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SÉRIA FĒNIX 7
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Úvod

VAROVANIE
Pozrite si príručku Dôležité
informácie o bezpečnosti a
produkte v balení s produktom,
kde nájdete upozornenia
spojené s produktom a iné
dôležité informácie.

1
2

Pred zahájením alebo zmenou
programu cvičenia sa
zakaždým poraďte s lekárom.

Začíname

Pri prvom použití hodiniek by
ste mali vykonať nasledujúce
kroky na ich nastavenie
a oboznámenie sa s ich
základnými funkciami.

2

3
4

Stlačením tlačidla LIGHT
sa hodinky zapnú
(strana 3).
Podľa pokynov na
obrazovke dokončite
úvodné nastavenie.
Počas úvodného
nastavenia môžete svoj
smartfón spárovať s
hodinkami, aby ste
dostávali upozornenia,
nastavili peňaženku
Garmin Pay™ a ďalšie
(strana 6).
Úplne nabite zariadenie
(strana 12).
Spustite aktivitu
(strana 8).

Príručka rýchleho spustenia
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O zariadení

Dotyková obrazovka
Ťuknutím zvolíte možnosť
v ponuke.
• Ak chcete otvoriť pohľad
alebo funkciu, podržte
stlačené dáta na
obrazovke vzhľadu hodín.
• Posúvaním nahor alebo
nadol môžete prechádzať
cez slučku pohľadov a
ponúk.
•

Príručka rýchleho spustenia

Ťahom vpravo sa
vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
LIGHT
• Stlačením zapnete
zariadenie.
• Rýchlym dvojitým
stlačením zapnete
obrazovku, pre
použitie zariadenia ako
baterku. Na
zariadeniach fēnix 7X
sa zapne LED baterka.
• Podržaním zobrazíte
ponuku ovládacích
prvkov.
•

UP·MENU
• Stláčaním prechádzate
slučkou pohľadov a
ponukami.
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• Stlačením zaznamePodržaním zobrazíte
náte kolo, oddych alebo
ponuku.
prechod počas multiDOWN
športovej aktivity.
• Stláčaním prechádzate
• Podržaním sa vrátite na
slučkou pohľadov a
zobrazenie hodín z
ponukami.
ktorejkoľvek obrazovky.
• Podržaním sa vrátite na
•
Povolenie
alebo zakázanie
zobrazenie hodín z
ktorejkoľvek obrazovky. dotykovej obrazovky
• Ak chcete dočasne povoliť
START·STOP
alebo zakázať dotykovú
• Stlačením zvolíte
obrazovku, podržte
možnosť v ponuke.
tlačidlá DOWN a START.
• Stlačením zobrazíte
• Ak chcete povoliť alebo
zoznam aktivít a
zakázať dotykovú
spustenie alebo
obrazovku počas
zastavenie aktivity.
všeobecného používania,
BACK·LAP
aktivít alebo spánku,
• Stlačením sa vrátite
podržte tlačidlo MENU,
na predchádzajúcu
vyberte položky Systém >
obrazovku.
•
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Dotyk a vyberte
požadovanú možnosť.

Používanie hodiniek
•

•

•

Podržte tlačidlo LIGHT pre
zobrazenie ovládacích
prvkov menu.
Toto ovládacie menu
poskytuje rýchly prístup k
najpoužívanejším funkciám
ako zapnutie funkcie
nevyrušovať, uložiť polohu a
vypnutie hodiniek.
Pri základnom zobrazení
hodiniek, stlačte tlačidloUP
alebo DOWN na posun
slučky prehľadov. (strana 5).
Pri základnom zobrazení
hodiniek si stlačením
tlačidla START spustíte

Príručka rýchleho spustenia

•

aktivitu alebo otvoríte
aplikáciu (strana 8).
Podržte tlačidlo MENU pre
prispôsobenie zobrazenia
hodiniek, úpravu nastavení
a párovanie bezdrôtových
snímačov.

Zobrazenie slučky pohľadov

Pohľady poskytujú rýchly prístup
k údajom o zdraví, informáciám
o aktivitách, zabudovaným
senzorom a ďalším informáciám.
Po spárovaní hodiniek môžete
zobraziť údaje zo svojho
smartfónu, ako sú napríklad
upozornenia, počasie a udalosti
z kalendára.
1 Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
Zariadenie prechádza
slučkou pohľadov
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a zobrazuje súhrnné údaje
pre každý pohľad.

Inteligentné funkcie
Párovanie smartfónu

Pre využitie všetkých
dostupných funkcií hodiniek je
nevyhnutné spárovať hodinky
priamo s aplikáciou Garmin
Connect, namiesto Bluetooth
nastavení na vašom smartfóne.

TIP: Pre výber možností
1 Z obochu s aplikáciami na
môžete vyberať aj prechádzať
svojom smartfóne si
potiahnutím prsta alebo
nainštalujte a otvorte
ťuknutím.
aplikáciu Garmin Connect.
2 Stlačením tlačidla START
2 Počas úvodného
zobrazíte ďalšie informácie.
nastavenia / párovania zvoľte
3 Vyberte možnosť:
Áno pri výzve na párovanie
• Stlačením DOWN zobrazíte
so smartfónom.
podrobnosti o pohľade.
3 Nasledujte inštrukcie
• Stlačením START zobrazíte
v aplikácii pre dokončenie
ďalšie možnosti a funkcie
párovania a nastavenia.
pre pohľad.
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Nastavenie peňaženky
Garmin Pay

Funkcia Garmin Pay umožňuje
používať hodinky na platbu za
nákupy v obchodoch, ktoré
podporujú takúto platbu. Do
peňaženky Garmin Pay môžete
pridať jednu alebo viac
kreditných alebo debetných
kariet s podporou tejto
funkcie. Finančné inštitúcie,
ktoré podporujú túto funkciu
nájdete na adrese garmin.com
/garminpay/banks.

1

2

V aplikácii Garmin
Connect vyberte položku
alebo .
Vyberte položky Garmin
Pay > Začať.

Príručka rýchleho spustenia

3

Postupujte podľa pokynov
na obrazovke.
Peňaženku Garmin Pay
môžete otvoriť z ponuky
ovládacích prvkov vo vašom
zariadení. Ďalšie informácie o
používaní funkcie Garmin Pay
nájdete v príručke používateľa.

Hudba

Môžete si stiahnuť zvukový
obsah do svojho zariadenia,
aby ste mohli počúvať hudbu,
keď nemáte smartfón poruke.
Aplikácie Garmin Connect a
Garmin Express™ vám
umožňujú sťahovať zvukový
obsah od poskytovateľa tretej
strany alebo z počítača.
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Ovládanie hudby môžete
používať na ovládanie
prehrávania hudby na vašom
smartfóne alebo na
prehrávanie hudby uloženej vo
vašom zariadení. Ak chcete
počúvať audio obsah uložený
vo vašom zariadení, musíte
pripojiť slúchadlá pomocou
technológie Bluetooth.

Funkcie Connect IQ™

Do hodiniek môžete pridať
funkcie Connect IQ od
spoločnosti Garmin a iných
poskytovateľov pomocou
aplikácie Connect IQ .
Zariadenie si môžete
prispôsobiť pomocou funkcií
vzhľady hodín, dátové políčka,
pohľady a aplikácie.
®

8

Aktivity a aplikácie

Zariadenie môžete používať pri
interiérových, exteriérových,
atletických a fitness
aktivitách. Po spustení aktivity
zariadenie zobrazí a začne
zaznamenávať údaje snímača.
Aktivity môžete uložiť a zdieľať
s komunitou Garmin Connect.
Aktivity a aplikácie Connect IQ
môžete do svojho zariadenia
taktiež pridať pomocou
aplikácie Connect IQ
(strana 8).

Spustenie aktivity

1 Pri základnom zobrazení
hodiniek stlačte tlačidlo START.
2 Zvoľte aktivitu.

Príručka rýchleho spustenia
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3 Ak daná aktivita vyžaduje
príjem GPS signálu,
priemestnite sa vonku a
počkajte kým zariadenie
vyhľadá satelity.
4 Stlačte START pre
spustenie záznamu aktivity.
POZNÁMKA: Zariadenie
nezaznamená dáta vašej
aktivity, pokiaľ nespustíte
stopky aktivity.
5 Po dokončení aktivity,
stlačte STOP a stopky /
záznam sa pozastaví.
6 Zvoľte Uložiť pre uloženie
aktivity a zobrazenie
dostupného sumáru aktivity.

Správca výkonu

Funkcie pre spravovanie
spotreby batérie vám umožnia
okamžité nastavenie s cieľom

Príručka rýchleho spustenia

predĺžiť výdrž batérie.
Jednotlivé profily umožňujú
podrobné nastavenie pre GPS,
spárované snímače prípadne
zmenu frekvenie GPS záznamu
aktivity - UltraTrac. Hodinky
zobrazia odhadovanú výdrž
batérie pri každom profile
manažmentu batérie. Môžete si
tiež vytvoriť vlastný profil.
Počas aktivity stlačte a podržte
tlačidlo MENU a zvoľte zo
zoznamu položku Výkonný
režim a vyberte profil.

Mapa

Vaše zariadenie dokáže
zobraziť viacero typov údajov
máp Garmin vrátane
topografických vrstevníc,
blízkych bodov záujmu, máp
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lyžiarskych stredísk a
golfových ihrísk. Na prevzatie
ďalších máp alebo správu
úložiska máp môžete použiť
funkciu Správca máp.

Zobrazenie mapy
1
2

3

10

Vyjdite von a spustite
aktivitu GPS (strana 8).
Stlačením tlačidiel UP
alebo DOWN sa presuňte
na obrazovku mapy.
Vyberte niektorú možnosť
posúvania a priblíženia
mapy:
• Ak chcete používať
dotykovú obrazovku,
ťuknite na mapu,
ťuknutím a
potiahnutím

•

umiestnite krížik a
stláčaním tlačidla UP
alebo DOWN priblížte
alebo oddiaľte.
Ak chcete používať
tlačidlá, podržte
tlačidlo MENU, vyberte
položku Posun/Zoom
a stláčaním tlačidla
UP alebo DOWN
priblížte alebo
oddiaľte.
POZNÁMKA:
stlačením tlačidla
START prepínajte
medzi posúvaním
nahor a nadol,
posúvaním vľavo a
vpravo, alebo
priblížením.

Príručka rýchleho spustenia
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Podržaním tlačidla START
vyberte bod označený
krížikom.

Spravovanie máp

Keď pripojíte svoj spárovný
smartfón k sieti Wi‐Fi®,
môžete si prevziať mapy pre
ďalšie regióny. Ak chcete
zvýšiť dostupný ukladací
priestor zariadenia, môžete
tiež odstrániť mapy.

1 Podržte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku Mapa >
Správca máp.
3 Vyberte kategóriu máp.
4 Vyberte možnosť:
•

•

stlačte START a vyberte
položku Prevziať.
POZNÁMKA: V
záujme zabránenia
vybitiu batérie hodinky
odložia sťahovanie
máp na neskôr a
sťahovanie sa spustí
po pripojení hodiniek
k externému zdroju
napájania.
Ak chcete odstrániť
mapu, stlačte tlačidlo
START a vyberte
položku Odstrániť.

•
Informácie
o zariadení

Ak chcete prevziať mapu, Nosenie zariadenia
vyberte položku Pridať
• Zariadenie noste nad
mapu, vyberte mapu,
zápästnou kosťou.

Príručka rýchleho spustenia
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POZNÁMKA: zariadenie by • Ďalšie informácie nájdete
malo sedieť tesne, ale
v príručke používateľa.
pohodlne. Presnejšie
Výmena QuickFit®
merania srdcového tepu
remienkov
dosiahnete vtedy, keď sa
zariadenie počas behu
alebo športovania nebude
na zápästí pohybovať. Pri
meraní pomocou pulzného
oxymetra by ste mali
Nabíjanie zariadenia
zostať v pokoji a nehýbať
sa.
VAROVANIE

POZNÁMKA: optický
snímač sa nachádza na
zadnej strane zariadenia.
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Toto zariadenie obsahuje
lítium-iónovú batériu. Pozrite
si príručku Dôležité informácie
o bezpečnosti a produkte v
balení s produktom, kde
nájdete upozornenia spojené s
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produktom a iné dôležité
informácie.

OZNÁMENIE
Korózii zabránite tak, že pred
nabíjaním a pripojením k
počítaču dôkladne vyčistíte
a vysušíte kontakty a ich
okolie. Prečítajte si pokyny na
čistenie uvedené v
používateľskej príručke.
1

Menší koniec kábla USB
zapojte do nabíjacieho
portu na zariadení.

Príručka rýchleho spustenia

2
3

Väčší koniec kábla USB
zapojte do nabíjacieho
portu USB.
Úplne nabite zariadenie.

Solárne nabíjanie

Modely hodiniek s funkciou
solárneho nabíjania vám
umožňujú nabíjať hodinky
počas používania.

13
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Tipy pre solárne nabíjanie

Aby ste maximalizovali výdrž
batérie vašich hodiniek,
postupujte podľa týchto tipov.
•

•

14

Pri nosení hodiniek dbajte
na to, aby ste obrazovku
hodiniek nezakryli
rukávom.
Keď hodinky práve
nenosíte, obrazovku
hodiniek nasmerujte na
zdroj jasného svetla, ako
napríklad slnečné svetlo
alebo žiarivka.
Hodinky sa nabíjajú
rýchlejšie, keď sú
vystavené slnečnému
žiareniu, pretože solárna
nabíjacia šošovka je

optimalizovaná pre
spektrum slnečného
žiarenia.

Pre maximálny výkon batérie
nabite hodinky pri jasnom
slnečnom svetle.
POZNÁMKA: hodinky sa
chránia pred prehriatím a
automaticky zastavia
nabíjanie, ak ich vnútorná
teplota prekročí hranicu
prahovej teploty solárneho
nabíjania (strana 15).
POZNÁMKA: keď sú hodinky
pripojené k externému zdroju
nabíjania alebo keď je batéria
plne nabitá, hodinky solárne
nabíjanie nevyužívajú.

Príručka rýchleho spustenia
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Špecifikácie

Rozsahy prevádzkovej teploty:
Od: -20 do 45 °C
Rozsah teploty pri nabíjaní:
USB nabíjanie: od 0 do 45°C
Solárne nabíjanie: od 0 do 60°C
Bezdrôtové frekvencie:
fēnix 7S: 2.4 GHz @ 17.3 dBm
max.
fēnix 7: 2.4 GHz @ 17.8 dBm
max.
fēnix 7X: 2.4 GHz @ 19.3 dBm
max.
SAR:
fēnix 7S: 0.32 W/kg trup, 0.32
W/kg končatina
fēnix 7: 0.30 W/kg trup, 0.30 W/
kg končatina
fēnix 7X: 0.75 W/kg trup, 0.27
W/kg končatina

Príručka rýchleho spustenia

Riešenie problémov

Reštartovanie zariadenia

1

2

Podržte tlačidlo LIGHT,
kým sa zariadenie
nevypne.
Podržaním tlačidla LIGHT
zapnete zariadenie.

Rozšírená príručka
používateľa

Rozšírená príručka používateľa
je dostupná pri danom produkte
na stiahnutie ako PDF dokument
na stránke www.garmin.sk.
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Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto
výrobku nájdete na
internetovej stránke Garmin.

•

•
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Ďalšie príručky, články a
aktualizácie softvéru
nájdete na webovej
stránke
support.garmin.com.
Informácie o voliteľnom
príslušenstve
a náhradných dieloch
nájdete na webovej
stránke www.garmin.sk
alebo vám ich poskytne
predajca produktov
značky Garmin.

•

Informácie o presnosti
funkcií nájdete na webovej
stránke www.garmin.com /
ataccuracy.
Toto nie je medicínske
zariadenie.

Príručka rýchleho spustenia
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© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske
spoločnosti Garmin®, Garmin logo,
fenix® a QuickFit® sú obchodné
značky Garmin Ltd. alebo
dcérskych spoločností
registrovaných v USA a iných
krajinách. Connect IQTM
, Firstbeat AnalyticsTM, Garmin
ConnectTM, Garmin ExpressTM a
Garmin PayTM sú obchodné
značky Garmin Ltd. alebo
dcérskych spoločností. Tieto
obchodné značky nesmú byť
použité bez výslovného súhlasu
spoločnosti Garmin.

Príručka rýchleho spustenia

BLUETOOTH® slovné označenie a
logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie týchto
označení spoločnosťou Garmin
podlieha licencii. Wi-Fi® je
registrovaná značka Wi-Fi Alliance
Corporation. Ďalšie obchodné
značky a obchodné názvy sú
vlastníctvom príslušných vlastníkov.

17

w
w
w
.
ga
rm
i
n.
sk

w
w
w
.
ga
rm
i
n.
sk

w
w
w
.
ga
rm
i
n.
sk
podpora.garmin.sk

Táto slovenská verzia anglickej príručky fenix 7 (Garmin
katalógové číslo GUID-920B4C7C-0FC2-46A9-B9ACEIB7868F229D, verzia 2) je poskytnutá ako výhoda. Ak je
potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre
prevádzku a použitie zariadenia fenix 7.
GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TEJTO
SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

