 
1 От циферблата на часовника натиснете GPS.
2 Изберете опция: 

• Изберете дейност от любимите си. 
• Избер.      и изберете дейност от разширения списък с дейности. 

3 Ако дейността изисква GPS сигнали, излезте навън в зона с ясен изглед към небето и изчакайте, докато 
часовникът е готов. 
Часовникът е готов, след като установи пулса ви, получи GPS сигнали (ако е необходимо) и се 
свърже с вашите безжични сензори (ако е необходимо). 

4 Натиснете GPS, за да стартирате таймера за активност. 
Часовникът записва данни за активността само докато таймерът за активност работи. 

Съвети за записване на дейности 
• Заредете часовника, преди да започнете дейност. 
• Натиснете SET, за да записвате обиколки, да започнете нова серия или да преминете към следващата стъпка 
• Натиснете UP  или DOWN, за да видите допълнителни екрани с данни. 
• Задръжте MENU и изберете Режим на захранване, за да използвате режим на захранване за удължаване живота.

Спиране на дейност 
1 Натиснете GPS.
2 Изберете опция: 

• За да възобновите дейността си, изберете Възобновяване. 
• За да запазите дейността и се върнете в режим на часовник, изберете Save > Done.
• За да спрете дейността си и да я възобновите по-късно, изберете Възобновяване по-късно. 
• За да маркирате обиколка, изберете Lap.
• За да се придвижите обратно до нач. точка на вашата дейност по пътя, който сте изминали, изберете Назад към 

старта > TracBack. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 
•  За  да  се  придвижите  обратно  до  началната  точка  на  вашата  дейност  по  най-прекия  път, 

изберете Назад към началото > Права линия. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 

• За да измерите разликата между сърдечната честота в края на дейността и сърдечната честота 
две минути по-късно, изберете Recovery HR и изчакайте, докато таймерът отброи обратно. 

• За да отхвърлите дейността и да се върнете на часовника, избер.    Отхвърли > .
ЗАБЕЛЕЖКА: След спиране на дейността устройството я записва автоматично след 30 минути. 
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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. 

Функции за свързване на телефона 65

http://www.garmin.com/connectapp
https://connect.garmin.com


Актуализиране на софтуера с помощта на приложението Garmin Connect 
Преди да можете да актуализирате софтуера на часовника си чрез приложението Garmin Connect, 
трябва да имате акаунт в Garmin Connect и трябва да сдвоите часовника със съвместим телефон. 

Синхронизирайте часовника си с приложението Garmin Connect.

Използване на Garmin Connect на вашия компютър 
Приложението Garmin Express свързва вашия часовник с вашия акаунт в Garmin Connect с помощта на компютър. 
Можете да използвате приложението Garmin Express, за да качите вашите данни за активността във вашия акаунт в 
Garmin Connect и да изпращате данни, като тренировки или планове за тренировки, от уебсайта на Garmin Connect 
към вашия часовник. Можете също да добавите музика към часовника си. Можете също да инсталирате 
актуализации на софтуера и да управлявате вашите Connect IQ приложения.
1 Свържете часовника към компютъра с помощта на USB кабел. 
2 Отидете на  www.garmin.com/express.

3 Изтеглете и инсталирайте приложението Garmin Express. 
4 Отворете приложението Garmin Express и изберете Add Device.

5  Следвайте инструкциите на екрана. 
Актуализиране на софтуера с помощта на Garmin Express 
Преди да можете да актуализирате софтуера на часовника си, трябва да изтеглите и инсталирате 
приложението Garmin Express и да добавите часовника си.
1 Свържете часовника към вашия компютър с помощта на USB кабела. 

Когато е наличен нов софтуер, приложението Garmin Express го изпраща до вашия часовник. 
2 След  като  приложението  Garmin  Express  завърши  изпращането  на  актуализацията,  изключете  часовника  от 

компютъра си. Вашият часовник инсталира актуализацията. 

Connect IQ функции 
Можете да добавите функции Connect IQ към вашия часовник от Garmin и други доставчици, като 
използвате приложението Connect IQ (garmin.com/connectiqapp). Можете да персонализирате 
часовника си с циферблати, приложения, полета за данни и доставчици на музика. 
Циферблати: Позволяват ви да персонализирате външния вид на часовника. 

Полета с  данни:  Позволяват  ви да изтегляте нови полета с  данни,  които представят  данни от  сензори,  активност  и 
история по нови начини. Можете да добавите полета за данни на Connect IQ към вградените функции и страници. 

Приложения  за  устройство:  Добавете  интерактивни  функции  към  часовника  си,  като  например 
погледи и нови видове дейности. 

Музика: Добавете доставчици на музика към часовника си. 
Изтегляне на Connect IQ функции

Когато е наличен нов софтуер, приложението Garmin Connect автоматично изпраща актуализацията до 
вашия часовник. Актуализацията се прилага, когато не използвате активно часовника. Когато 
актуализацията завърши, вашият часовник се рестартира.

Преди да можете да изтеглите функции от приложението Connect IQ, трябва да сдвоите своя часовник fēnix с 
телефона си.
1 От магазина за приложения на телефона си инсталирайте и отворете приложението Connect IQ .
2  Ако е необходимо, изберете вашия часовник. 
3 Изберете функция Connect IQ. 
4 Следвайте инструкциите на екрана.
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Изтегляне на Connect IQ функции чрез вашия компютър 
1 Свържете устройството към компютъра с помощта на USB кабел .
2   Отидете на apps.garmin.com и влезте. 
3 Изберете функция Connect IQ и я изтеглете. 
4 Следвайте инструкциите на екрана. 

http://www.garmin.com/express
https://apps.garmin.com


ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че каишката е закрепена. 
4 Повторете стъпките, за да смените другия щифт.

Управление на данни 
ЗАБЕЛЕЖКА: Устр. не е съвместимо с Windows 95, 98, Me, Windows NT , и Mac OS 10.3 и по-стари. 

Изтриване на файлове 
ЗАБЕЛЕЖКА 

Ако не знаете целта на даден файл, не го изтривайте. Паметта на вашето устройство съдържа важни 
системни файлове, които не трябва да се изтриват. 
1 Отворете Garmin устройството или тома. 
2 Ако е необходимо, отворете папка или том. 
3 Изберете файл. 
4 Натиснете клавиша Delete на клавиатурата си. 

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. 
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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.
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 

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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