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Įžanga
 ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą Svarbi saugos ir
produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad
susipažintumėte su įspėjimais dėl
produkto ir kita svarbia informacija.
Pradžia
Kai pirmą kartą naudojate laikrodį,
turėtumėte atlikti šiuos veiksmus,
kad jį nustatytumėte ir
sužinotumėte apie pagrindines
funkcijas.
1 Paspauskite LIGHT, kad

įjungtumėte laikrodį ( 2 psl.).
2 Kad atliktumėte pradinę

sąranką, vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Per pradinę sąranką galite
susieti išmanųjį telefoną su
laikrodžiu ir gauti pranešimus,

nustatyti Garmin Pay™ piniginę
ir kt. ( 4 psl.).

3 Visiškai įkraukite įrenginį
( 8 psl.).

4 Pradėkite veiklą ( 6 psl.).

Mygtukai

LIGHT
• paspauskite, jei norite

įjungti ir išjungti
apšvietimą.

• Norėdami peržiūrėti
valdiklių meniu,
palaikykite.
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• Palaikykite, jei norite
įjungti įrenginį.

 UP·MENU
• paspauskite, jei norite

slinkti per valdiklių eilę ir
meniu.

• Norėdami peržiūrėti
meniu, palaikykite.

 DOWN
• paspauskite, jei norite

slinkti per valdiklių eilę ir
meniu.

 
• paspauskite, jei norite

peržiūrėti veiklų sąrašą ir
pradėti ar sustabdyti
veiklą.

• Paspauskite, jei norite
pasirinkti meniu parinktį.

 BACK·LAP
• paspauskite, jei norite

grįžti į ankstesnį ekraną.
• Paspauskite, jei norite

įrašyti ratą, poilsį arba
perėjimą veikiant kelių
sporto šakų režimui.

• Palaikykite, jei norite bet
kuriame ekrane peržiūrėti
ciferblatą.

Laikrodžio naudojimas
• Norėdami peržiūrėti valdiklių

meniu, palaikykite LIGHT.
Valdiklių meniu leidžia greitai
pasiekti dažnai naudojamas
funkcijas, pvz., atidaryti
Garmin Pay piniginę, įjungti
režimą „Netrukdyti“ ir išjungti
laikrodį.

Sparčiosios paleisties vadovas 3



• Ciferblate paspauskite UP
arba DOWN, kad galėtumėte
slinkti per valdiklių eilę.
Jūsų laikrodis pateikiamas su
iš anksto įkeltais valdikliais,
kurie pateikia trumpą
informaciją. Daugiau valdiklių
bus pasiekiami, kai laikrodį
susiesite su išmaniuoju
telefonu.

• Ciferblate paspauskite  kad
pradėtumėte veiklą ar
atidarytumėte programą
( 6 psl.).

• Palaikykite MENU, jei norite
tinkinti ciferblatą, koreguoti
nustatymus ir susieti belaidžius
jutiklius.

Pažangios funkcijos
Išmaniojo telefono
susiejimas su laikrodžiu
Norint naudoti įrenginio prisijungimo
funkcijas, laikrodis turi būti susietas
tiesiogiai per Garmin Connect™

programą, o ne per išmaniojo
telefono Bluetooth® nustatymus.
1 Iš išmaniajame telefone

esančios programų
parduotuvės įdiekite Garmin
Connect programą ir ją
atidarykite.

2 Išmanųjį telefoną laikykite
10 m (33 pėdų) atstumu nuo
laikrodžio.

3 Paspauskite LIGHT, kad
įjungtumėte laikrodį.
Pirmą kartą įjungus laikrodį,
įsijungia susiejimo režimas.
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4 Kad atliktumėte susiejimą ir
sąranką, vykdykite programoje
pateikiamus nurodymus.

„Garmin Pay“ piniginės
nustatymas
Ši „Garmin Pay“ funkcija leidžia
naudoti laikrodį apmokant už
prekes dalyvaujančiose
parduotuvėse. Prie savo
„Garmin Pay“ piniginės galite pridėti
vieną ar daugiau dalyvaujančių
kredito arba debito kortelių.
Norėdami rasti dalyvaujančias
finansines įstaigas, eikite adresu 
garmin.com/garminpay/banks.
1 Programoje Garmin Connect

pasirinkite  arba .
2 Pasirinkite Garmin Devices,

tada pasirinkite savo fēnix
įrenginį.

3 Pasirinkite Garmin Pay >
Create Your Wallet.

4 Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.

„Garmin Pay“ piniginę galite
atidaryti įrenginio valdiklių meniu.
Jei reikia daugiau informacijos apie
„Garmin Pay“ naudojimą, žr.
naudotojo vadovą.
Connect IQ™ funkcijos
Į laikrodį galite įtraukti Connect IQ
funkcijų iš Garmin® ir kitų teikėjų
naudodami Connect IQ programą.
Galite tinkinti įrenginį su ciferblatais,
duomenų laukais, valdikliais ir
programomis.
Connect IQ funkcijų
atsisiuntimas
1 Iš išmaniajame telefone

esančios programų
parduotuvės įdiekite Connect
IQ programą ir ją atidarykite.

2 Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
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Veiklos ir programos
Jūsų įrenginys gali būti naudojamas
vidaus, lauko, sporto ir fizinio
pasirengimo veiklai. Pradėjus
veiklą, įrenginys rodys ir įrašys
jutiklio duomenis. Veiklą galite
išsaugoti ir dalytis ja su Garmin
Connect bendruomene.
Taip pat į įrenginį galite įtraukti
Connect IQ veiklas ir programas
naudodamiesi Connect IQ svetaine
( 5 psl.).
Veiklos pradžia
1 Ciferblate paspauskite .

2 Jei veikla užsiimate pirmą
kartą, pasirinkite žymės langelį
šalia kiekvienos veiklos, kad ją
pridėtumėte prie
mėgstamiausių, tada
pasirinkite Done.

Mėgstamiausios veiklos
rodomos sąrašo viršuje, taip
galite greitai pasiekti
dažniausiai vykdomas veiklas.
Papildomos veiklos rodomos
išplėstiniame sąraše.

3 Pasirinkite veiklą.

4 Jei veiklai reikia GPS, eikite į
lauką ir palaukite, kol įrenginys
aptiks palydovus.

5 Norėdami paleisti veiklos
laikmatį, paspauskite .
PASTABA: įrenginys neįrašys
veiklos, kol nepaleisite
laikmačio.

6 Baigę veiklą paspauskite ,
kad sustabdytumėte laikmatį.

7 Pasirinkite Save, kad
išsaugotumėte veiklą ir
peržiūrėtumėte veiklos
suvestinę.
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Baterijos režimai
Baterijos režimų funkcija gali greitai
pakoreguoti sistemos nustatymus,
veiklos nustatymus ir GPS
nustatymus siekiant prailginti
baterijos naudojimo laiką.
Pavyzdžiui, baterijos režimai gali
atjungti susietus jutiklius ir įjungti
UltraTrac GPS parinktį. Laikrodis
rodo baterijos veikimo valandas su
kiekvienu režimu. Galite sukurti ir
tinkintus baterijos režimus.
Veiklos metu palaikykite MENU,
pasirinkite Battery Mode ir
pasirinkite parinktį.
Įrenginio informacija
Įrenginio nešiojimas
• Įrenginį nešiokite virš riešo

kaulo.
PASTABA: įrenginys turi būti
prigludęs, bet patogus nešioti.

Norint gauti tikslesnius širdies
dažnio rodmenis, bėgant ar
mankštinantis įrenginys
neturėtų judėti. Norėdami gauti
pulsoksimetro rodmenis,
turėtumėte nejudėti.

PASTABA: optinis jutiklis yra
galinėje įrenginio pusėje.

• Daugiau informacijos rasite
naudotojo vadove.
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QuickFit® dirželių keitimas

Įrenginio įkrovimas
 ĮSPĖJIMAS

Šiame įrenginyje yra ličio jonų
baterija. Žr. vadovą Svarbi saugos
ir produkto informacija, pateiktą
produkto dėžėje, kad
susipažintumėte su įspėjimais dėl
produkto ir kita svarbia informacija.

PRANEŠIMAS
Kad išvengtumėte korozijos, prieš
įkraudami ar jungdami prie
kompiuterio, kruopščiai išvalykite ir
išdžiovinkite kontaktus bei šalia
esančią sritį. Žiūrėkite naudotojo
vadove pateiktas valymo
instrukcijas.

1 Įkiškite mažesnį USB laido
galą į įrenginio įkrovimo jungtį.

2 Įkiškite didesnį USB laido galą
į USB įkrovimo jungtį.

3 Iki galo įkraukite įrenginį.
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Specifikacijos
Darbinės temperatūros

diapazonas: Nuo –20 iki 45
°C (nuo –4 iki 113 °F)

Įkrovimo temperatūros
diapazonas: nuo 0 iki 45 °C
(nuo 32 iki 113 °F)

Belaidžio ryšio dažniai /
protokolai: 2,4 GHz esant
0 dBm, nominali vertė

Trikčių šalinimas
Įrenginio paleidimas iš naujo
1 Palaikykite LIGHT, kol

įrenginys išsijungs.
2 Palaikykite LIGHT, kad

įjungtumėte įrenginį.
Mano įrenginio kalba
netinkama

Eikite į garmin.com/manuals
/fenix6/language, jei norite

sužinoti daugiau apie įrenginio
kalbos keitimą.

Kaip gauti naudotojo vadovą
Naudotojo vadove pateiktos
instrukcijos, kaip naudotis įrenginio
funkcijomis ir pasiekti teisinio
reglamentavimo informaciją.

Eikite į garmin.com/manuals
/fenix6.

Kaip gauti daugiau
informacijos
Daugiau informacijos apie šį
produktą galite rasti Garmin
svetainėje.
• Papildomų naudojimo vadovų,

straipsnių ir programinės
įrangos naujinių ieškokite
adresu support.garmin.com.

• Informacijos apie pasirinktinius
priedus ir atsargines dalis
ieškokite adresu 
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buy.garmin.com arba
kreipkitės į savo Garmin
atstovą.

• Eikite adresu 
www.garmin.com
/ataccuracy.
Tai nėra medicinos įrenginys.

© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai
Garmin®, ANT+®, fēnix®, QuickFit® ir
„Garmin“ logotipas yra „Garmin
Ltd.“ arba jos patronuojamųjų
įmonių prekių ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse. Connect IQ™,
Garmin Connect™ ir Garmin Pay™

yra „Garmin Ltd.“ arba jos
patronuojamųjų įmonių prekių
ženklai. Be aiškiai apibrėžto
„Garmin“ leidimo šiuos prekių
ženklus naudoti yra draudžiama.
Žodinis prekių ženklas
BLUETOOTH® ir logotipai yra
„Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir

„Garmin“ šiuos ženklus naudoja
pagal licenciją. Pažangi širdies
ritmo analizė, kurią teikia Firstbeat.
Kiti prekių ženklai ir prekių
pavadinimai yra jų atitinkamų
savininkų prekių ženklai ir prekių
pavadinimai.
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