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Ievads
 BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā
iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz
ierīci attiecināmos brīdinājumus un
citu svarīgu informāciju.
Darba sākšana
Izmantojot pulksteni pirmo reizi,
jums ir jāizpilda šīs darbības, lai
iestatītu ierīci un iepazītos ar
pamata funkcijām.
1 Nospiediet LIGHT, lai ieslēgtu

pulksteni ( 2. lappuse).
2 Lai veiktu sākotnējo

iestatīšanu, izpildiet ekrānā
redzamās norādes.
Sākotnējās iestatīšanas laikā
jūs varat izveidot viedtālruņa
pāra savienojumu ar pulksteni,
lai saņemtu paziņojumus,

iestatītu savu Garmin Pay™

maku un veiktu citas darbības
( 4. lappuse).

3 Uzlādējiet ierīci pilnībā
( 9. lappuse).

4 Sāciet aktivitāti
( 6. lappuse).

Pogas

 LIGHT
• nospiediet, lai ieslēgtu un

izslēgtu fona
apgaismojumu.
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• Turiet nospiestu, lai
skatītu vadības izvēlni.

• Turiet nospiestu, lai
ieslēgtu ierīci.

 UP·MENU
• nospiediet, lai ritinātu pa

logrīku cilpu un izvēlnēm.
• Turiet nospiestu, lai

skatītu izvēlni.
 DOWN

• nospiediet, lai ritinātu pa
logrīku cilpu un izvēlnēm.

• Turiet nospiestu, lai
skatītu mūzikas vadību
jebkurā ekrānā.

 
• nospiediet, lai skatītu

aktivitāšu sarakstu un
sāktu vai apturētu
aktivitāti.

• Nospiediet, lai izvēlētos
opciju izvēlnē.

 BACK·LAP
• nospiediet, lai atgrieztos

iepriekšējā ekrānā.
• Nospiediet, lai ierakstītu

distanci, atpūtu vai pāreju
dažādu sporta veidu
aktivitātes laikā.

• Turiet nospiestu, lai
skatītu pulksteņa
ciparnīcu jebkurā ekrānā.

Pulksteņa lietošana
• Turiet nospiestu LIGHT, lai

skatītu vadības izvēlni.
Vadības izvēlne nodrošina ātru
piekļuvi bieži lietotām
funkcijām, piemēram,
Garmin Pay maka atvēršanai,
netraucēšanas režīma
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ieslēgšanai un pulksteņa
izslēgšanai.

• Pulksteņa ciparnīcā nospiediet
UP vai DOWN, lai ritinātu pa
logrīku cilpu.
Pulkstenī ir iepriekš ielādēti
logrīki, kas nodrošina ātru
piekļuvi informācijai. Vairāk
logrīku ir pieejams, kad
izveidojat pulksteņa pāra
savienojumu ar viedtālruni.

• Pulksteņa ciparnīcā nospiediet
, lai sāktu aktivitāti, vai

atveriet lietotni ( 6. lappuse).
• Turiet nospiestu MENU, lai

pielāgotu pulksteņa ciparnīcu,
koriģētu iestatījumus un
izveidotu pāra savienojumu ar
bezvadu sensoriem.

Viedās funkcijas
Viedtālruņa un pulksteņa
pāra savienojuma veidošana
Lai lietotu pulksteņa pievienotās
funkcijas, ir jāizveido tiešs tā pāra
savienojums, izmantojot lietotni
Garmin Connect™, nevis Bluetooth®

iestatījumus viedtālrunī.
1 No viedtālruņa lietotņu veikala

instalējiet un atveriet lietotni
Garmin Connect.

2 Novietojiet viedtālruni 10 m (33
pēdu) attālumā no pulksteņa.

3 Nospiediet LIGHT, lai ieslēgtu
pulksteni.
Kad pirmo reizi ieslēdzat
pulksteni, tas ir pāra
savienojuma veidošanas
režīmā.

4 Lai veiktu pāra savienojuma
veidošanas un iestatīšanas
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procesu, izpildiet lietotnē
redzamās norādes.

Garmin Pay maka iestatīšana
Funkcija Garmin Pay ļauj izmantot
pulksteni pirkumiem līdzdalības
veikalos. Jūs varat pievienot
Garmin Pay makam vienu vai
vairākas kredītkartes vai
debetkartes. Lai meklētu iesaistītās
finanšu iestādes, dodieties uz vietni 
garmin.com/garminpay/banks.
1 Lietotnē Garmin Connect

atlasiet  vai .
2 Atlasiet Garmin Devices un

atlasiet savu fēnix ierīci.
3 Atlasiet Garmin Pay > Create

Your Wallet.
4 Izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.
Savu Garmin Pay maku varat atvērt
no ierīces vadības izvēlnes.

Papildinformāciju par Garmin Pay
lietošanu sk. lietotāja
rokasgrāmatā.
Mūzika
Jūs varat savā ierīcē lejupielādēt
audio saturu no datora vai trešās
personas pakalpojumu sniedzēja,
lai to klausītos, kad viedtālruņa nav
tuvumā. Lai klausītos ierīcē
saglabāto audio saturu, austiņas ir
jāsavieno ar Bluetooth tehnoloģiju.
Lai vadītu mūzikas atskaņošanu
savā viedtālrunī vai atskaņotu ierīcē
saglabāto mūziku, varat izmantot
mūzikas vadību.
Connect IQ™ funkcijas
Savam pulkstenim varat pievienot
Connect IQ funkcijas, ko nodrošina
Garmin® un citi sniedzēji, izmantojot
Connect IQ lietotni. Savu ierīci
varat pielāgot, izmantojot pulksteņa
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skatus, datu laukus, logrīkus un
lietotnes.
Connect IQ funkciju lejupielāde
1 No viedtālruņa lietotņu veikala

instalējiet un atveriet lietotni
Connect IQ.

2 Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.

Aktivitātes un lietotnes
Jūsu ierīci var izmantot iekštelpu,
ārpustelpu, atlētikas un fitnesa
aktivitātēm. Sākot aktivitāti, ierīce
parāda un reģistrē sensora datus.
Jūs varat saglabāt aktivitātes un
kopīgot tās ar Garmin Connect
kopienu.
Jūs varat arī pievienot Connect IQ
aktivitātes un lietotnes savai ierīcei,
izmantojot Connect IQ tīmekļa
vietni ( 5. lappuse).

Aktivitātes sākšana
1 Pulksteņa ciparnīcā nospiediet

.
2 Kad pirmo reizi sākat aktivitāti,

atlasiet izvēles rūtiņu blakus
katrai savai izlasei un atlasiet
Pabeigts.
Jūsu iemīļotās aktivitātes ir
redzamas saraksta augšā,
nodrošinot ātru piekļuvi tām,
kuras izmantojat visbiežāk.
Papildu aktivitātes ir redzamas
paplašinātajā sarakstā.

3 Atlasiet aktivitāti.

4 Ja aktivitātei ir nepieciešams
GPS, dodieties ārā un gaidiet,
līdz ierīce atrod satelītus.

5 Nospiediet , lai palaistu
aktivitātes taimeri.
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PIEZĪME. ierīce neieraksta
aktivitāti, līdz jūs palaižat
taimeri.

6 Pēc aktivitātes pabeigšanas
nospiediet , lai apturētu
taimeri.

7 Atlasiet Saglabāt, lai
saglabātu aktivitāti un
pārskatītu aktivitātes
kopsavilkumu.

Akumulatora režīmi
Akumulatora režīmi ļauj ātri koriģēt
sistēmas, aktivitāšu un GPS
iestatījumus, lai pagarinātu
akumulatora darbības laiku.
Piemēram, akumulatora režīmi var
atvienot pārī savienotus sensorus
un ieslēgt UltraTrac GPS opciju.
Pulkstenis rāda akumulatora
darbības stundas katrā
akumulatora režīmā. Varat izveidot
arī pielāgotus akumulatora režīmus.

Aktivitātes laikā turiet nospiestu
MENU, atlasiet Akumulatora
režīms un atlasiet opciju.
Karte
Ierīce tiek piegādāta ar iepriekš
ielādētām kartēm un var rādīt
vairākus Garmin karšu datu veidus,
tostarp topogrāfiskas kontūrkartes,
tuvumā esošus interesējošos
objektus, slēpošanas kūrortu kartes
un golfa laukumus.
Kartes skatīšana
1 Sāciet aktivitāti brīvā dabā.

2 Atlasiet UP vai DOWN, lai
ritinātu pa kartes ekrānu.

3 Turiet nospiestu MENU un
atlasiet opciju:
• Lai veiktu panoramēšanu

vai tālummaiņu, atlasiet
Panoramēšana/
tālummaiņa.
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IETEIKUMS. jūs varat
atlasīt , lai pārslēgtu
starp panoramēšanu uz
augšu un uz leju vai pa
kreisi un pa labi vai
tālummaiņu. Jūs varat
turēt nospiestu , lai
atlasītu mērķa norādīto
punktu.

• Lai skatītu tuvumā esošos
interesējošos objektus un
ceļa punktus, atlasiet
Manā tuvumā.

Kartes dizaina maiņa
Jūs varat mainīt kartes dizainu, lai
rādītu kartes datus uzlabotā veidā
atbilstoši aktivitātes tipam.
Piemēram, augsta kontrasta kartes
dizains nodrošina labāku
redzamību sarežģītā vidē, un
aktivitātei specifiski kartes dizaini,
uzmetot skatienu, rāda svarīgākos
kartes datus.

1 Sāciet aktivitāti brīvā dabā.

2 Turiet nospiestu MENU.

3 Atlasiet aktivitātes
iestatījumus.

4 Atlasiet Karte > Kartes
dizains.

5 Atlasiet opciju.

Informācija par ierīci
Ierīces valkāšana
• Valkājiet ierīci virs plaukstas

locītavas kaula.
PIEZĪME. ierīcei ir jāpieguļ
rokai cieši, taču ērti. Lai iegūtu
precīzākus sirdsdarbības ritma
lasījumus, ierīce skriešanas
vai vingrinājumu laikā nedrīkst
izkustēties. Lai iegūtu pulsa
oksimetra lasījumus, jums ir
jāsaglabā nekustīgs stāvoklis.
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PIEZĪME. optiskais sensors
atrodas ierīces aizmugurē.

• Papildinformāciju skatiet
lietotāja rokasgrāmatā.

QuickFit® saišu maiņa

Ierīces uzlādēšana
 BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce satur litija jonu bateriju.
Skatiet ierīces komplektācijā
iekļauto ceļvedi Svarīga informācija
par drošību un ierīci, lai uzzinātu uz
ierīci attiecināmos brīdinājumus un
citu svarīgu informāciju.

IEVĒRĪBAI
Lai novērstu koroziju, pirms
lādēšanas vai pievienošanas
datoram rūpīgi notīriet un
nožāvējiet kontaktus un apkārtējo
zonu. Skatiet tīrīšanas instrukciju
īpašnieka rokasgrāmatā.

1 Iespraudiet USB kabeļa mazo
galu ierīces uzlādes portā.
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2 USB kabeļa lielo galu
iespraudiet USB uzlādes portā.

3 Uzlādējiet ierīci pilnībā.

Specifikācijas
Darba temperatūras diapazons:

No -20 līdz 45°C (no -4 līdz
113°F)

Uzlādes temperatūras diapazons:
no 0 līdz 45°C (no 32 līdz
113°F)

Bezvadu frekvences/protokoli:
2,4 GHz ar 18 dBm nominālu

Traucējummeklēšana
Ierīces restartēšana
1 Turiet nospiestu LIGHT, līdz

ierīce izslēdzas.
2 Turiet nospiestu LIGHT, lai

ieslēgtu ierīci.
Mana ierīce ir nepareizā
valodā

Dodieties uz garmin.com
/manuals/fenix6pro
/language, lai skatītu vairāk
informācijas par ierīces
valodas maiņu.

Īpašnieka rokasgrāmatas
iegūšana
Īpašnieka rokasgrāmata ietver
norādes par ierīces funkciju
lietošanu un piekļuvi
reglamentējošai informācijai.

Dodieties uz garmin.com
/manuals/fenix6pro.
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Papildu informācijas
iegūšana
Vairāk informācijas par šo produktu
varat skatīt Garmin tīmekļa vietnē.
• Dodieties uz vietni 

support.garmin.com, lai
iegūtu papildu rokasgrāmatas,
informāciju un
programmatūras
atjauninājumus.

• Dodieties uz vietni 
buy.garmin.com vai
sazinieties ar savu Garmin
izplatītāju, lai iegūtu
informāciju par izvēles
piederumiem un rezerves
detaļām.

• Dodieties uz 
www.garmin.com
/ataccuracy.
Šī nav medicīnas ierīce.

© 2019 Garmin Ltd. vai tā
meitasuzņēmumi
Garmin®, ANT+®, fēnix®, QuickFit® un
Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai
tā meitasuzņēmumu prečzīmes,
kas ir reģistrētas ASV un citās
valstīs. Connect IQ™, Garmin
Connect™ un Garmin Pay™ ir
Garmin Ltd. vai tā
meitasuzņēmumu prečzīmes. Šīs
prečzīmes nedrīkst lietot bez skaidri
izteiktas Garmin atļaujas.

Vārdiskā prečzīme BLUETOOTH®

un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc.
īpašums, un Garmin jebkurā
gadījumā izmanto šīs zīmes
saskaņā ar licenci. Uzlabota
sirdsdarbības ritma analīze, ko
nodrošina Firstbeat. Citas
prečzīmes un tirdzniecības
nosaukumi pieder to attiecīgajiem
īpašniekiem.
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