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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 
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 на Connect IQ™ към вашия часовник с помощта на 
приложението Connect IQ .
За  повече  информация  относно  проследяването  на  активността  и  точността  на  показателите,  отидете  на  
garmin.com/ataccuracy.
Стартиране на дейност
Когато започнете дейност, GPS се включва автоматично (ако е необходимо). 
1 От циферблата на часовника натиснете START.

2 Ако това е първият път, когато започвате дейност, поставете отметка в квадратчето до всяка дейност, която да 
добавите към любимите си, и изберете  Done.

3 Изберете опция: 
• Изберете дейност от любимите си. 
• Избор , и изберете дейност от разширения списък с дейности. 

4 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). 

5 Натиснете START, за да стартирате таймера за активност. 
Часовникът записва данни за дейността само докато таймерът за активност работи. 

Съвети за записване на дейности 
• Заредете часовника, преди да започнете дейност .
• Натиснете LAP, за да запишете обиколки, да започнете нов набор, или да преминете към следващата стъпка.
• Натиснете UP или DOWN, за да видите допълнителни екрани с данни. 
• Плъзнете нагоре или надолу, за да видите допълнителни екрани с данни. 
• Задръжте MENU, и изберете Power Mode да използвате режим на захранване, за да удължите живота на батерията.
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Спиране на дейност 
1 Изберете STOP.

2 Изберете опция:
• За да възобновите дейността си, изберете Resume.

• За да запазите дейността и да видите подробностите, изберете  Save, натиснете START, и изберете опция. 
ЗАБЕЛЕЖКА: След като запазите дейността, можете да въведете данни за самооценка.

• За да спрете дейността си и да я възобновите по-късно, изберете Resume Later.

• За да маркирате обиколка, изберете Lap.

• За да се придвижите обратно до началната точка на вашата дейност по пътя, който сте изминали, изберете  Back to 

Start > TracBack.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 

• За да се придвижите обратно до нач. точка на вашата дейност по най-прекия път, изберете  Back to Start > Route.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна само за дейности, които използват GPS. 

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

• За да отхвърлите дейността, изберете Discard.

ЗАБЕЛЕЖКА: След спиране на дейността часовникът я записва автоматично след 30 минути. 

Оценяване на дейност 
Преди да можете да оцените дейност, трябва да активирате настройката за самооценка на вашето fēnix 
устройство .
Можете да записвате как се чувствате по време на бягане, колоездене или плуване. 
1 След като завършите дейност, изберете Save (Stopping an Activity, page 6).

2   Изберете число, което съответства на вашето възприемано усилие. 
Можете да изберете   за да пропуснете самооценката .

3  Изберете как се чувствате по време на дейността. 
Можете да видите оценките в приложението Garmin Connect. 
Бягане 

Бягане на пистата
Преди да отидете да бягате на писта, уверете се, че бягате на 400 м писта със стандартна форма. Можете да използвате дейността,
 за да записвате данните на пистата си на открито, вкл. разст. в метри и разд. на обиколка.

1  Застанете на външна писта.
2 Изберете START > Track Run.

3 Изчакайте, докато устройството открие сателити. 
4 Ако бягате в лента 1, преминете към стъпка 10.
5 Задръжте MENU.

6 Изберете настройките за активност. 
7 Изберете Lane Number.

8 Изберете номер на лентата. 
9 Изберете BACK два пъти, за да се върнете към таймера за активност. 
10 Изберете START.

11 Бягайте около пистата. 
След като пробягате 3 обиколки, вашето устройство записва размерите на пистата и калибрира разстоянието ви. 

12 След като завършите бягането, изберете STOP > Save.
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Съвети за записване на бягане на писта
• Изчакайте, докато индикаторът за състоянието на GPS стане зелен, преди да започнете бягане. 
• По време на първото си бягане на непозната писта, бягайте за мин. 3 обиколки, за да калибр. разст. на пистата. 

Трябва да избягате малко отвъд началната си точка, за да завършите обиколката. 
•   Бягайте всяка обиколка в една и съща лента .

Auto Lap по подразбиране  разстоянието е 1600 м, или 4 обиколки около пистата. 
• Ако бягате в лента, различна от лента 1, задайте номера на лентата в настройките за активност.

Отидете на Virtual Run
Можете да сдвоите вашето устр. със съвм. прил. на трета страна, за да предавате данни за темпото, пулс или темпо. 
1   От циферблата на часовника натиснете  START.

2 Изберете Virtual Run.

3 На вашия таблет, лаптоп или смартфон отворете прил. Zwift™ или друго приложение за виртуално обучение. 
4 Следвайте инструкциите на екрана, за да започнете работа и да сдвоите устройствата. 
5 Натиснете START, за да стартирате таймера за активност .
6 След като завършите бягането, натиснете STOP, за да спрете таймера за активност. 
Калибриране на Treadmill Distance
За да записвате по-точни разст. за бягащата си пътека, можете да калибрирате разстоянието на бягащата пътека, 
след като избягате поне 1,5 км (1 миля) на бягаща пътека. Ако използвате различни бягащи пътеки, можете ръчно да 
калибрирате разстоянието на бягащата пътека на всяка бягаща пътека или след всяко бягане. 
1 Започнете дейност на бягаща пътека .
2 Бягайте на бягащата пътека, докато вашето fēnix устройство запише поне 1,5 км (1 миля) .
3  След като завършите бягането, натиснете  STOP.

4 Изберете опция: 
• За да калибрирате разстоянието на бягащата пътека за първи път, изберете  Save.

Устройството ви подканва да завършите калибрирането на бягащата пътека. 
• За да калибр. ръчно разст. на бягащата пътека след първото кал., изберете  Calibrate & Save > Yes.

5  Проверете дисплея на бягащата пътека за изминатото разстояние и въведете разстоянието на вашето устройство. 

Записване на Ultra Run активност 
1 От циферблата на часовника натиснете START.

2 Изберете Ultra Run.

3 Натиснете START, за да стартирате таймера за активност. 
4 Започнете да бягате. 
5 Натиснете LAP, за да запишете обиколка и да стартирате таймера за почивка. Можете да конфигурирате настройката на Lap Key да записва обиколка и да стартира таймера за 

почивка, да стартира само таймера за почивка или да записва само обиколка 
6 Когато приключите с почивката, натиснете LAP, за да продължите да бягате. 
7 Натиснете UP или DOWN, за да видите допълнителни страници с данни (по избор). 
8 След като завършите дейността си, натиснете STOP и изберете Save. 
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Информация за устройството 
Зареждане на часовника 

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

ЗАБЕЛЕЖКА 
За да предотвратите корозия, почистете и подсушете добре контактите и околността преди 
зареждане или свързване към компютър. Вижте инструкциите за почистване.
1 Включете малкия край на USB кабела в порта за зареждане на часовника си. 

2 Включете големия край на USB кабела в USB порт за зареждане. 
3  Заредете часовника напълно. 

96 Информация за устройството

Относно AMOLED дисплея 
По подразбиране настройките на часовника са оптимизирани за живот на батерията и 
производителност.
Постоянството на изображението или „изгарянето“ на пикселите е нормално поведение за AMOLED 
устройства. За да удължите живота на дисплея, трябва да избягвате показването на статични изображения 
при високи нива на яркост за дълги периоди от време. За да се сведе до минимум изгарянето, екранът на 
epix се изключва след избраното време за изчакване. Можете да обърнете китката си към тялото си, да 
докоснете сензорния екран или да натиснете бутон, за да събудите устройството. 



1

Спецификации
Вид батерия Презареждаема, вградена литиево-йонна батерия

Воден рейтинг                            10 ATM

Температурен диапазон на 
работа и съхранение От -20º до 45ºC (от -4º до 113ºF) 

Температурен диапазон 
на USB зареждане От 0º до 45ºC (от 32º до 113ºF) 

Европейски съюз (ЕС) 
безжични честоти (мощност) 

Информация за батерията 
Действителният живот на батерията зависи от функциите, активирани на вашия часовник, като например 
сърдечен ритъм на китката, известия от смартфон, GPS, вътрешни сензори и свързани сензори. 
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2.4 GHz @ 16.15 dBm maximum

0.32 W/kg torso, 0.28 W/kg limb Стойности на SAR в ЕС 

Режим Живот на бат. с винаги вкл. диспл. Живот на батерията с жестове

Режим Smartwatch                                    До 6 дни                                              До 16 дни 

Режим на за пестене на батерия           Не е приложимо До 21 дни 

Режим само с GPS До 30 ч. До 42 ч.

Режим с всички сателитни системи До 24 ч. До 32 ч. 

Всички сат.системи плюс многолент. 
До 15 ч. До 20 ч. .режим

Всички сателитни системи с музика        До 9 ч. До 10 ч. 

Макс. GPS режим на батерия                  Не е приложимо До 75 ч. 

Expedition GPS режим                              Не е приложимо До 14 дни

http://www.garmin.com/waterrating


Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА 

Не използвайте остър предмет за почистване на устройството. 
Избягвайте хим. поч. препарати, разтвор. и репеленти за насекоми, които могат да увредят пластм. комп. и покрития. 
Изплакнете обилно устройството с прясна вода след излагане на хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, 
алкохол или други силни химикали. Продължителното излагане на тези вещества може да повреди корпуса. 
Избягвайте да натискате клавишите под вода. 
Дръжте кожената каишка чиста и суха. Избягвайте плуване или душ с кожената каишка. Излагането на вода или 
пот може да повреди или обезцвети кожената каишка. Използвайте силиконови каишки като алтернатива. 
Избягвайте екстремни удари и грубо третиране, защото това може да влоши живота на продукта. 
Не  съхранявайте  устройството  на  места,  където  може  да  възникне  продължително  излагане  на 
екстремни температури, тъй като това може да причини трайни повреди. 

Почистване на часовника 
ВНИМАНИЕ

Някои потребители могат да получат кожно дразнене след продълж. употреба на часовника, особено ако потреб. има 
чувствителна кожа или алергии. Ако забележите кожно дразнене, свалете часовника и дайте на кожата си време да 
заздравее. За да предотвратите дразнене на кожата, уверете се, че часовникът е чист и сух, и не натягайте часовника.

ЗАБЕЛЕЖКА 
Дори малки количества пот или влага могат да причинят корозия на електрическите контакти, когато са 
свързани към зарядно устройство. Корозията може да попречи на зареждането и трансфера на данни. 
1 Избършете часовника с кърпа, навлажнена с мек почистващ разтвор. 
2  Избършете го. 
След почистване оставете часовника да изсъхне напълно. 
СЪВЕТ: За повече информация отидете на  www.garmin.com/fitandcare.
Почистване на кожената каишка
1 Избършете кожената каишка със суха кърпа. 
2 Използвайте балсам за кожа, за да почистите кожената каишка.
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® ®

Смяна на QuickFit  каишка

2 Подравнете новата каишката с часовника. 
3  Натиснете каишката на място. 

1 Плъзнете фиксатора на QuickFit каишката и извадете каишката от часовника. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че каишката е закрепена. Фиксатора трябва да се затвори над щифта на часовника .
4 Повторете стъпки от 1 до 3, за да промените другата каишка.

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. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Операционните системи Mac предоставят ограничена поддръжка за режим на 
прехвърляне на MTP файлове. Трябва да отворите устройството Garmin на операционна система 
Windows. Трябва да използвате приложението Garmin Express, за да премахнете музикални файлове 
от вашето устройство. 
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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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