
 Forerunner® 25 
Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin Express nodrošina ar ērtu piekļuvi šādiem pakalpojumiem Garmin 
ierīcēm: 

 produktu reģistrācija; 

 programmatūras atjaunojumi; 

 datu augšupielāde Garmin Connect vietnē. 
http://garmin.lv/lv/garmin-express/ 
 
Pilnā lietošanas pamācība 
Pilno šī produkta lietošanas pamācību jūs varat iegūt tiešsaistē. 
1. Dodieties uz  garmin.lv/lv/atbalsts2/dokumentacijas; 
2. Uzmeklējiet savu ierīci; 
3. Aplūkojiet vai lejuplādējiet lietošanas pamācību. 

Programmatūras atjaunošana 

 
Pirms jūs varat atjaunot ierīces programmatūru, jums ir jāpiereģistrējas 
Garmin Connect vietnē un jālejuplādē Garmin Express programma. 
1.Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli. Kad atjaunojums 
ir pieejams, Garmin Express programma nosūta to uz jūsu ierīci;  
2.Sekojiet norādēm ekrānā; 
3.Neatvienojiet savu ierīci no datora, kamēr Garmin Express 
programma lejuplādē un ievieto ierīcē programmatūru.  
Ieteikums: ja jums rodas problēmas atjaunojot ierīces programmatūru 
no Garmin Express datorprogrammas, jūs varat  augšupielādēt savas 
aktivitātes Garmin Connect vietnē un izdzēst savu aktivitāšu vēsturi no 
ierīces. Tam vajadzētu atbrīvot pietiekami daudz brīvas atmiņas ierīcē, 
lai atjaunojumi tiktu veikti. 

Pogas 

 
 

① 

 

Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgu 
apgaismojumu. Pieturiet, lai 
ieslēgtu/izslēgtu ierīci. 

②  Nospiediet, lai uzsāktu/izbeigtu aktivitāti 
uz laiku. Nospiediet, lai izvēlētos izcelto 
iespēju.  

③  Nospiediet, lai pārvietotos starp datu 
lapām, iespējām un iestatījumiem.  

④ 

 

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā 
izvēlnē. Nospiediet, lai atzīmētu jaunu 
apli, kad ir aktivizēta apļa pogas funkcija. 
Nospiediet, lai pārvietotos starp iespējām 
ekrānā.  

 

Statusa ikonas 
Pastāvīga ikona norāda, ka signāls ir atrasts vai sensors ir pievienots. 

 GPS statuss 

 Bluetooth statuss 

 Pulsometra statuss 

 Soļu skaitītāja statuss 

 LiveTrack sekošanas statuss 
Ierīces uzlāde 
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, notīriet un nosusiniet kontaktus un 
laukumu ap tiem, pirms pievienojat ierīci pie uzlādes/datu kabeļa.   
1.Pievienojiet  USB kabeli pie  USB porta savā datorā;   
2.Novietojiet vienā līmenī kontaktus uz uzlādes klipša un ierīces, droši 
uzlieciet uzlādes klipsi ① uz ierīces līdz tas noklikšķ; 

 
3.Pilnībā uzlādējiet ierīci. 

Došanās skrējienā 
Kad iegādajaties ierīci, tā ir daļēji uzlādēta. Pirms dodaties skrējienā, jums 
vajadzētu to uzlādēt pilnībā. Ja jūsu Forerunner ierīce iegādes brīdī bija 
komplektēta ar ANT+ pulsomeru, tie abi jau ir sapāroti.   
1.Ja nepieciešams, uzvelciet sev pulsometru; 

2.Pieturiet , lai ieslēgtu ierīci;  
3.Nospiediet  ;  
4.Dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītu signālus. Šis 
process var aizņemt līdz pāris minūtēm. Kad visi GPS indikācijas stabiņi ir 
piepildījušies, ierīce ir gatava izmantošanai;   
5.Kad izmantojat pulsometru, uzgaidiet līdz jūsu ierīce savienojas ar 
sensoru. Kad ierīce ir atradusi pulsometru, uzrādās ziņojums un   ikona 
nemirgo, bet ir pastāvīga; 
6.Nospiediet  ,lai uzsāktu taimera atskaiti;  
7.Dodieties skrējienā; 

8.Kad esat pabeidzis skrējienu, nospiediet , lai apstādinātu taimeri;  
9.Izvēlieties iespēju: 
* izvēlieties Resume, lai turpinātu taimera un aktivitātes ierakstu;   
* izvēlieties Save, lai saglabātu skrējienu un atiestatītu taimeri. Uzrādās 
kopējā statistika. Tagad jūs varat augšuplādēt savu skrējienu Garmin 
Connect vietnē;  
*izvēlieties Discard, lai izdzēstu skrējienu.   

Skriešanas režīma iestatīšana 
1.Nospiediet  > Run Options > Run Mode; 
2.Izvēlieties iespēju: 
*izvēlieties Basic, lai dotos skrējienā ārpus telpām vai iekštelpās; 
Piezīme: šis ir standarta skriešanas režīms. 
*izvēlieties Run/Walk, lai iestatītu skriešanas un iešanas intervālus 
aktivitātei;   
*izvēlieties Virtual Pacer, lai palīdzētu uzabot savu sniegumu;  
*izvēlieties Time un ievadiet laika ilgumu, lai trenētos pēc vēlamā laika 
mērķa;   
*izvēlieties Distance un ievadiet distanci,  lai trenētos pēc konkrētas 
distances mērķa;  
*izvēlieties Calories un ievadiet kaloriju daudzumu, lai trenētos pēc 
konkrēta kaloriju mērķa;   
3.Nospiediet  ; 
Kad jūs sasniedzat laika, distances vai kaloriju mērķi, uzrādās ziņojums. 
Ierīce dod arī skaņas brīdinājumu, ja šī funkcija ir ieslēgta.  
Datu lauku maiņa 
1.Izvēlieties  > Settings > Ride Settings > Data Fields; 
2.Izvēlieties Page 1; 
3.Izvēlieties datu lauku kombināciju atainošanai pirmajā lapā; 

 4.Nospiediet ; 
5.IzvēlietiesPage 2; 
6.Izvēlieties datu lauku kombināciju atainošanai otrajā lapā. 

http://garmin.lv/lv/garmin-express/


Aktivitāšu vēstures aplūkošana ierīcē 

1.Izvēlieties   > History; 
2.Izvēlieties iespēju: 
* izvēlieties Runs, lai aplūkotu savu saglabāto skriešanas sesiju datumu, 
laiku, distanci, tempu, sadedzinātās kalorijas un informāciju par apļiem;  
Piezīme: izmantojot pulsometru skrējiena laikā, skrējiena vēsturē būs 
aplūkojams arī jūsu vidējais pulss un pulsa zona;   
*izvēlieties Daily Steps, lai aplūkotu katras ierakstītās dienas soļu skaitu, 
mērķi, noceļoto distanci un sadedzinātās kalorijas;  
*izvēlieties Records, lai aplūkotu savus peronīgos rekordus dažādās 
distancēs. 
Skrējiena dzēšana no aktivitāšu vēstures 
Piezīme: skrējiena dzēšana no jūsu ierīces nedzēš skrējienu no Garmin 
Connect vietnes.  

1.Izvēlieties  > History; 
2.Izvēlieties Runs; 
3.Izvēlieties skrējienu; 

4.Izvēlieties   > Discard >Yes. 
 
Personīgie rekordi 
Kad jūs pabeidzat skrējienu, ierīce uzrāda jebkādu jaunu personīgo 
rekordu, kuru esat sasniedzis šī skrējiena laikā.  Personīgais rekords var būt 
jūsu ātrākais laiks dažādās konkrētās distancēs un jūsu ilgākais skrējiens.  
Personīgo rekordu dzēšana 

1.Izvēlieties  > History > Records; 
2.Izvēlieties ierakstu dzēšanai; 
3.Izvēlieties Clear? > Yes. 
 
Tempa vai ātruma atainojums 

1.Izvēlieties  > Settings  > Run Settings > Pace/Speed; 
2.Izvēlieties iespēju: 
*izvēlieties Pace, lai ierīce uzrādītu jūsu skrējiena tempu;   
*izvēlieties Speed, lai ierīce uzrādītu jūsu skrējiena ātrumu. 

Aktivitātes uzraudzītāja funkcija 
Aktivitātes uzraudzītāja funkcija uzskaita jūsu soļu daudzumu dienas 
gaitā, izvirza soļu skaita mērķi, noieto distanci, katrā dienā sadedzināto 
kaloriju daudzumu un seko līdzi miegam.  
Jūsu sadedzinātās kalorijas iekļauj sevī  jūsu pamatmetabolismu, plus, 
kalorijas aktivitātē. 
Aktivitātes uzraudzīšana var tikt iestatīta ierīces sākotnējo iestatījumu 
laikā vai arī pēc tam.  

Izvēlieties  > Settings > Activity Tracking > Turn On. 
Jūsu soļu daudzums neatainojas līdz ierīce ir uztvērusi GPS signālus un 
automātiski iestatījusi dienas laiku. Ierīcei var būt nepieciešams 
atrasties zem klajas debess, lai tā varētu uztvert GPS signālu. Jūsu 
kopējais soļu skaits dienā uzrādās zem dienas laika atainojuma. Soļu 
skaits periodiski atjaunojās.  

Ieteikums: dienas laika ekrāna lapā jūs varat nospiest  pogu, lai 
pārlūkotu savus aktivitātes uzraudzītāja datus.   
Par dienas soļu skaita mērķi 
Lai jūs varētu izmantot soļu skaita mērķa funkciju, jums ir jāieslēdz 
aktivitātes uzraudzītāja funkcija.   
Jūsu ierīce izveido ikdienas soļu skaita mērķi automātiski, vadoties no 
jūsu iepriekšējo dienu rezultātiem. Personalizētu soļu skaita mērķi jūs 
varat iestatīt Garmin Connect vietnē. Jums kustoties dienas garumā, 
ierīce uzrāda jūsu progresu pretī vēlamajam soļu skaita mērķim ① .  

 
Soļu skaita mērķa noslēpšana 
Ja vēlaties, jūs varat noslēpt savu soļu skaita mērķi ekrānā. 

Izvēlieties   > Settings > Activity Tracking > Goal > Hide. 

Miega uzraudzīšana 
Miega režīma laikā ierīce seko jūsu miegam. Miega statistikas dati sevī 
iekļauj kopējās stundas miegā, kustību periodus un mierīga miega 
periodus. Lai izmantotu ierīci miega uzraudzīšanai, jums tā ir jāvalkā uz 
rokas miega laikā.  
1.Valkājiet ierīci miega laikā;  
2.Augšuplādējiet savus miega uzraudzīšanas datus Garmin Connect vietnē.  
Garmin Connect lietošana 
Jūs varat augšuplādēt visus savus aktivitātes datus Garmin Connect vietnē 
sīkākai to analīzei. Garmin Connect jūs varat aplūkot savas skriešanas 
aktivitātes kartē un dalīties aktivitātēs ar saviem draugiem.   
1.Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB datu kabeli;  
2.Dodieties uz  www.garminconnect.com/start ; 
3.Sekojiet norādēm ekrānā. 

Jūsu viedtālruņa sapārošana ar jūsu Forerunner 25 
1.Apmeklējiet www.garmin.com/intosports/apps  un lejuplādējiet 
Garmin Connect Mobile lietotni savam viedtālrunim;  
2.Novietojiet savu viedtālruni 10 metru darbības rādiusā no jūsu 
Forerunner ierīces;  

3.Savā Forerunner ierīcē izvēlieties  > Settings > Bluetooth > Pair 
Smartphone; 
4.Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni un sekojiet ierīču 
sapārošanas norādēm ekrānā.  
Norādes tiek uzrādītas ekrānā, kad veicat iestatīšanu pirmo reizi, bet 
tās ir pieejamas arī Garmin Connect Mobile lietotnes palīdzības sadaļā. 
Viedo ziņojumu atslēgšana 

Forerunner 25 ierīcē izvēlieties  > Settings > Bluetooth > Smart 
Notifications > Turn Off 

Ierīces kopšana 
Izvairieties no triecieniem un skarbas ierīces izmantošanas, jo tā var 
samazināt produkta lietošanas laiku.  
Izvairieties no ierīces pogu nospiešanas zem ūdens.  
Neizmantojiet asus priekšmetus ierīces tīrīšanai.  
Izvairieties no specīgiem ķīmiskas tīrīšanas līdzekļiem, pretiedeguma 
krēmiem un insektu atbaidīšanas līdzekļiem, jo tie var bojāt plastmasas 
detaļas un ierīces korpusu. 
Rūpīgi noskalojiet ierīci pēc tam, kad tā ir bijusi pakļauta hloram, 
sālsūdenim, pretiedeguma līdzeklim, kosmētikai, alkoholam un citiem 
ķīmiskiem līdzekļiem.  Paildzināta šo līdzekļu ietekme uz ierīci var bojāt 
ierīces korpusu.  
Neuzglabājiet ierīci, kur tā var tikt ilgstoši pakļauta īpaši augstai vai zemai 
temperatūrai, jo tas var ierīcei veidot neatgriezeniskus bojājumus.  
Ierīces tīrīšana 
Pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektrisko kontaktu 
koroziju, kad ierīce ir savienota ar lādētāju. Korozija var traucēt ierīces 
uzlādei vai datu pārnesei no tās. 
1.Noslaukiet ierīci ar maigā mazgāšanas līdzeklī iemērktu drānas gabaliņu;  
2.Noslaukiet un nosusiniet ierīci. 
Pēc tīrīšanas, ļaujiet ierīcei nožūt pilnībā.  
 

Tehniskie parametri 

Ūdens izturības klase 5 ATM 

Akumulatora tips Pārlādējams litija jonu 

Akumulatora darbība ar 
vienu pilnu uzlādi  

Līdz  8 stundām/nedēļām (mazā 
izm.); līdz 10 stundām/nedēļām 
(lielā izmēra) 

Iet. temperatūra darbībai No -15oC  līdz 60oC  

Iet. temperatūra uzlādei No 0oC  līdz 45oC  

Radio frekvence/protokols 2.4 GHz ANT+ bezvadu; Bluetooth 
Smart 

Ierīces sapārošana ar pulsometru 
Kad pirmo reizi pievienojat pulsometru ierīcei, jums tas ir ar ierīci 
jāsapāro. Pēc pirmās sapārošanas ierīce automātiski savienojas ar 
pulsometru, kad jūs uzsākat aktivitāti un pulsometrs ir aktīvs un 
darbības diapazonā.  
Piezīme: ja jūsu ierīce bija komplektēta ar pulsometru, tie jau ir 
sapāroti.   
1.Uzvelciet pulsometru; 
2.Nospiediet ; 
3.Novietojiet ierīci 1 cm attālumā no pulsometra centra. Kad ierīce 
atrod pulsometru, tajā uzrādās paziņojums un  ikona ir pastāvīga. 

 

http://www.garminconnect.com/start
http://www.garmin.com/intosports/apps

