
Červenec 2012 190-01453-00_0A Vytištěno v České republice

Garmin SwimTM

Návod k obsluze



Všechna práva vyhrazena. Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy a bez pí-
semného souhlasu společnosti Garmin nelze pořizovat kopie kompletního manuálu ani jeho 
částí. Společnost Garmin si v důsledku zlepšování nebo změn výrobku vyhrazuje právo měnit 
obsah tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem 
o aktualizace produktu nebo o bližší informace týkající se jeho používání, navštivte stránky 
www.garmin.cz.
Garmin® a logo Garmin jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných 
společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto obchodní známky nelze užívat 
bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. ANT+™, ANT Agent™, Garmin Connect™, 
Garmin Swim™ a USB ANT Stick™ jsou obchodní známky společnosti Garmin Ltd. nebo 
jejích dceřiných společností. Tyto obchodní známky nelze užívat bez výslovného souhlasu 
společnosti Garmin.



Obsah i

Obsah
Úvod ........................................................ 1
Začínáme ................................................ 1
Tlačítka ................................................... 1
Symboly ...................................................  2
Tréninkové stránky .................................. 2
Trénink ................................................... 2
Plavání ....................................................  2
Způsob zaznamenávání vzdálenosti ....... 3
Záznam tréninku v nespecifi kovaném 
 stylu .................................................... 4
Odpočinkové fáze během tréninku .......... 4
Akustická upozornění ............................. 5
Plavecká terminologie .............................  5
Plavecké styly ......................................... 5

Historie .................................................. 5
Prohlížení historie ................................... 6
Program Garmin Connect™ .................... 6
Přenos historie do počítače .................... 6
Smazání historie ...................................... 7

Vlastní nastavení přístroje ................... 7
Nastavení délky bazénu ......................... 7
Nastavení hodin a data ........................... 8
Nastavení budíku ................................... 8

Klasické stopky ....................................... 8
Nastavení systému .................................. 8
Zadání Vaší hmotnosti ............................ 9
Vlastní nastavení pro trénink .................. 9

Informace o přístroji ............................ 10
Péče o přístroj ....................................... 10
Technické údaje o přístroji 
 Garmin Swim ..................................... 11
Technické údaje pro zařízení 
 USB ANT ........................................... 11
Výměna baterie ..................................... 11
Problémy a jejich odstranění .................. 12

Příloha .................................................. 14
Registrace Vašeho přístroje .................. 14
Softwarová licenční smlouva ................. 14

Rejstřík ................................................. 15



Úvod 1

Úvod
 VAROVÁNÍ

Před zahájením nebo úpravou Vašeho 
tréninkového programu se vždy poraďte 
se svým lékařem.

Výstrahy a další důležité informace 
týkající se tohoto výrobku naleznete 
v přiložené příručce Bezpečnostní pokyny 
a produktové informace.

Začínáme
Při prvním použití přístroje Garmin Swim 
proveďte následující úkony.

1  Stisknutím libovolného tlačítka zapněte 
přístroj.

2 Postupujte podle pokynů na displeji.
3  Zvolte symbol  a zadejte délku 

bazénu.
4 Běžte plavat (strana 2).
5  Prohlédněte si historii záznamů (strana 

5).
6  Připojte svůj přístroj k počítači a odešlete 

do něj historii (strana 6).

Tlačítka

 1 Stiskněte, pokud chcete na dis-
pleji zobrazit klasické hodiny.

 2 Stiskněte, pokud chcete rolovat 
nabídkami a nastavením. Stisk-
nutím také zapnete podsvícení.

 3 Stisknutím spustíte/zastavíte 
stopky. Stisknutím zvolíte po-
žadovanou možnost a potvrdíte 
hlášení.

 4 Stiskněte, pokud chcete rolovat 
nabídkami a nastavením. 
Stisknutím pozastavíte stopky. 
Stisknutím také znovu spustíte 
pozastavené stopky.

 5 Stisknutím zobrazíte hlavní 
nabídku. Stisknutím opustíte 
stránku nebo dané nastavení.

 6 Stisknutím přepnete přístroj 
do režimu plavání, kde se zob-
razují tréninkové stránky.
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Symboly
Budík je zapnutý.

Téměř vybitý akumulátor.

Stisknutím pozastavíte stopky. 
Pokud jsou stopky pozastavené, 
tento symbol bliká. Stisknutím 
také znovu spustíte pozastavené 
stopky.

Na seznamu jsou uvedeny ještě 
další položky.

Stisknutím opustíte stránku nebo 
aktuální nastavení. 

Tréninkové stránky 
Tisknutím tlačítka  můžete zobrazit pět 
různých tréninkových stránek. Stránka, 
kterou si momentálně prohlížíte, je označena 
vybarveným puntíkem.

 1 INT. (intervalová) stránka stopek nebo 
odpočinkových fází.

 2 TOTAL stránka s celkovými výsledky.

 3 Stránka s podrobnými informacemi.

 4 Stránka zaznamenávající nespecifi ko-
vaný plavecký styl (strana 2).

 5 Stránka s vlastními údaji (strana 3).

Trénink
Plavání
1 Zvolte možnost .

Při prvním zapnutí přístroje jste vyzváni 
k zadání délky bazénu. Při každé změně 
bazénu musíte zadat délku nového bazé-
nu (strana 7).

2  Stiskněte tlačítko , čímž pozastavíte 
stopky.
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Historie je zaznamenávána pouze v pří-
padě, že jsou zapnuty stopky. Na stránce 
TOTAL se zobrazuje celkem uplavaná 
vzdálenost  1  a celkový čas  2  .

3  Pro zobrazení dalších plaveckých infor-
mací zvolte .
Pokud chcete, můžete si vytvořit vlastní 
stránku s požadovanými datovými poli 
(strana 9).

4  Pokud chcete odpočívat, stiskněte pro po-
zastavení stopek tlačítko .

Na pozastavené stránce se zobrazuje 
číslo intervalu  3 , vzdálenost v tomto 
intervalu  4  a doba plavání v tomto 
intervalu  5 . Dokud nestisknete tlačítko 

 pro pokračování v plaveckém tréninku, 
bude se stránka zobrazovat inverzně 
(strana 10).

5  Po dokončení dané plavecké relace 
zvolte .

6 Zvolte požadovanou možnost:
•  Pokud chcete pokračovat v plavání, 

zvolte možnost RESUME (Pokra-
čovat). Stopky budou pokračovat 
v měření.

•  Pokud chcete danou relaci uložit 
do paměti, zvolte možnost SAVE 
(Uložit).

•  Pokud chcete relaci smazat, aniž byste 
ji ukládali, zvolte DELETE (Smazat).

Způsob zaznamenávání 
vzdálenosti
Přístroj Garmin Swim měří a zaznamenává 
vzdálenost na základě dokončených délek 
bazénu. Aby mohl přístroj zobrazit přesnou 
vzdálenost, je nutné při nastavení zadat 
správnou délku bazénu (strana 7).
TIP: Abyste dosáhli co nejpřesnějších 
výsledků, plavte přes celou délku bazénu 
jedním plaveckým stylem. Při odpočinku 
pozastavte stopky.
TIP: Aby mohl přístroj lépe počítat dokon-
čené délky bazénu, po každém dokončení 
délky silně plácněte do stěny bazénu 
a před prvním tempem se odrazte od stěny.
TIP: Pokud chcete plavat např. kraulem, mu-
síte nejprve pozastavit stopky nebo použít 
zaznamenávání nespecifi kovaného plavec-
kého stylu. Více informací o zaznamenávání 
tréninku v nespecifi kovaném plaveckém 
stylu viz strana 4.
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Záznam tréninku 
v nespecifi kovaném stylu
Záznam nespecifi kovaného plaveckého stylu 
můžete použít při manuálním zaznamená-
vání úseků, kdy při plavání kopete nohama, 
používáte jen jedno rameno nebo plavete 
stylem, který není součástí hlavní nabídky 
plaveckých stylů. V rámci této funkce měří 
stopky čas, ale vzdálenost je nutné zadat. 
Záznam tréninku v nespecifi kovaném stylu 
lze aktivovat před zahájením plavecké relace 
nebo během plavání, když jsou pozastaveny 
stopky.

1  Zvolte  > SWIMMING (Plavání) > 
DRILL LOG (Záznam nespecif. stylu) > 
ENABLE (Aktivovat).

2  V průběhu Vaší plavecké relace tiskněte 
, dokud se na displeji nezobrazí strán-

ka DRILL (Nespecifi kovaný styl).
3 Zvolte .

Stopky měří celkový čas, kdy plavete 
nespecifi kovaným plaveckým stylem.

4  Po dokončení fáze plavání v nespecifi ko-
vaném stylu zvolte .

5  Zadejte vzdálenost, kterou jste uplavali 
nespecifi kovaným stylem.
Přírůstky vzdálenosti jsou založeny 
na délce bazénu (strana 7). 

Dojde k uložení naměřených hodnot 
a k pozastavení stopek.

6 Pokračujte v relaci.

Odpočinkové fáze během 
tréninku
Pokud se Váš trénink skládá z časově ohra-
ničených intervalů, můžete aktivovat stopky 
pro měření odpočinkové fáze. Například se 
může trénink skládat z 12 intervalů po 50 m, 
které jsou prokládány odpočinkovými fázemi 
o trvání 55 vteřin. Níže je uveden tréninkový 
scénář, který představuje jeden způsob vy-
užití stopek pro měření odpočinkových fází. 
Měření odpočinkové fáze v rámci stopek lze 
aktivovat před zahájením plavecké relace 
nebo během plavání, když jsou stopky 
pozastaveny. 
1  Zvolte  > SWIMMING (Plavání) > 

REST TIMER (Odpočinkové fáze) > 
ENABLE (Aktivovat).

2 Během plavecké relace zvolte  > .
3 Po uplavání 50 m zvolte .
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Na displeji se zobrazí dočasné hlášení, 
které zobrazuje vzdálenost a čas dané 
fáze. Na stránce měření odpočinkové 
fáze se zobrazuje číslo intervalu  1 , čas 
plavání plus doba odpočinku  2  a doba 
odpočinku  3 .

4  Odpočívejte, dokud neuplyne 55 vteřin 
 2 .

5 Zvolte  a uplavte dalších 50 m.
6  Opakujte kroky 4 - 6, dokud nedokončíte 

12 intervalů.

Akustická upozornění
Akustické upozornění zazní, pokud během 
aktivity stisknete tlačítko .
Pokud chcete akustická upozornění nastavit, 
zvolte  > SWIMMING (Plavání) > ALERT 
TONES (Akustická upozornění).

Plavecká terminologie
•  Délkou se rozumí jedno přeplavání 

bazénu.
•  Interval může být tvořen jednou či něko-

lika délkami. Pokud stisknete tlačítko  
pro označení odpočinkové fáze, vytvoříte 
interval.

•  Tempo se počítá pokaždé, když se Vaše 
ruka s hodinkami vrátí do původní pozice.

•  Vaše swolf skóre je tvořeno součtem 
času nutného pro přeplavání jedné délky 

a počtu temp v rámci této délky. Například 
pokud uplavete délku bazénu za 30 
vteřin při 15 tempech, je Vaše swolf skóre 
45. Swolf představuje efektivitu plavání 
a stejně jako u golfu platí, že čím nižší 
skóre, tím lépe.

Plavecké styly
Plavecké styly se zobrazují při prohlížení 
historie záznamů. Typ plaveckého stylu 
můžete zvolit také jako vlastní datové pole 
(strana 3).

FREE Volný styl

BACK Znak 

BRST Prsa

FLY Motýlek

MIXED Více plaveckých stylů v jednom 
intervalu. 

DRILL
Používá se při plavání v režimu 
nespecifi kovaného plaveckého 
stylu (strana 4).

Historie
Při normálním využívání dokáže přístroj 
Garmin Swim zaznamenat přibližně 30 pla-
veckých relací. Pokud je paměť plná, začne 
přístroj přepisovat nejstarší data a na displeji 
se zobrazí varování.
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POZNÁMKA: Pokud jsou vypnuty nebo 
pozastaveny stopky, není historie 
zaznamenávána.

Prohlížení historie
V rámci historie se zobrazuje datum, celkový 
čas relace, celková doba plavání, celkem 
uplavaná vzdálenost, celkový počet délek, 
průměrná rychlost, průměrný počet temp, 
průměrná efektivita plavání, celkové množ-
ství spálených kalorií a údaje o intervalech 
(pokud se s nimi pracuje).

1  Zvolte  > HISTORY (Historie) > VIEW 
(Zobrazit).

2 Zvolte požadovanou možnost:
•  Pro zobrazení celkové vzdálenosti, 

celkového času a doby plavání zvolte 
možnost TOTALS (Celkové výsled-
ky). Celkové výsledky jsou vypočítány 
na základě aktuální délky bazénu.

•  Pokud chcete znát celkové výsledky 
v konkrétním týdnu, zvolte možnost 
WEEKS (Týdny). Celkové výsledky 
jsou vypočítány na základě aktuální 
délky bazénu.

•  Pro zobrazení informací o konkrétní 
relaci zvolte možnost SESSIONS 
(Relace). Údaje zobrazené relace 
budou vycházet z délky bazénu, která 

byla zadána při dokončení relace. 
Krom toho si můžete prohlédnout také 
informace o intervalech (pokud jste 
s nimi pracovali).

Program Garmin Connect™
Garmin Connect je webový software, který 
slouží pro ukládání a analýzu Vašich plavec-
kých výsledků.

1  Navštivte internetové stránky 
www.garminconnect.com.

2 Zvolte Getting Started (Začínáme).
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přenos historie do počítače  
Nejprve je nutné mít účet na Garmin 
Connect (strana 6), a pak je třeba spárovat 
prostřednictvím zařízení USB ANT Stick™ 
(strana 6) přístroj s počítačem. Při spárování 
nebo přenosu dat nemohou být hodinky 
v režimu spánku.

1  Zapojte zařízení USB ANT Stick®  1  
do USB portu Vašeho počítače.

2  Umístěte přístroj v okruhu 3 m od Vašeho 
počítače.
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Pokud ANT Agent™ nalezne Váš přístroj, 
zobrazí jeho ID číslo a zeptá se Vás, zda 
chcete spustit párování.

3 Zvolte Yes (Ano).
4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Ukončení párování s počítačem
Pokud chcete, můžete zabránit přenosu dat 
z nebo do jakéhokoliv počítače, nehledě 
na to, zda je spárovaný s přístrojem.

Zvolte  > SYSTEM (Systém) > COM-
PUTER (Počítač) > DISABLE PAIRING 
(Zakázat párování).

Přenos všech dat
Abyste mohli přenést všechny položky his-
torie do počítače, musí být přístroj v dosahu 
zařízení USB ANT Stick, které je k počítači 
připojeno.

Zvolte  > HISTORY (Historie) > 
TRANSFER ALL (Přenést vše) > YES 
(Ano).

Smazání historie
1  Zvolte  > HISTORY (Historie) > DE-

LETE (Smazat).
2 Zvolte požadovanou možnost:

•  Pokud chcete vymazat z historie 
všechna data, zvolte ALL (Vše).

•  Pokud chcete smazat celkové údaje 

o vzdálenosti, času a době plavání, 
zvolte možnost TOTAL (Celkové 
výsledky).

•  Pokud chcete smazat konkrétní relaci, 
zvolte možnost SESSIONS (Relace).

3 Zvolte Yes (Ano). 

Vlastní nastavení přístroje 
Nastavení délky bazénu
1  Zvolte  > SWIMMING (Plavání) > 

POOL SIZE (Délka bazénu).
2  Zvolte požadovanou délku bazénu nebo 

zadejte vlastní.

Vlastní nastavení týdenní statistiky 
plavání
Celková vzdálenost uplavaná během týdne 
(počínaje pondělím) se zobrazuje na stránce 
hodinek jako DISTANCE THIS WEEK 
(Týdenní statistika plavání). Pokud chcete, 
můžete jako první den nastavit jiný den nebo 
můžete měření vzdálenosti uplavané během 
týdne zrušit.
1  Zvolte  > SWIMMING (Plavání) > 

WEEK DISTANCE (Týdenní statistika).
2 Zvolte požadovanou možnost:

•  Zvolte SET DAY 1 (Zvolit den 1) 
a zvolte požadovaný den.
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•  Zvolte DISABLE (Deaktivovat) 
a vypněte měření týdenní plavecké 
statistiky.

Nastavení hodin a data
Hodiny můžete nastavit pro dvě časová 
pásma.
1 Zvolte  > CLOCK (Hodiny).
2  Zvolte TIME 1 (Čas 1) nebo TIME 2 

(Čas 2).
3 Zvolte ON (Zapnout).
4  Zvolte 12hodinový nebo 24hodinový 

formát.
5 Zadejte čas.
6 Zadejte datum.

Nastavení budíku
1  Zvolte  > CLOCK (Hodiny) > ALARM 

(Budík).
2  Zvolte ONCE (Jednou) nebo DAILY 

(Denně).
3 Zadejte čas.
4  Pro návrat na stránku hodin zvolte symbol 

. 
Pokud je alarm nastaven, objeví se 
symbol .

Klasické stopky
POZNÁMKA: Klasické stopky naměřený čas 
nezaznamenávají a neukládají do paměti 

informace o plavání. Nepoužívejte klasické 
stopky pro plavání.
1  Zvolte  > CLOCK (Hodiny) > STOP-

WATCH (Stopky).
2 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky.
3  Dalším stisknutím tlačítka  stopky 

zastavíte.
4  Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko 

.
POZNÁMKA: Pokud stránku klasických 
stopek opustíte, stopky se po 10 vteřinách 
automaticky vynulují.

Nastavení systému
Zvolte  > SYSTEM (Systém).
LANGUAGE (Jazyk): Slouží pro nastavení   
 komunikačního jazyka.
BUTTON TONES (Tóny tlačítek): Slouží   
  pro nastavení tónů signalizujících stisknutí 

tlačítek.
SLEEP MODE (Režim spánku): umožňuje  
  zapnout nebo vypnout režim spánku. Po-

kud vypnete přepínání do režimu spánku, 
snížíte životnost baterie přibližně o 20%.

COMPUTER (Počítač): Slouží pro přepnutí  
  přístroje do režimu párování, ve kterém 

jej lze prostřednictvím zařízení USB ANT 
Stick propojit s počítačem.

ABOUT (O jednotce): Zde se zobrazují  
 softwarové informace a ID jednotky.
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Režim spánku
Přístroj se přepne do režimu spánku, pokud 
po dobu jedné minuty nedojde k žádné akci. 
Díky tomuto opatření se zvyšuje životnost 
baterie. Jakmile se přístroje dotknete, režim 
spánku se vypne.

Zadání Vaší hmotnosti
1 Zvolte  > WEIGHT (Hmotnost).
2 Zvolte jednotky a zadejte svou hmotnost.

Vlastní nastavení pro trénink
Pátou stránku v cyklu tréninkových stránek 
(strana 9) můžete nastavit dle svých poža-
davků. Na tuto stránku můžete přidat až tři 
datová pole.
1  Zvolte  > SWIMMING (Plavání) > 

CUSTOM PAGE (Vlastní stránka) > ADD 
PAGE (Přidat stránku).

2  Zvolte počet datových polí, která se 
budou na této stránce zobrazovat.

3 Zvolte typ dat a datové pole.
Například zvolte TOTAL (Celkové vý-
sledky) > LENGTHS (Délky).

Datová pole
Hodnota uvedená v datových polích ozna-
čených * je vyjádřena ve statutárních nebo 
metrických jednotkách. Jednotka „délka“ je 
defi nována nastavení délky bazénu (str. 7). 

V intervalových polích se zobrazují informa-
ce o aktuálním intervalu (během plavání) 
nebo o posledním dokončeném intervalu 
(při použití pauzy).
CALORIES: Celkové množství spálených  
 kalorií.
DISTANCE* (Vzdálenost): Vzdálenost  
  uplavaná v rámci aktuální aktivity nebo 

aktuálního intervalu.
LENGTHS (Délky): Počet délek bazénu  
  uplavaných (dokončených) v rámci aktivity 
či intervalu.

PACE * (Rychlost): Průměrná rychlost  
  v rámci aktuální aktivity, intervalu nebo 

poslední délky.
STROKE RATE (Frekvence temp): 
  Průměrné množství temp za minutu (spm) 

v rámci aktuální aktivity, intervalu nebo 
poslední délky.

STROKES (Tempa): Průměrný počet temp  
  na délku bazénu v rámci aktuální aktivity, 

intervalu nebo poslední délky.
STROKE TYPE (Plavecký styl): Plavecký  
  styl použitý v rámci intervalu nebo posled-

ní délky.
SWOLF (Swolf skóre): Toto skóre je 
  tvořeno součtem času nutného pro přepla-

vání jedné délky a počtu temp pro překo-
nání této délky (strana 9). Pokud chcete, 
můžete si jedno z datových polí nastavit 
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tak, aby se v něm zobrazovalo průměrné 
swolf skóre v rámci aktuální aktivity, inter-
valu nebo délky bazénu.

TIME ELAPSED (Uplynulý čas): Záznam  
  celkové doby trvání aktuální aktivity nebo 

intervalu. Např. pokud plavete 10 minut, 
pak si na 5 minut dáte pauzu, pak stopky 
opět spustíte a budete plavat dalších 20 
minut, bude celkový čas 35 minut.

Inverzní zobrazení displeje v rámci 
tréninkových stránek
Ve výchozím nastavení se v základním 
režimu na tréninkových stránkách zobrazuje 
černý text na bílém pozadí. Nicméně, pokud 
jsou stopky pozastaveny, změní se zobra-
zení na bílý text na černém pozadí (inverzní 
zobrazení).
1  Zvolte  > SWIMMING (Plavání) > 

INVERTED SCREEN (Inverzní 
zobrazení).

2 Zvolte požadovanou možnost:
•  Pokud chcete, aby se stránky zobrazo-

valy inverzně při pozastavení stopek, 
zvolte PAUSED (Pauza).

•  Pokud chcete, aby se stránky zobra-
zovaly inverzně během měření, zvolte 
SWIMMING (Plavání). 

Informace o přístroji
Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ
Vyhněte se mačkání tlačítek pod vodou.

Chraňte přístroj před nárazy a jiným 
nešetrným zacházením, mohlo by dojít 
ke snížení jeho životnosti.

Pokud přístroj používáte v chlorované 
nebo slané vodě, pečlivě jej opláchněte 
vodou.

Pro čištění akumulátoru nepoužívejte 
ostré předměty.

Nepoužívejte chemické čistící prostředky 
a rozpouštědla, mohlo by dojít k poškoze-
ní plastových částí.

Po vyčištění přístroj vždy dobře osušte.

Přístroj neukládejte na místě, které je 
dlouhodobě vystaveno extrémním teplo-
tám, mohlo by dojít k jeho nenávratnému 
poškození.
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Technické údaje o přístroji 
Garmin Swim

Typ baterie Uživatelem vyměnitelné 
CR2032, 3V (strana 4)

Životnost baterie 1 rok
POZNÁMKA: Životnost 
baterie závisí na tom, 
jak intenzivně využíváte 
režim plavání, režim 
spánku a podsvícení.

Voděodolnost 50 m
POZNÁMKA: Tyto 
hodinky jsou navrženy 
pro plavání, kdy nejsou 
po celou dobu potopeny.

Rozmezí 
provozní teploty

Od -10°C do 50°C

Radiofrekvence/
protokol

2,4 GHz ANT+™ 
bezdrátový komunikační 
protokol

Technické údaje pro USB ANT 
zařízení

Napájení USB

Rozmezí 
provozní teploty

Od -10°C do 50°C

Radiofrekvence/
protokol

2,4 GHz ANT+ 
bezdrátový 
komunikační protokol

Dosah přenosu Přibližně 5 m

Výměna baterie
 VAROVÁNÍ

Vyměnitelné baterie se nikdy nepokoušej-
te vyndávat pomocí ostrých předmětů.

Pro správnou likvidaci baterií kontaktujte 
místní sběrný dvůr. Chloristanový 
materiál - může být vyžadováno speciální 
zacházení. Viz internetové stránky www.
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

UPOZORNĚNÍ
Při výměně baterie buďte velmi opatrní. 
Dejte pozor, abyste nepoškodili kontakty, 
prostor pro uložení baterie nebo O-krou-
žek. Kdyby došlo k poškození některé 
z těchto částí, mohl by přístroj ztratit 
na své vodotěsnosti.
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1  Omotejte konec malého plochého šroubo-
váku  1  kouskem pásky.
Páska ochrání vnější schránku hodinek, 
O-kroužek a prostor pro uložení baterie.

2  Opatrně vyklopte kryt  2  prostoru 
pro baterii. 

3 Vyjměte baterii  3 .
4  Ujistěte se, že nedošlo k poškození 

O-kroužku  4 , a že je toto těsnění zcela 
usazeno ve spodním prolisu.

5  Zasuňte baterii pod dva plastové výstupky 
 5  a zatlačte ji na místo.

Dejte pozor, abyste nepoškodili kontakty 
 6 .

Problémy a jejich odstranění
Resetování přístroje do výchozího 
továrního nastavení
Pokud přístroj přestane reagovat, může být 
nutné jej resetovat.
POZNÁMKA: Tato funkce odstraní všechny 
uživatelem zadané údaje, včetně historie.
1 Přidržte naráz tlačítka ,  a .
2 Zvolte YES (Ano).
Aktualizace softwaru prostřednic-
tvím programu Garmin Connect
Nejprve musíte mít účet na Garmin Conne-
ct™ (strana 12) a dále musíte prostřednic-
tvím zařízení USB ANT Stick™ (strana 12) 
spárovat svůj přístroj s počítačem. Při spáro-
vání nebo přenosu dat nemohou být hodinky 
v režimu spánku.
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POZNÁMKA: Tato funkce odstraní všechny 
uživatelem zadané údaje, včetně historie. 
1  Navštivte internetové stránky 

www.garminconnect.com.
Pokud je k dispozici nový software, 
informuje Vás program Garmin Connect 
o možnosti aktualizace.

2 Postupujte podle pokynů na displeji.
3  Při aktualizaci musí být přístroj umístěn 

v dosahu počítače (3 m).

Získání dalších informací
Další informace o tomto přístroji naleznete 
na internetových stránkách společnosti 
Garmin®.
•  Navštivte stránky www.garmin.com/

intosports.
•  Navštivte stránky www.garmin.com/

learningcenter.
•  Informace o volitelném příslušenství a ná-

hradních součástkách získáte na strán-
kách www.garmin.cz nebo od svého 
dealera Garmin.
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Příloha  
Registrace Vašeho přístroje 
Registrací produktu pomůžete vytvořit lepší 
technickou podporu pro výrobky společnosti 
Garmin.
• Viz http://my.garmin.com.
•  Originál nebo kopii dokladu o zakoupení 

výrobku uložte na bezpečném místě.

Softwarová licenční smlouva
POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁVÁTE 
SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČ-
NÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE TYTO 
ŘÁDKY POZORNĚ.
Společnost Garmin garantuje uživateli udě-
lení této licence pro užívání softwarového 
vybavení obsaženého nebo přiloženého k to-
muto produktu (dále jen software) v binárním 
spustitelném stavu pro běžné použití v rámci 
přístroje. Název, vlastnická práva a autorská 
práva na software zůstávají i nadále majet-
kem společnosti Garmin a/nebo poskytova-
tele v podobě třetí strany.
Použitím přístroje berete na vědomí, že je 
software majetkem společnosti Garmin 
a/nebo třetí strany a jako takový je chráněn 
autorskými právy jak v USA, tak mezinárod-
ními autorskými právy. Dále berete na vědo-
mí, že struktura, organizace a kódy 

softwaru, pro které nejsou poskytovány 
zdrojové kódy, jsou cenným obchodním 
tajemstvím společnosti Garmin a/nebo 
poskytovatelů v podobě třetích stran a také, 
že jsou všechny zdrojové kódy softwaru 
cenným obchodním tajemstvím společnosti 
Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě tře-
tích stran. V rámci této licence se zavazujete 
neprovádět na softwaru jakoukoliv dekompi-
laci, demontáž, modifi kaci, revizní montáž, 
reverzní inženýrství nebo redukci softwaru 
či jeho částí do běžně čitelných formátů, 
případně nevytvářet jakákoliv od softwaru 
odvozená díla nebo práce. Dále souhlasí-
te také s tím, že jakoukoliv část softwaru 
nevyvezete do zemí, ve kterých platí vývozní 
omezení ze strany USA.
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