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Fillimi i përdorimit Kur e përdorni orën tuaj për herë të parë, duhet të përfundoni këto
detyra për ta konfiguruar dhe për t'u njohur me veçoritë bazë.

Shtypni CTRL për të ndezur orën (butonat).
Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin fillestar.
Gjatë konfigurimit fillestar, mund ta çiftoni telefonin inteligjent me orën
tuaj për të marrë njoftime, për të sinkronizuar aktivitetet tuaja dhe më
shumë (Çiftimi i telefonit tuaj).

Karikoni pajisjen (Ngarkimi i orës).
Fillimi i një aktiviteti (Fillimi i një aktiviteti).

Telefononi numrin një LIGHT CTRL
Shtypni për të ndezur dhe fikur dritën e prapme.
Shtypni për të ndezur pajisjen.
Mbajeni për të parë menunë e kontrolleve.

Telefononi numrin dy GPS
Shtypni për të parë listën e aktiviteteve dhe për të filluar ose ndaluar
një aktivitet.
Shtypni për të zgjedhur një opsion në meny.
Mbajeni për të parë koordinatat GPS dhe për të ruajtur vendndodhjen
tuaj.

Thirrni numrin tre BACK

Shtypni për t'u kthyer në ekranin e mëparshëm.
Mbajeni për të parë menynë e orës.

Telefononi numrin katër POSHT
ABC
Shtypni për të kaluar nëpër pamje dhe meny.

Mbajeni për të parë ekranin e lartësisë, barometrit dhe busullës (ABC).

Thirrni numrin pesë UP / duke mbajtur MENU
Shtypni për të kaluar nëpër pamje dhe meny.
Mbajeni për të parë menunë.

Duke përdorur orën Mbani CTRL për të parë menunë 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, trokitni lehtë mbi GPS për të nisur një aktivitet ose
për të hapur një aplikacion (Aktivitetet dhe aplikacionet).
Mbani MENU për të personalizuar pamjen e orës (Clock Face
Customization), personalizoni cilësimet (Cilësimet e sistemit), çiftoni
sensorët me valë (Çiftimi i sensorëve tuaj me valë) dhe më shumë.

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
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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.GARMIN Instinct është një orë e
projektuar posaçërisht në natyrë me qëndrueshmëri maksimale
në kushte të vështira.E përputhshme me Android / iPhone përmes
aplikacionit GarminConnect.

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.

Vrapim, not, multisport, aktivitete në ambiente të mbyllura, sporte
ngjitjeje, ecje në një ekspeditë, gjueti, peshkim, ski, golf, jumpmaster,
surfing

Fillimi i një aktiviteti Kur filloni një aktivitet, GPS ndizet automatikisht (nëse nevojitet).

Nga faqja e orës, trokitni lehtë mbi GPS.
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 "U krye".
Zgjidhni një opsion:
Zgjidhni një aktivitet nga të preferuarat tuaja.

Zgjidhni listën e aktiviteteve të zgjeruara dhe zgjidhni një aktivitet nga
lista e zgjeruar e aktiviteteve.

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

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

Për të ruajtur aktivitetin dhe për të parë detajet, zgjidhni Ruaj, shtypni
GPS dhe zgjidhni një opsion.

SHËNIM: Pasi të ruani aktivitetin, mund të futni të dhëna për
vetëvlerësim.
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
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keni udhëtuar, zgjidhni Kthehu në fillim > TracBack.

SHËNIM: Ky funksion disponohet vetëm për aktivitetet që përdorin
GPS.
Për t'u kthyer në pikën fillestare të aktivitetit tuaj përgjatë shtegut më të
drejtpërdrejtë, zgjidhni Kthehu në fillim > Drejtpërdrejt.

SHËNIM: Ky funksion disponohet vetëm për aktivitetet që përdorin
GPS.
Për të matur ndryshimin midis ritmit të zemrës në fund të aktivitetit dhe
rrahjeve të zemrës dy minuta më vonë, zgjidhni Recovery HR dhe
prisni derisa kohëmatësi të numërojë mbrapsht.

Për të hequr aktivitetin, zgjidhni Hiq.

SHËNIM: Pas ndalimit të një aktiviteti, ora e ruan automatikisht pas 30
minutash.

Karakteristikat e sigurisë dhe
monitorimit

KUJDES
Veçoritë e sigurisë dhe të gjurmimit janë veçori shtesë dhe nuk duhen
mbështetur si metoda kryesore për marrjen e ndihmës emergjente.
Aplikacioni Garmin Connect™ nuk kontakton shërbimet e urgjencës në
emrin tuaj.

NJOFTIM
Për të përdorur veçoritë e sigurisë dhe funksionet e gjurmimit, ora
Instinct® 2 duhet të lidhet me aplikacionin Garmin Connect duke
përdorur teknologjinë Bluetooth®. Telefoni juaj i çiftuar duhet të jetë i
pajisur me një plan të dhënash dhe të jetë në një zonë mbulimi rrjeti ku
të dhënat janë të disponueshme. Mund të futni kontakte të urgjencës
në llogarinë tuaj Garmin Connect.

Për më shumë informacion mbi veçoritë e sigurisë dhe gjurmimit,
shkoni te garmin.com/safety.

Ndihmë
Ju lejon të dërgoni një mesazh me emrin tuaj, lidhjen LiveTrack dhe
vendndodhjen GPS (nëse disponohet) te kontaktet tuaja të urgjencës.

Zbulimi i incidentit
Kur Instinct 2 zbulon një incident gjatë aktiviteteve të caktuara në
natyrë, ora dërgon një mesazh automatik, lidhjen LiveTrack dhe
vendndodhjen GPS (nëse disponohet) te kontaktet tuaja të urgjencës.

LiveTrack
Kjo i lejon miqtë dhe familjen të gjurmojnë vrapimet dhe aktivitetet
tuaja stërvitore në kohë reale. Ju mund të ftoni ndjekësit duke përdorur
email ose media sociale, duke i lejuar ata të shikojnë të dhënat tuaja
drejtpërdrejt në një faqe interneti.

Ndarja e ngjarjeve drejtpërdrejt
Kjo ju lejon të dërgoni mesazhe te miqtë dhe familja gjatë një ngjarjeje,
duke ofruar përditësime në kohë reale.
SHËNIM: Ky funksion disponohet vetëm nëse ora juaj është e lidhur
me një telefon të përputhshëm Android™.

Lundrimi drejt destinacionit Mund ta përdorni pajisjen tuaj për të lundruar në një destinacion ose
për të ndjekur një kurs.

Nga faqja e orës, trokitni lehtë mbi GPS.
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Zgjidhni një aktivitet.
Mbajeni MENU.
Zgjidhni Navigation.
Zgjidhni një kategori.
Përgjigjuni kërkesave në ekran për të zgjedhur një destinacion.
Zgjidhni Shko te.
Shfaqet informacioni i navigimit.

Shtypni GPS për të nisur navigimin.

Krijoni dhe gjurmoni një kurs në
pajisjen tuaj

Nga faqja e orës, trokitni lehtë mbi GPS.
Zgjidhni një aktivitet.
Mbajeni MENU.
Zgjidhni Navigation > Kurse > Krijo të re.
Futni një emër për kursin dhe zgjidhni "Shikoni".
Zgjidhni Shto vendndodhje.
Zgjidhni një opsion.
Nëse është e nevojshme, përsëritni hapat 6 dhe 7.
Zgjidhni U krye > Drejtoni kursin.
Shfaqet informacioni i navigimit.

Shtypni GPS për të nisur navigimin.

Lundroni në pikën tuaj fillestare
gjatë një aktiviteti

Mund të lundroni përsëri në pikën fillestare të aktivitetit tuaj aktual në
një vijë të drejtë ose përgjatë shtegut që keni udhëtuar. Ky funksion
disponohet vetëm për aktivitetet që përdorin GPS.

Gjatë një aktiviteti, shtypni GPS.
Zgjidhni Kthehu në Fillim dhe zgjidhni një opsion:
Për t'u kthyer në pikën fillestare të aktivitetit tuaj përgjatë rrugës që
keni marrë, zgjidhni TracBack.

Për t'u kthyer në pikën fillestare të aktivitetit tuaj në një vijë të drejtë,
zgjidhni Drejtë.

Vendndodhja juaj aktuale 1, shtegu që duhet ndjekur 2 dhe
destinacioni juaj 3 shfaqen në hartë.

Cilësimet e shëndetit dhe
mirëqenies

Mbani të shtypur MENU dhe zgjidhni Health & Wellness.

Pulsi
Ju lejon të personalizoni cilësimet e monitorit të rrahjeve të zemrës së
kyçit të dorës (Cilësimet e monitorit të rrahjeve të zemrës së kyçit të
dorës).

Modaliteti Pulse Ox
Ju lejon të zgjidhni modalitetin e puls oksimetrit (Cilësimi i modalitetit të
puls oximeter).

Paralajmërim për lëvizje
Aktivizon ose çaktivizon veçorinë e alarmit të lëvizjes (Përdorimi i
sinjalizimit të lëvizjes).

Paralajmërimet e synuara
Ju lejon të aktivizoni dhe çaktivizoni sinjalizimet e synuara ose t'i
çaktivizoni ato vetëm gjatë aktiviteteve. Sinjalizimet e objektivave
shfaqen për qëllimet tuaja ditore të hapave, objektivin ditor të ngjitjes
në dysheme dhe objektivin e minutave me intensitet javor.

Lëviz IQ
Ju lejon të aktivizoni dhe çaktivizoni ngjarjet Garmin Move IQ™. Kur
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lëvizjet tuaja përputhen me modelet e njohura të ushtrimeve, veçoria
Garmin Move IQ zbulon automatikisht ngjarjen dhe e shfaq atë në
afatin tuaj kohor. Ngjarjet e Garmin Move IQ tregojnë llojin dhe
kohëzgjatjen e aktivitetit, por ato nuk shfaqen në listën e aktiviteteve
ose në furnizimin e lajmeve. Për më shumë detaje dhe saktësi, mund
të regjistroni aktivitetin me kohë në pajisjen tuaj.

Rivendos të gjitha cilësimet e
paracaktuara

Përpara se të rivendosni të gjitha cilësimet e parazgjedhura, duhet të
sinkronizoni orën tuaj me aplikacionin Garmin Connect™ për të
ngarkuar të dhënat e aktivitetit tuaj.
Mund të rivendosni të gjitha cilësimet e orës në cilësimet e fabrikës.

Mbajeni MENU.
Zgjidhni Sistemi > Rivendos.
Zgjidhni një opsion:
Për të rivendosur të gjitha cilësimet e orës në cilësimet e fabrikës,
duke përfshirë të dhënat e profilit të përdoruesit, por duke ruajtur
historikun e aktivitetit dhe aplikacionet dhe skedarët e shkarkuar,
zgjidhni Rivendosni në parazgjedhje.

Për të rivendosur të gjitha cilësimet e orës në standardet e fabrikës
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.

Karakteristikat e lidhjes së
telefonit

Karakteristikat e lidhjes së telefonit ofrohen për orën tuaj Instinct® kur
e çiftoni duke përdorur aplikacionin Garmin Connect™ (Çiftimi i
telefonit tuaj).

Karakteristikat e aplikacionit nga aplikacioni Garmin Connect,
aplikacioni Connect IQ™ dhe më shumë (aplikacionet e telefonit dhe
aplikacionet për PC)

Shikimet (Shikimet)

Karakteristikat e menysë së kontrollit (Kontrollet)

Veçoritë e sigurisë dhe të gjurmimit (Veçoritë e sigurisë dhe të
gjurmimit)

Ndërveprimet telefonike, të tilla si njoftimet (Aktivizo njoftimet me
Bluetooth)

Aplikacione telefonike dhe
aplikacione kompjuterike

Mund ta lidhni orën tuaj me shumë aplikacione të telefonit Garmin®
dhe aplikacione kompjuterike duke përdorur të njëjtën llogari Garmin.
Garmin Connect
Përputhni karakteristikat e IQ
Garmin Explore
Aplikacioni Garmin Golf

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.

fq.5 /më shumë për garmin.mk/support/instinct

https://garmin.mk/support/instinct


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/

Cilësimet e Menaxherit të
Energjisë

Mbani të shtypur MENU dhe zgjidhni Power Manager.

Kursuesi i baterisë
Ju lejon të rregulloni cilësimet e sistemit për të zgjatur jetëgjatësinë e
baterisë në modalitetin e shikimit (Personalizimi i kursimit të baterisë).

Modalitetet e energjisë
Ju lejon të rregulloni cilësimet e sistemit, cilësimet e aktivitetit dhe
cilësimet e GPS për të zgjatur jetën e baterisë gjatë aktivitetit
(Customize Power Modes).

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.
Instinkt diellor gjithashtu plotësohet direkt 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
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.
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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

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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