FĒNIX 6/6S
®

Kiirkäivituse juhend

Sissejuhatus
HOIATUS
Toote hoiatused ja muu olulise
teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja
tootealane teave.
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rahakoti ja palju muud
(lehekülg 4).
Laadi seadme aku täielikult
(lehekülg 7).
Alusta tegevust (lehekülg 5).

Nupud

Alustamine

Kella esmakordsel kasutamisel
täida selle seadistamiseks ja
põhifunktsioonide
tundmaõppimiseks järgmised
ülesanded.
1 Kella sisselülitamiseks vajuta
nuppu LIGHT (lehekülg 2).
2 Algseadistamiseks järgi
ekraanile ilmuvaid juhiseid.
Algseadistuse käigus saad
nutitelefoni kellaga siduda,
võtta vastu teavitusi,
seadistada Garmin Pay™
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LIGHT
• vajuta taustvalguse sisseja väljalülitamiseks.
• Juhtnuppude menüü
nägemiseks hoia all.
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Hoia seadme
sisselülitamiseks all.
UP·MENU
• vajuta vidinate ja
menüüde sirvimiseks.
• Hoia menüü kuvamiseks
all.
DOWN
• vajuta vidinate ja
menüüde sirvimiseks.

•

•

vajuta tegevuste loendi
vaatamiseks ja tegevuse
käivitamiseks või
lõpetamiseks.
• Vajuta menüüsuvandi
valimiseks.
BACK·LAP
• vajuta eelmisele kuvale
naasmiseks.

•

Kella kasutamine

•

•
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Vajuta ringi, puhkeaja
salvestamiseks või mitme
spordialaga tegemisel uue
ala valimiseks.
Hoia kella vaatamiseks
all.

•

Juhtnuppude menüü
nägemiseks hoia all nuppu
LIGHT.
Juhtnuppude menüü annab
kiire ligipääsu sagedasti
kasutatavatele funktsioonidele,
nagu Garmin Pay rahakott,
võimaldab kella vaigistada ja
välja lülitada.
Vidinate sirvimiseks vajuta
sihverplaadil nuppu UP ja
DOWN.
Kella on eellaaditud vidinad,
mis võimaldavad teabe kiiret
hankimist. Rohkem vidinaid
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•
•

leiad, kui seod kella
nutitelefoniga.
Vajuta sihverplaadil ja
käivita suvaline tegevus või
rakendus (lehekülg 5).
Sihverplaadi kohandamiseks
hoia nuppu MENU all, seadista
sätteid ja seo juhtmevabu
andureid.

Nutifunktsioonid
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Kella sisselülitamiseks vajuta
nuppu LIGHT.
Kui kell esimest korda sisse
lülitada, läheb see
sidumisrežiimi.
Sidumise ja seadistamise
lõpuleviimiseks järgi
rakenduse juhiseid.

Teenuse Garmin Pay Wallet
seadistamise

Nutitelefoni sidumine kellaga Funktsiooni Garmin Pay abil saad

Kella funktsioonide kasutamiseks
pead selle siduma rakenduse
Garmin Connect™ kaudu, mitte
nutitelefoni Bluetooth sätetes.
1 Installi nutitelefoni rakenduste
poest rakendus Garmin
Connect ja ava rakendus.
2 Aseta nutitelefon vähemalt
10 m (33 ft.) raadiusesse oma
kellast.
®
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nutikellaga programmitoega
poodides ostude eest maksta. Saad
oma teenuse Garmin Pay rahakotti
ühe või rohkem programmitoega
krediit- või deebetkaardi lisada.
Programmis osalevad
finantsasutused leiad veebilehelt
garmin.com/garminpay/banks.
1 Vali rakendusest Garmin
Connect
või .
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Vali Garmin Devices ja vali
oma seade fēnix.
3 Vali Garmin Pay > Create
Your Wallet.
4 Järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Oma teenuse Garmin Pay rahakoti
saad avada seadme juhtnuppude
menüüs. Vaata kasutusjuhendist
teenuse Garmin Pay kasutamise
kohta lisateavet.

Connect IQ™ funktsioonid

Saad lisada Connect IQ
funktsioone kellale Garmin ja
teistelt pakkujatelt, kui kasutad
rakendust Connect IQ. Seadet saad
kohandada sihverplaatide,
andmeväljade, vidinate ja
rakendustega.
®

Rakenduse Connect IQ
funktsioonide allalaadimine
1 Installi nutitelefoni rakenduste
poest rakendus Connect IQ ja
ava rakendus.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid
juhiseid.

Tegevused ja rakendused

Võid seadet kasutada sise-, välis-,
spordi- ja trennitegevused.
Tegevuse alustamisel kuvab ja
salvestab seade anduriandmeid.
Võid tegevused salvestada ja
jagada neid teenuse Garmin
Connect kogukonnas.
Võid lisada seadmesse ka Connect
IQ tegevusi ja rakendusi Connect
IQ veebisaidil (lehekülg 5).

Tegevuse alustamine

1
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Vajuta sihverplaadil

.
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Tegevuse esmakordsel
alustamisel märgi iga lemmiku
kõrval olev märkeruut ja vali
Done.
Lemmiktegevused esitatakse
loendi eesotsas ja tagab nii
nendele kiire ligipääsu.
Lisategevused esitatakse
pikendatud loendis.
Vali tegevus.
Kui tegevus nõuab GPS-i,
oota, kuni seade leiab
satelliitühenduse.
Taimeri käivitamiseks vajuta
.
MÄRKUS. enne taimeri
käivitamist seade tegevuse
andmeid salvestama ei hakka.
Kui oled tegevuse lõpetanud,
vajuta taimeri peatamiseks .

7

Tegevuse salvestamiseks ja
koondandmete vaatamiseks
vali Save.

Akurežiimid

Akurežiimide funktsioon võimaldab
süsteemiseadeid, aktiivsusseadeid
ja GPS-i sätteid aku kasutusea
pikendamiseks muuta. Näiteks
võimaldab see lahutada seotud
andureid ning UltraTrac GPS-valiku
sisse llülitada. Kell kuvab iga
režiimiga võidetud kasutustunnid.
Saate ka luua kohandatud režiime.
Tegevuse käigus hoidke nuppu
MENU all, valige Battery Mode ja
suvand.

Seadme teave
Seadme kandmine

•

Kanna seadet randmeluu
kohal.

Kiirkäivituse juhend

MÄRKUS. seade peab olema
kindlalt, kuid mugavalt
paigaldatud. Täpsemate
pulsinäituse tagamiseks ei
tohiks seade jooksu või muu
treeningu ajal liikuda.
Pulssoksümeetri näitude
saamiseks pead paigal olema.

QuickFit rihmade
vahetamine
®

Seadme laadimine
•

MÄRKUS. optiline andur asub
seadme tagaosas.
Lisateabe saamiseks tutvu
kasutusjuhendiga.
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HOIATUS
Seadmes on liitiumpolümeeraku.
Toote hoiatused ja muu olulise
teabe leiad toote karbis olevast
juhendist Tähtis ohutus- ja
tootealane teave.
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TEATIS
Korrosiooni vältimiseks kuivata
klemmid ja ümbritsev ala põhjalikult
enne seadme laadimist või arvutiga
ühendamist. Järgige
kasutusjuhendis olevaid
puhastusjuhiseid.

1

Ühenda USB-kaabli väiksem
ots seadme laadimispessa.

Tehnilised andmed
Töötemperatuuri vahemik: -20
kuni 45 °C (-4 kuni 113 °F)
Laadimise temperatuurivahemik:
0 kuni 45 °C (32 kuni 113 °F)
Juhtmevabad sagedusalad/
protokollid: 2,4 GHz @
0 dBm nominaalne

Tõrkeotsing
Seadme taaskäivitus

1
2
2
3
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Hoia all LIGHT, kuni seade
välja lülitub.
Seadme sisselülitamiseks hoia
all LIGHT.

Mu seadme keel on vale
Ühenda USB-kaabli suurem
ots USB-laadimispessa.
Lae seade täiesti täis.

Seadme kasutuskeele
vahetamise kohta lisateabe
saamiseks ava garmin.com
/manuals/fenix6/language.
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Kasutusjuhendi hankimine

Kasutusjuhend sisaldab seadme
funktsioonide kasutamise ja
normatiivteabe leidmise juhiseid.
Ava veebiaadress
garmin.com/manuals/fenix6.

Lisateabe hankimine

Lisateavet toote kohta leiate
Garmin veebisaidilt.
• Ava support.garmin.com, et
leida rohkem
kasutusjuhendeid, artikleid ja
tarkvarauuendusi.
• Ava buy.garmin.com või võta
ühendust ettevõtte Garmin
edasimüüjaga, et saada teavet
valikuliste tarvikute ja
varuosade kohta.
• Ava www.garmin.com
/kenwood.
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Tegemist ei ole
meditsiiniseadmega.
© 2019 Garmin Ltd. või selle
filiaalid
Garmin , ANT+ , fēnix , QuickFit ja
vastav logo on ettevõttele Garmin
Ltd. või selle haruettevõtetele
kuuluvad kaubamärgid, mis on
registreeritud USA-s ja teises
riikides. Connect IQ™, Garmin
Connect™ ja Garmin Pay™ on
ettevõttele Garmin Ltd. või selle
haruettevõtetele kuuluvad
kaubamärgid. Neid kaubamärke ei
tohi ilma ettevõtte Garmin
selgesõnalise loata kasutada.
®

®

®

®

Sõnamärk BLUETOOTH ja logod
kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG,
Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi
alusel. Täiustatud pulsisageduse
analüüs ettevõttelt Firstbeat. Muud
kaubamärgid või kaubanimed
®
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kuuluvad nende vastavatele
omanikele.
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