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Ważne informacje
 OStRzEżENiE

Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem 
zmian w programie ćwiczeń należy 
zawsze skonsultować się z lekarzem. 
Należy zapoznać się z zamieszczonym 
w opakowaniu produktu przewodnikiem 
Ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i produktu zawierającym 
ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

uwaga
Urządzenie Forerunner® jest wodoodporne, 
zgodnie ze standardem IEC 60529 
IPX7. Może być zanurzane w wodzie na 
głębokość 1 m przez 30 minut. Przedłużone 
zanurzanie urządzenia może spowodować 
jego uszkodzenie. Po zanurzeniu 
urządzenia należy je wytrzeć i pozostawić 
do wyschnięcia, nim rozpocznie się jego 
używanie lub ładowanie.

uwaga: Urządzenie nie jest 
przeznaczone do korzystania  
podczas pływania.

Rozpoczęcie pracy z 
urządzeniem
Przy pierwszym użyciu urządzenia 
Forerunner wykonaj następujące czynności:

1. Naładuj urządzenie Forerunner  
(strona 2).

2. Skonfiguruj urządzenie Forerunner 
(strona 3).

3. Zlokalizuj satelity (strona 5).
4. Załóż czujnik tętna lub opcjonalny 

czujnik na nogę (strona 5–7).
5. Idź pobiegać (strona 7). 
6. Zapisz swój bieg (strona 7).

Ładowanie urządzenia 
Forerunner

uwaga 
Aby zapobiec korozji, należy dokładnie 
osuszyć styki i obszar wokół nich przed 
ładowaniem i podłączeniem urządzenia  
do komputera.

Urządzenie Forerunner nie będzie się 
ładować, jeśli temperatura otoczenia 
znajdzie się poza zakresem 5°C–40°C 
(41°F–104°F). 
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1. Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza 
sieciowego.

2. Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego 
gniazdka elektrycznego. 

3. Ustaw cztery styki znajdujące się  
na spodzie urządzenia Forerunner  
w jednej linii z czterema wypustkami 
na zaczepie do ładowania ➊.

➊

Po podłączeniu do źródła zasilania 
urządzenie Forerunner włączy się  
oraz pojawi się ekran ładowania.

4. Całkowicie naładuj urządzenie 
Forerunner. 

Gdy urządzenie Forerunner jest w pełni 
naładowane, animowana bateria na ekranie 
jest pełna ( ). 

Konfigurowanie urządzenia 
Forerunner
Przy pierwszym użyciu urządzenia 
Forerunner zostanie wyświetlony monit  
o wybranie ustawień systemowych.

• Naciśnij  i , aby wyświetlić 
dostępne opcje i zmienić domyślne 
ustawienia. 

• Naciśnij OK, aby dokonać wyboru.
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Klawisze
Każdy klawisz ma kilka funkcji. 

light Naciśnij, aby włączyć podświetlenie.
Naciśnij, aby wyszukać zgodną 
wagę. 
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć 
lub wyłączyć urządzenie.

start/stop Naciśnij, aby włączyć lub  
zatrzymać stoper.

 *
Naciskaj, aby przewijać menu  
i ustawienia.

lap/reset Naciśnij, aby oznaczyć nowe 
okrążenie.
Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać 
swój bieg i wyzerować stoper. 

page/menu Naciśnij, aby przełączać między 
stronami aktualnego czasu,  
stopera i czujnika tętna.
Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć 
menu. 

OK * Naciśnij, aby wybrać opcje menu  
i potwierdzić komunikaty.

*OK,  i  pojawiają się w menu oraz 
przy wiadomościach.

ikony
Poziom naładowania baterii.  
Więcej informacji o czasie 
działania baterii można znaleźć 
w Podręczniku	użytkownika	
urządzenia	Forerunner	210.
Odbiornik GPS jest włączony  
i odbiera sygnały.
Sprzęt fitness jest aktywny.

Czujnik tętna jest aktywny.

Czujnik na nogę jest aktywny.

Alarm jest włączony.
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Lokalizowanie sygnałów 
satelitarnych
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych 
może zająć 30–60 sekund. 

1. W razie potrzeby naciśnij page, 
aby wyświetlić stronę lokalizowania 
satelitów.

2. Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
3. Zaczekaj, aż urządzenie Forerunner 

wyszuka satelity. 
Nie rozpoczynaj ćwiczeń do momentu 
zniknięcia strony lokalizowania 
satelitów. Aktualny czas jest ustawiany 
automatycznie.

zakładanie czujnika tętna
Umieść czujnik tętna bezpośrednio na 
skórze, tuż poniżej piersi. Czujnik powinien 
przylegać do ciała w taki sposób, aby nie 
zmieniał położenia podczas biegu.

1. Podłącz moduł czujnika tętna ➊ 
do paska.

➊

2. Zwilż elektrody ➋ z tyłu paska, aby 
zapewnić prawidłowy kontakt między 
klatką piersiową a nadajnikiem.
uwaga: Niektóre czujniki tętna są 
wyposażone w płytkę stykową ➌. 
Wtedy należy zwilżyć płytkę.

➋➌ ➋➍

3. Owiń pasek wokół klatki piersiowej i 
umieść haczyk paska ➍ w pętli.
Logo firmy Garmin powinno być 
zwrócone prawą stroną do góry.

4. Umieść urządzenie w zasięgu czujnika 
tętna (w odległości nie większej  
niż 3 m). 



6	 Skrócony	podręcznik	użytkownika	Forerunner	210

PORaDa: Jeśli dane dotyczące 
tętna nie są wyświetlane lub odczyt 
jest nierówny, może być koniecznie 
mocniejsze zaciśnięcie paska na klatce 
piersiowej lub wykonanie rozgrzewki 
przez 5–10 minut. 

Po założeniu czujnik tętna działa w trybie 
gotowości i jest gotowy do przesyłania 
danych.

Po sparowaniu czujnika tętna zostanie 
wyświetlony komunikat, a na ekranie 
pojawi się ikona  (niemigająca). 

Mocowanie czujnika na nogę
uwaga: Jeśli nie posiadasz czujnika na 
nogę, możesz pominąć tę czynność. 

Czujnik na nogę znajduje się w trybie 
gotowości i jest gotowy do przesyłania 
danych natychmiast po jego zamocowaniu 
lub poruszeniu. 

1. Naciśnij końcówkę na zaczepie na 
sznurowadło ➊. 

➊
➋

2. Unieś i odłącz czujnik na nogę ➋ 
od zaczepu. 

3. Zamocuj czujnik na nogę na 
sznurowadłach (strona 6) lub pod 
wkładką buta (strona 7).

Po sparowaniu czujnika na nogę zostanie 
wyświetlony komunikat, a na ekranie 
pojawi się ikona  (niemigająca). 

Mocowanie na sznurowadle
1. Delikatnie poluzuj sznurowadła.
2. Przeprowadź zaczep sznurowadła przez 

dwa bezpieczne odcinki sznurowadeł, 
pozostawiając wystarczającą ilość 
miejsca u góry na zawiązanie 
sznurowadeł.
Strzałka na czujniku na nogę musi być 
skierowana w stronę czubka buta.
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3. Zawiąż mocno sznurowadła,  
aby czujnik na nogę nie unosił  
się podczas treningu.

4. Przyczep czujnik na nogę do zaczepu 
sznurowadła. 

Mocowanie pod wkładką buta
uwaga: Dostosowany but powinien 
posiadać kieszeń pod wkładką. Przed 
zamocowaniem czujnika może zajść 
potrzeba wyjęcia piankowej wkładki.

1. Podnieś wkładkę buta.
2. Umieść czujnik na nogę w kieszeni  

z logo ANT+™, kierując go w górę, 
i rowkiem w stronę czubka buta.

Bieganie
Przed rozpoczęciem rejestracji historii 
musisz zlokalizować sygnały satelitarne 

(strona 5) lub sparować urządzenie 
Forerunner z czujnikiem na nogę. 

1. Na stronie stopera naciśnij start, 
aby włączyć stoper ➊. 
Historia jest zapisywana jedynie wtedy, 
gdy stoper jest włączony. Dystans ➋ 
i tempo lub prędkość ➌ pojawią się na 
stronie stopera.

➋

➌
➊

2. Po zakończeniu biegu naciśnij stop.

zapisywanie biegu
Naciśnij i przytrzymaj reset, aby 
zapisać swój bieg i wyzerować stoper.

Historia biegów
W urządzeniu Forerunner można zapisać 
około 180 godzin historii typowych biegów. 
Gdy pamięć urządzenia Forerunner zapełni 
się, najstarsze dane będą nadpisywane.
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Wyświetlanie biegu
W historii biegów wyświetlana jest data, 
aktualny czas, dystans, czas biegu, spalone 
kalorie oraz średnie tempo lub prędkość. 
Historia biegów może również zawierać 
informacje na temat średniego tętna, jeśli 
korzystasz z czujnika tętna. 

1. Naciśnij i przytrzymaj menu.
2. Wybierz Historia.
3. Zapisane biegi przewija się za pomocą 

 i . 
4. Naciśnij OK, aby wyświetlić 

informacje o okrążeniu.
Usuwanie biegów
1. Naciśnij i przytrzymaj menu.
2. Wybierz Historia.
3. Za pomocą  i  wybierz bieg.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie  

 i .
5. Naciśnij OK.
6. Aby usunąć wszystkie biegi, wybierz 

Tak.
7. Naciśnij OK.

Korzystanie z usługi Garmin 
Connect
Garmin Connect to aplikacja internetowa 
umożliwiająca zapisywanie i analizę 
danych.

1. Odwiedź stronę www.garminconnect
.com/start.

2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na 
ekranie.

Przesyłanie historii do 
komputera 
1. Podłącz kabel USB do portu USB  

w komputerze. 
2. Ustaw cztery styki znajdujące się 

na spodzie urządzenia Forerunner w 
jednej linii z czterema wypustkami na 
zaczepie do ładowania (strona 3).

3. Odwiedź stronę www.garminconnect
.com/start.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
dołączonymi do oprogramowania.

www.garminconnect.com/start
www.garminconnect.com/start
www.garminconnect.com/start
www.garminconnect.com/start
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informacje o baterii
 OStRzEżENiE

Ten produkt jest zasilany przez baterię 
litowo-jonową. Należy zapoznać się  
z zamieszczonym w opakowaniu produktu 
przewodnikiem Ważne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa i produktu 
zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych 
wskazówek.

Czas działania baterii urządzenia 
Forerunner
Czas 
działania 
baterii*

Korzystanie z urządzenia 
Forerunner

1 tydzień Ćwiczysz 45 minut dziennie  
z włączonym odbiornikiem GPS. 
Przez pozostały czas urządzenie 
Forerunner działa w trybie 
oszczędzania energii.

Do 3 tygodni Przez cały czas korzystasz  
z urządzenia Forerunner w trybie 
oszczędzania energii.

Do 8 godzin Ćwiczysz z włączonym przez 
cały czas odbiornikiem GPS.

*Rzeczywisty czas działania całkowicie 
naładowanej baterii zależy od tego,  
przez ile czasu używany jest odbiornik 
GPS, podświetlenie i tryb oszczędzania 
energii. Ekstremalnie niskie temperatury 
również skracają czas działania baterii.

Oszczędzanie energii
Po pewnym czasie bezczynności  
urządzenie Forerunner przełącza się  
w tryb oszczędzania energii. Urządzenie 
Forerunner wyświetla wtedy godzinę i  
datę, ale nie łączy się z akcesoriami  
ANT+ ani nie korzysta z odbiornika 
GPS. Naciśnij page, aby wyłączyć tryb 
oszczędzania energii.
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Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli klawisze lub ekran przestaną 
reagować, konieczne może być 
zresetowanie urządzenia.

1. Naciśnij i przytrzymaj light, 
aż ekran się wyłączy. 

2. Naciśnij i przytrzymaj light, 
aż ekran się włączy. 

Pobieranie podręcznika 
użytkownika
1. Odwiedź stronę www.garmin.com

/intosports.
2. Wybierz swój produkt.
3. Kliknij Podręczniki.

Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać 
Tobie pomocy i jak najszybciej zarejestruj 
swoje urządzenie przez Internet:

• Odwiedź stronę http://my.garmin.com.
• Pamiętaj o konieczności zachowania 

oryginalnego dowodu zakupu 
(względnie jego kserokopii)  
i umieszczenia go w bezpiecznym 
miejscu.

Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego 
produktu można znaleźć na stronie 
internetowej firmy Garmin.

• Odwiedź stronę www.garmin.com
/intosports.

• Odwiedź stronę www.garmin.com
/learningcenter.

• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com 
lub skontaktuj się z dealerem firmy 
Garmin w celu uzyskania informacji na 
temat opcjonalnych akcesoriów i części 
zamiennych.

www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/intosports
http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/learningcenter
www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
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Kontakt z działem pomocy 
technicznej firmy Garmin
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące 
tego produktu, skontaktuj się z działem 
pomocy technicznej firmy Garmin. 

• Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź 
stronę www.garmin.com/support lub 
skontaktuj się telefonicznie z firmą 
Garmin USA, dzwoniąc pod numer 
(913) 397 8200 lub (800) 800 1020.

• Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, 
skontaktuj się telefonicznie z firmą 
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod 
numer 0808 2380000.

• Jeśli znajdujesz się w Europie,  
odwiedź stronę www.garmin.com
/support i kliknij opcję Contact 
Support, aby uzyskać informacje 
o pomocy technicznej dostępnej  
w poszczególnych krajach, lub 
skontaktuj się telefonicznie z firmą 
Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod 
numer +44 (0) 870 8501241.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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