
Manuali i përdorimit të GARMIN Pararendës 255 dhe 955 seri
në shkurt 2023

Përmbledhje për të filluar Njoftimekrani numër një me prekje
Prekni për të zgjedhur një opsion në meny.

Prekni për të hapur pamjen për të parë më shumë të dhëna.

Rrëshqitni lart ose poshtë për të kaluar nëpër ciklin e shikimit dhe
menutë.

Rrëshqitni djathtas për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

Mbuloni ekranin me pëllëmbën tuaj për të fikur shpejt dritën e prapme
dhe për t'u kthyer në faqen e orës.

Duke thirrurnumri dy simboli i fuqisë së dritës
Mbajeni për të ndezur orën.

Shtypni për të ndezur dhe fikur dritën e prapme.

Mbajeni për të parë menynë e kontrolleve për qasje të shpejtë te
funksionet e përdorura shpesh.

Njoftimnumri tre UP Simboli i menysë
Shtypni për të lundruar nëpër pamjet, ekranet e të dhënave, opsionet
dhe cilësimet.

Mbajeni për të parë menunë.

Mbajeni për të ndryshuar manualisht sportin gjatë aktivitetit.

Njoftim numri katër POSHT Simbol për notat muzikore
Shtypni për të lundruar nëpër pamjet, ekranet e të dhënave, opsionet
dhe cilësimet.

Mbajeni për të hapur kontrollet e muzikës (Muzikë).

Duke thirrurnumri pesë FILLO · STOP
Shtypni për të nisur dhe ndaluar kohëmatësin e aktivitetit.

Shtypni për të zgjedhur një opsion ose për të konfirmuar një mesazh.

Duke thirrurnumri gjashtë PRAPA Simboli për shpinë
Shtypni për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.

Shtypni për të regjistruar një xhiro, pushim ose tranzicion gjatë një
aktiviteti.

Vendosja e orës tuaj Për të përfituar plotësisht nga veçoritë e Forerunner®, plotësoni këto
detyra.

Çiftoni orën tuaj Forerunner me telefonin tuaj duke përdorur
aplikacionin Garmin Connect™ (Çiftimi i telefonit tuaj).
Konfiguro rrjetet Wi‑Fi® (Duke u lidhur me një rrjet Wi-Fi).
Cakto veçoritë e sigurisë (Veçoritë e sigurisë dhe të gjurmimit).
Vendos muzikë (Muzikë).
Konfiguro portofolin tuaj Garmin Pay™ (Konfigurimi i portofolit tuaj
Garmin Pay™).
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Ikonat e statusit dhe
statusi GPS

Statusi GPS

Statusi i baterisë
Statusi i lidhjes së telefonit
Statusi i teknologjisë Wi‑Fi®

Statusi i rrahjeve të zemrës
Aktivizo statusin e Dynamics Pod
Statusi i sensorit të shpejtësisë dhe kadencës

Statusi i dritave të biçikletës
Statusi i radarit të biçikletave
Statusi i modalitetit të zgjatur të ekranit

Gjendja e njehsorit të energjisë

Statusi i sensorit Tempe™
Statusi i kamerës VIRB®

Për çfarë mund të përdoret
ora GARMIN?

Përveç orës dhe datës së saktë, ora inteligjente GARMIN ju jep
informacion në lidhje me rrahjet e zemrës, kaloritë e djegura, modelin e
gjumit, nivelin e stresit, nivelin e gatishmërisë për stërvitje dhe
aplikacionet për fitnes, pilates, kardio, palestër janë të integruara
gjithashtu. intervali i specifikuar nga fillimi në ndalesë mat sa kalori, me
çfarë pulsi, VO2max, efekti i stërvitjes. Ju lexoni të gjithë informacionin
nga telefoni në orën tuaj GARMIN.GARMINseria forerunner është
projektuar posaçërisht për ju vrapues, sportistë triatletë, atletë
profesionistë.E përputhshme me Android / iPhone përmes
aplikacionit GarminConnect.

Aktivizo dhe çaktivizo
ekranin me prekje

Mund ta personalizoni ekranin me prekje për përdorim të përgjithshëm
të orës dhe për çdo profil aktiviteti.

SHËNIM: Ekrani me prekje nuk disponohet gjatë notit. Cilësimi i ekranit
me prekje për çdo profil aktiviteti (si vrapimi ose çiklizmi) zbatohet në
fazën përkatëse të aktivitetit shumësportive.
Për të ndezur ose fikur ekranin me prekje gjatë përdorimit ose
aktiviteteve të përgjithshme, mbani simbolin e Menysë, zgjidhni Sistemi
> Prekni dhe zgjidhni një opsion.
Për të personalizuar një çelës kyç për të aktivizuar ose çaktivizuar
përkohësisht ekranin me prekje, mbani të shtypur simbolin e Menysë,
zgjidhni System > Hotkeys.

Duke përdorur orën Mbani LIGHT për të parë menynë Controls.
Menyja e kontrolleve ofron qasje të shpejtë në funksionet e përdorura
shpesh, të tilla si aktivizimi i modalitetit "Mos shqetëso", ruajtja e një
vendndodhjeje dhe fikja e orës.

Nga faqja e orës, shtypni LARTË ose POSHTË për të kaluar nëpër
ciklin e shikimit (Shiko).
Nga faqja e orës, shtypni START për të nisur një aktivitet ose për të
hapur një aplikacion (Aktivitetet dhe aplikacionet).
Mbani ikonën e menysë për të personalizuar fytyrën e orës (Clock
Face Customization (Phoenix 7)), personalizoni cilësimet (Cilësimet e
sistemit), çiftoni sensorët me valë (Çiftimi i sensorëve tuaj me valë)
dhe më shumë.
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Aktivitetet dhe aplikimet Ora juaj mund të përdoret për aktivitete të brendshme, të jashtme,
atletike dhe fitnesi. Kur filloni një aktivitet, ora shfaq dhe regjistron të
dhënat e sensorit. Mund të krijoni aktivitete të personalizuara ose
aktivitete të reja bazuar në aktivitete standarde (Krijimi i një aktiviteti të
personalizuar). Kur të përfundoni aktivitetet tuaja, mund t'i ruani dhe t'i
ndani ato me komunitetin Garmin Connect™.

Mund të shtoni gjithashtu aktivitete dhe aplikacione Connect IQ™ në
orën tuaj duke përdorur aplikacionin Connect IQ.

Për më shumë informacion mbi përcjelljen e aktivitetit dhe saktësinë
metrike të fitnesit, shkoni te garmin.mk/support/accuracy

FILLO dhe NDALO
aktivitetet

Kur filloni një aktivitet, GPS ndizet automatikisht (nëse
nevojitet).
Shtypni START.
Nëse kjo është hera e parë që filloni një aktivitet, zgjidhni kutinë
e zgjedhjes pranë secilit aktivitet për ta shtuar në të preferuarat
tuaja dhe zgjidhni simbolin e pikës së kontrollit.
Zgjidhni një opsion:
Zgjidhni një aktivitet nga të preferuarat tuaja.
Zgjidhni ikonën Më shumë Aktivitete dhe zgjidhni një aktivitet
nga lista e aktiviteteve të zgjeruara.
Nëse aktiviteti kërkon sinjale GPS, dilni jashtë në një zonë me
pamje të qartë të qiellit dhe prisni derisa ora të jetë gati.
Ora është gati pasi të zbulojë rrahjet e zemrës suaj, të marrë
sinjale GPS (nëse nevojitet) dhe të lidhet me sensorët tuaj me
valë (nëse nevojitet).

Shtypni START për të nisur kohëmatësin e aktivitetit.
Ora regjistron të dhënat e aktivitetit vetëm kur kohëmatësi i
aktivitetit është në punë.

Aktivitetet dhe aplikimet
Këshilla për regjistrimin e aktiviteteve
Ngarkoni orën përpara se të filloni një aktivitet (Ngarkimi i orës).
Shtypni simbolin Lap për të regjistruar xhiro, për të filluar një set
ose pozë të re ose për të kaluar në hapin tjetër të stërvitjes tuaj.
Shtypni LARTË ose POSHTË për të shfaqur ekranet shtesë të
të dhënave.
Rrëshqitni lart ose poshtë për të parë ekranet shtesë të të
dhënave (Aktivizo dhe çaktivizo ekranin me prekje).
Gjatë një aktiviteti, mbani të shtypur ikonën e menysë dhe
zgjidhni Ndrysho sportin për të kaluar në një lloj tjetër aktiviteti.
Kur aktiviteti juaj përfshin dy ose më shumë sporte, ai
regjistrohet si një aktivitet shumësportive.

Ndalimi i një aktiviteti
Shtypni STOP.
Zgjidhni një opsion:
Për të vazhduar aktivitetin tuaj, zgjidhni Vazhdo.

Për të ruajtur aktivitetin dhe për të parë detajet, zgjidhni Ruaj,
shtypni START dhe zgjidhni një opsion.
SHËNIM: Pasi të ruani aktivitetin, mund të futni të dhëna për
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vetëvlerësim (Activity Evaluation).
Për të ndaluar aktivitetin tuaj dhe për ta rifilluar atë më vonë,
zgjidhni Rifillo më vonë.
Për të shënuar një rreth, zgjidhni Rrethi.
Për t'u kthyer në pikën fillestare të aktivitetit tuaj përgjatë rrugës
që keni udhëtuar, zgjidhni Kthehu në fillim > TracBack.
SHËNIM: Ky funksion disponohet vetëm për aktivitetet që
përdorin GPS.
Për t'u kthyer në pikën e fillimit të aktivitetit tuaj sipas itinerarit
më të drejtpërdrejtë, zgjidhni Kthehu në fillim > Itinerari.
SHËNIM: Ky funksion disponohet vetëm për aktivitetet që
përdorin GPS.
Për të matur ndryshimin midis rrahjeve të zemrës në fund të
aktivitetit dhe rrahjeve të zemrës dy minuta më vonë, zgjidhni
Rimëkëmbjen e rrahjeve të zemrës dhe prisni që kohëmatësi të
numërojë mbrapsht.
Për të hequr aktivitetin, zgjidhni Hiq.
SHËNIM: Pas ndalimit të një aktiviteti, ora e ruan automatikisht
pas 30 minutash.
Vlerësimi i aktivitetit
SHËNIM: Ky funksion nuk është i disponueshëm për të gjitha
aktivitetet.
Mund të personalizoni cilësimin e vetëvlerësimit për aktivitete
specifike (Aktivizimi i Vetë-Vlerësimit).
Pasi të keni përfunduar një aktivitet, zgjidhni Ruaj (Ndalimi i një
aktiviteti (phoenix 5)).
Zgjidhni një numër që korrespondon me përpjekjen tuaj të
perceptuar.
SHËNIM: Mund të zgjidhni ikonën Kapërceni vetëvlerësimin për
të kapërcyer vetëvlerësimin.
Zgjidhni si jeni ndjerë gjatë aktivitetit.
Përllogaritjet mund t'i shikoni në aplikacionin Garmin
Connect™.

Aktivitetet në natyrë
Në natyrë

Pajisja Forerunner® vjen e ngarkuar paraprakisht me aktivitete
në natyrë si vrapimi dhe çiklizmi. GPS është i përfshirë për
aktivitete në natyrë. Mund të shtoni aktivitete të reja bazuar në
aktivitete standarde, të tilla si ecja ose vozitja. Mund të shtoni
gjithashtu aktivitete të personalizuara në pajisjen tuaj (Krijimi i
një aktiviteti të personalizuar).

Vrapimi
Piste vrapimi
Regjistrimi i Aktivitetit Ultra Running
Stërvitje në triatlon
Krijimi i një aktiviteti shumësportive
Duke përdorur një biçikletë elektronike
Pasqyrë e pistave tuaja të skive
Regjistrimi i aktivitetit në ski ose snowboard
Të dhënat e fuqisë për ski në vend
Xhirimi i një aktiviteti bouldering

Përdorni për stërvitje Stërvitje për një ngjarje gare, Statusi i unifikuar i stërvitjes,
Cilësimet e shëndetit dhe mirëqenies, Ushtrimet, Trajnimi në
interval, trajnimi PacePro, Udhëzuesi i energjisë, Segmentet,
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Përdorimi i një partneri virtual, Vendosja e një qëllimi stërvitor,
Vrapimi me aktivitetin e mëparshëm, Përdorimi i metronomit,
Aktivizimi i vetë- vlerësimi, modaliteti i ekranit të zgjeruar

Stërvitje për një ngjarje garash Ora juaj mund të sugjerojë stërvitje ditore për t'ju ndihmuar të stërviteni
për vrapim nëse jeni në maksimumin e VO2. vlerësimi (Për vlerësimet
maksimale të VO2).
Në telefonin ose kompjuterin tuaj, shkoni te kalendari Garmin
Connect™.
Zgjidhni ditën e ngjarjes dhe shtoni ngjarjen në garë.
Mund të kërkoni për një ngjarje në zonën tuaj ose të krijoni ngjarjen
tuaj.
SHËNIM: Mund të shtoni dhe shikoni ngjarjet e çiklizmit, por stërvitjet e
sugjeruara ditore nuk ofrohen.
Shtoni detajet e ngjarjes dhe shtoni kursin nëse është i disponueshëm.
Sinkronizoni orën tuaj me llogarinë tuaj Garmin Connect.
Në orën tuaj, lëvizni te pamja kryesore e ngjarjes për të parë një
numërim mbrapsht për ngjarjen tuaj kryesore të garës.
Nga faqja e orës, shtypni START dhe zgjidhni një aktivitet në punë.
SHËNIM: Nëse keni përfunduar të paktën 1 vrapim në natyrë me të
dhëna të rrahjeve të zemrës ose 1 vrapim me të dhëna të rrahjeve të
zemrës dhe fuqisë, stërvitjet e sugjeruara ditore shfaqen në orën tuaj.

Lidhje Veçoritë e lidhjes ofrohen për orën tuaj kur e çiftoni me telefonin tuaj të
përputhshëm (Duke e çiftuar telefonin tuaj). Funksione shtesë ofrohen
kur e lidhni orën me një rrjet Wi‑Fi® (Lidhja me një rrjet Wi‑Fi).
Karakteristikat e lidhjes së telefonit
Karakteristikat e lidhjes Wi‑Fi
Aplikacione telefonike dhe aplikacione kompjuterike

Duke veshur orën KUJDES
Disa përdorues mund të pësojnë irritim të lëkurës pas përdorimit të
zgjatur të orës, veçanërisht nëse përdoruesi ka lëkurë të ndjeshme ose
alergji. Nëse vëreni ndonjë acarim të lëkurës, hiqni orën dhe jepini
kohë lëkurës që të shërohet. Për të parandaluar acarimin e lëkurës,
sigurohuni që ora të jetë e pastër dhe e thatë dhe mos i bëni shumë
presion orës në kyçin tuaj. Për më shumë informacion, shkoni
tehttps://garmin.mk/support/watch-fit-and-care/

Vishni orën sipër kockës së kyçit të dorës.
SHËNIM: Ora duhet të jetë e fortë, por e rehatshme. Për lexime më të
sakta të rrahjeve të zemrës, ora nuk duhet të rregullohet gjatë vrapimit
ose stërvitjes. Për të lexuar pulsoksimetrin, duhet të qëndroni të
palëvizur.

Rivendos të gjitha cilësimet e
paracaktuara

Përpara se të rivendosni të gjitha cilësimet e paracaktuara, duhet të
sinkronizoni orën tuaj me aplikacionin Garmin Connect™ në mënyrë
që të mund të ruani të dhënat e aktivitetit tuaj të mëparshëm.
Mund të rivendosni të gjitha cilësimet e orës në cilësimet e fabrikës.
Nga faqja e orës, mbani të shtypur simbolin e Menysë.
Zgjidhni Sistemi > Rivendos.
Zgjidhni një opsion:
Për të rivendosur të gjitha cilësimet e orës në cilësimet e fabrikës dhe
për të ruajtur të gjithë informacionin e futur nga përdoruesi dhe
historikun e aktivitetit, zgjidhni Rivendosni cilësimet e paracaktuara.
Për të pastruar të gjithë aktivitetin nga historiku, zgjidhni Fshi gjithë
aktivitetin.
Për të rivendosur të gjitha totalet e distancës dhe kohës, zgjidhni Reset
Totals.
Për të rivendosur të gjitha cilësimet e orës në standardet e fabrikës
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dhe për të fshirë të gjithë informacionin e futur nga përdoruesi dhe
historikun e aktivitetit, zgjidhni Fshi të dhënat dhe Rivendos cilësimet.
SHËNIM: Nëse keni konfiguruar një portofol Garmin Pay™, ky opsion
e fshin portofolin nga ora juaj. Nëse keni muzikë të ruajtur në orën tuaj,
ky opsion fshin muzikën tuaj të ruajtur.

Kujdesi i pajisjes NJOFTIM
Shmangni goditjet ekstreme dhe trajtimin e ashpër, pasi mund të
dëmtojë jetën e produktit.
Shmangni shtypjen e butonave nën ujë.
Mos përdorni objekte të mprehta për të pastruar pajisjen.
Asnjëherë mos përdorni një objekt të fortë ose të mprehtë për të
përdorur ekranin me prekje, pasi mund të ndodhë dëmtim.
Shmangni pastruesit kimikë, tretësit dhe repelentët e insekteve që
mund të dëmtojnë komponentët dhe veshjet plastike.
Shpëlajeni pajisjen tërësisht me ujë të freskët pas ekspozimit ndaj
klorit, ujit të kripur, kremit kundër diellit, kozmetikës, alkoolit ose
kimikateve të tjera të ashpra. Ekspozimi i zgjatur ndaj këtyre
substancave mund të dëmtojë rastin.
Mos e ruani pajisjen në vende ku mund të ketë ekspozim të zgjatur
ndaj temperaturave ekstreme, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtime të
përhershme.
Më shumë në
https://garmin.mk/support/watch-fit-and-care/

Ngarkimi i orës PARALAJMËRIM
Kjo pajisje përmban një bateri litium-jon. Shihni udhëzuesin e
rëndësishëm për sigurinë dhe informacionin e produktit në kutinë e
produktit për paralajmërimet e produktit dhe informacione të tjera të
rëndësishme.
NJOFTIM
Për të parandaluar korrozionin, pastroni dhe thani tërësisht kontaktet
dhe mjedisin përpara se të karikoni ose lidheni me një kompjuter.
Shihni udhëzimet e pastrimit (Kujdesi i pajisjes).
Lidheni skajin e vogël të kabllit USB në portën e karikimit të orës.
Shiko me karikues
Lidheni skajin e madh të kabllit USB në një portë karikimi USB.
Ora tregon nivelin aktual të ngarkimit të baterisë.
Forerunner 955 solar ngarkohet gjithashtu drejtpërdrejt nga ekrani
përmes dritës së diellit.

Maksimizimi i jetëgjatësisë së
baterisë

Ka disa gjëra që mund të bëni për të zgjatur jetën e baterisë.
Fikni muzikën.
Ulni ndriçimin e ekranit dhe çaktivizoni cilësimin gjithmonë ndezur
(Ndrysho cilësimet e ekranit).
Vendosni cilësimet e kursyesit të baterisë në menaxherin e energjisë
(Përshtatja e funksionit të kursimit të baterisë).
Fikni teknologjinë Bluetooth® kur nuk përdorni funksionet e lidhura
(funksionet e lidhjes së telefonit).
Zvogëloni kohëzgjatjen e ekranit (Ndryshimi i cilësimeve të ekranit).
Ndalo transmetimin e të dhënave të rrahjeve të zemrës në pajisjet e
çiftuara Garmin® (Transmetimi i të dhënave të rrahjeve të zemrës).
Fikni monitorimin e rrahjeve të zemrës me bazë dore (Fikja e monitorit
të rrahjeve të zemrës me bazë dore).
SHËNIM: Monitorimi i rrahjeve të zemrës me bazë dore përdoret për të
llogaritur minutat e intensitetit të fuqishëm dhe kaloritë e djegura.
Kufizoni njoftimet e telefonit që shfaq ora (Menaxho njoftimet).
Fikni funksionin e oksimetrit të pulsit (Fikja e monitorit të rrahjeve të
zemrës me bazë dore).
Kur ndaloni aktivitetin tuaj për një periudhë më të gjatë kohore,
përdorni opsionin Resume Later (Ndalo një aktivitet (phoenix 5)).
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Zgjidhni intervalin e regjistrimit inteligjent (Cilësimet e sistemit).
Përdorni modalitetin UltraTrac GPS për aktivitetin tuaj (Cilësimet GPS).
Përdorni një orë që nuk përditësohet çdo sekondë.
Për shembull, përdorni një orë pa dorë të dytë (Përshtatja e faqes së
orës (phoenix 7)).

Kompania Gizzo Consulting dooel, si partner dhe importues i autorizuar i GARMIN, përfaqëson
plotësisht GARMIN në Maqedoni, ofron mbështetje të plotë teknike, shërbim dhe mbështetje për
përdoruesit. Shpërndarja e produkteve dhe marrja në shërbim kryhen nga partnerët tanë të autorizuar të
shitjes.

Udhëzime dhe mbështetje në
internet https://garmin.mk/support

Në PERIUDHËN E GARANCISË
ose periudhën e përdoruesit pas
garancisë, mos ngurroni të
kontaktoni tonën
email info@garmin.mk,
076 306 200 ose
078 306 200 [viber&whatsapp]
ne do t'ju përgjigjemi me një
zgjidhje sa më shpejt të jetë e
mundur.

Nëse keni nevojë për shërbim ose përmbushje garancie, shikoni lidhjet
e dhëna.

Si të vazhdoni për dorëzimin në shërbim
-https://garmin.mk/info/service

Detaje rrethGarmin Garmin 2 vite -https://garmin.mk/info/warranty

Pritje për inspektim në shërbim dhe mbështetje teknike
tek një partner i autorizuar

Showroom GARMIN Shkup
NAVIGATOR ITS dooel

Blvd Partizanski Ordei Nr.107, Karposh. 1000 Shkup
076 306 200
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Udhëzime për veprim në rast se dëshironi të hiqni qafe mbeturinat
elektronike:

- Mbetjet elektrike dhe elektronike përmbajnë elementë të rrezikshëm
dhe metale të rënda të cilat, nëse bien në kontakt me natyrën, janë
shumë të dëmshme dhe mund të shkaktojnë fatkeqësi mjedisore.

-Qytetarët kanë të drejtë të lënë pa pagesë në pikat e shitjes mbetjet
elektrike dhe elektronike, gjegjësisht pajisjen e tyre elektrike me defekt,

dhe shitësi është i detyruar ta marrë përsipër.
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