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Wstęp

OSTRZEŻENIE: Zawsze 
konsultuj się z trenerem przed 
rozpoczęciem lub zmianą 
programu treningów. Przeczytaj 
Ważne informacje o produkcie i 
bezpieczeństwie znajdujące się w 
opakowaniu, aby zapoznać się z 
ostrzeżeniami.

Wstęp
Dziękujemy za zakup Garmin® 
Forerunner® 310XT - wyposażonego 
w GPS zegarka treningowego.

Rejestracja produktu
Pomóż nam lepiej Ciebie obsłużyć, 
dokonując rejestracji online jeszcze 
dziś. Odwiedź http://my.garmin.com. 
Zachowaj dowód zakupu, lub jego 
kopię, w bezpiecznym miejscu. 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się ze wsparciem 
produktu Garmin jeśli masz pytania 
dotyczące korzystania z urządzenia 
Forerunner. W USA odwiedź www.
garmin.com/support, lub skontaktuj 
się telefonicznie pod numerem 
telefonu (913) 397.8200 lub (800) 
800.1020.

W Wielkiej Brytanii, skontaktuj się 
telefonicznie z  Garmin (Europe) 
Ltd. pod numerem telefonu 0808 
2380000. 

W Europie, odwiedź www.garmin.
com/support i kliknij Contact 
Support aby uzyskać informację 
o wsparciu w poszczególnych 
państwach, lub skontaktuj się 
telefonicznie z Garmin (Europe) 
Ltd. pod numerem telefonu +44 (0) 
870.8501241.
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Wstęp

OSTRZEŻENIE: Produkt 
zawiera niewymienny akumulator 
litowo-jonowy. Zobacz Ważne 
informacje o produkcie i 
bezpieczeństwie, aby dowiedzieć 
się więcej o bezpieczeństwie 
związanym z tym akumulatorem

Konserwacja Forerunner
Czyść urządzenie Forerunner lub 
opcjonalny czujnik tętna korzystając 
ze ściereczki nasączonej delikatnym 
detergentem. Wytrzyj do sucha. 
Unikaj środków chemicznych 
które mogą uszkodzić obudowę z 
tworzywa sztucznego.

Nie przechowuj prze długi czas 
urządzenia Forerunner w miejscach 
gdzie będzie ono narażone na 
działanie wysokich temeratur (jak 
np. w bagażniku samochodu), 
gdyż może to spowodować trwałe 

uszkodzenie urządzenia. 

Dane użytkownika, jak historia, 
punkty i ślady są przechowywane w 
pamięci nieultonej, nie wymagającej 
zasilania. Wykonuj kopie ważnych 
danych użytkownika przesyłając 
je so Garmin Connect. Więcej na 
stronie 9.

Darmowe 
oprogramowanie
Odwiedź www.garmin.com/products 
/forerunner310xt aby dowiedzieć 
się więcej o Garmin Connect™ 
- oprogramowaniu opartym o 
przeglądarkę. Użyj tej aplikacji do 
zapisu i analizy danych treningów

Więcej informacji
Informacje na temat akcesoriów, 
znajdziesz na http://buy.garmin.com, 
lub u lokalnego dealera Garmin.
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Rozpoczynamy

Klawiatura

➊
➏

➋

➍

➎

➌
➊  Zasilanie 

Naciśnij i przytrzymaj aby • 
włączyć/wyłączyć 
Forerunner’a. 
Naciśnij aby włączyć i • 
regulować podświetlenie. 
Pojawi się okno regulacji 
podświetlenia.

➋  mode 
Naciśnij aby przejść do ekranu • 
stopera i menu. Jeśli aktywne są 
ekrany mapy i kompasu, również 
możesz je wyświetlić tym 
przyciskiem.
Naciśnij aby wyjść z menu lub • 
ekranu. Ustawienia zostaną 
zapisane.
Naciśnij i przytrzymaj aby • 
zmienić dyscyplinę sportu.

➌  lap/reset
Naciśnij aby rozpocząć nowe • 
okrążenie.
Naciśnij i przytrzymaj aby • 
wyzerować stoper.

➍  start/stop
Naciśnij aby uruchomić lub 
zatrzymać stoper

➎  enter
Naciśnij aby wybrać opcję lub 
potwierdzić komunikat.
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➏   strzałki (góra/dół)

Naciskaj aby przewinąć menu lub • 
ustawienia

 WSKAZÓWA: Naciśnij i 
przytrzymaj  aby szybko 
przewinąć dostępne opcje

Naciskaj aby przewiną ekrany • 
treningowe w czasie treningu.
Na ekranie wirtualnego partnera, • 
naciśnij i przytrzymaj aby 
zmienić tempo dla wirtualnego 
partnera.

Podświetlenie
Naciśnij  aby włączyć 
podświetlenie na 15 sekund. Użyj 
przycisków  aby zmienić 
poziom podświetlenia. W oknie tym 
widoczne mogą być również różne 
ikony statusu

Ikony
GPS jest włączony, a 
Forerunner odbiera 
sygnał z satelitów.
GPS jest wyłączony, 
praca w pomieszczeniu.
Stoper jest uruchomiony

Sensor tętna jest aktywny

Foot pod jest aktywny.
Sensor kadencji jest 
aktywny.
Sensor mocy jest 
aktywny
Poziom naładowania 
baterii
Bateria jest ładowana.
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Krok 1: Naładuj baterię
 UWAGA: Aby zapobiec korozji, 
dokładnie osusz złącza ładowania 
i ich okolice przed rozpoczęciem 
ładowania baterii.

 WSKAZÓWKA: Forerunner 
nie będzie ładował baterii jeśli 
znajduje się w temperautrze spoza 
zakresu 0°C–50°C.

1. Podłącz złącze USB kabla z 
klipsem ładowarki do złącza w 
ładowarce AC.

2. Podłącz ładowarkę AC do 
gniazda sieciowego.

3. Przyłóż styki klipsa ładowarki do 
złącz na dolnej ścianie obudowy 
urządzenia Forerunner.

Złącza

4. Załóż dokładnie klips ładowarki 
na urządzenie Forerunner.

Klips 
ładowarki

W pełni naładowany akumulator 
powinien zapewnić pracę przez czas 
do 20 godzin, zależnie od sposobu 
jego użytkowania. 
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Kork 2: Włącz Twoje 
urządzenie Forerunner
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  
aby włączyć urządzenie Forerunner. 

Forerunner wykorzystuje 
wprowadzone informacje o Tobie, do 
obliczenia ilości spalonych kalorii. 

Aby skonfigurować urządzenie 
Forerunner:
Forerunner używa Twojego profilu 
użytkownika do dokładnego 
obliczenia ilości spalonych kalorii. 
Zobacz informacje na stronie 5 o 
klasach aktywności oraz trybie życia 
sportowca
1. Postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie aby 
skonfigurować urządzenie i 
ustalić profil użytkownika. 

2. Naciśnij  aby sprawdzić 
dostępne opcje i zmienić 
domyślne ustawienia. 

3. Naciśnij enter aby wybrać opcję
Jeśli korzystasz z czujnika tętna 
ANT+ , wybierz Tak w czasie 
konfiguracji aby umożliwić 
sparowanie (połączenie) czujnika 
tętna z urządzeniem Forerunner. 
Więcej informacji na ten temat 
znajdziesz na stronie 6.
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Przy pierwszym włączeniu 
Forerunner i korzystaniu z kreatora 
ustawień, użyj poniższej tabeli aby 
wybrać klasę aktywności. Zaznacz 
jeśli jesteś sportowcem. 

Sportowiec jest osobą która trenuje 
aktywnie od wielu lat (z wyjątkiem 
poważnych kontuzji) i ma tętno 
spoczynkowe 60 uderzeń na minutę 
(bpm) lub niższe.

Tabela klas aktywności
Opis trybu 
treningów

Częstotliwość  
treningów

Ilość treningów w 
tygodniu

0 Brak ćwiczeń - -
1 Okazjonalne, 

lekkie 
ćwiczenia

Raz na dwa tygodnie Mniej niż 15 minut
2 15 do 30 minut
3 Raz w tygodniu Około 30 minut
4 Regularne 

ćwiczenia i 
trening

2 do 3 razy w tygodniu Około 45 minut
5 45 minut do 1 godziny
6 1 do 3 godzin
7 3 do 5 razy w tygodniu 3 do 7 godzin
8 Trening 

codzienny
Prawie codziennie 7 do 11 godzin

9 Codziennie 11 do 15 godzin
10 Ponad 15 godzin

Tabela klas aktywności dostarczona przez Firstbeat Technologies Ltd., bazuje na publikacji Jackson et 
al. Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & 
Exercise 22:863:870, 1990.



6 Instrukcja obsługi Forerunner 310XT

Rozpoczynamy

Krok 3: Odbierz sygnał z 
satelitów
Czas potrzebny na odbiór syngału 
z satelitów może sięgać 30–60 
sekund. Wyjdź z pomieszczenia 
w otwarty teren. Aby zapewnić 
najlepsze warunki odbioru, upewnij 
się, że panel frontowy urządzenia 
Forerunner jest skierowany w stronę 
nieba.

Kiedy Forerunner odbierze sygnał z 
satelitów, na jego ekranie pojawi się 
ekran treningu z widoczną w jego 
górnej częście ikoną satelity ( ) .

 UWAGA: Domyślnie ustawienia 
czasu i strefy czasowej 
Twojego urządzenia Forerunner 
aktualizowane są automatycznie 
na podstawie danych odebranych z 
satelitów.

Krok 4: Sparuj czujnik 
tętna (opcjonalny)
Kiedy próbujesz sparować 
czujnik tętna z Twoim urządeniem 
Forerunner po raz pierwszy, odejdź 
na odległość 10 m od innych 
czujników tętna.

Korzystanie z czujnika tętna
Czujnik tętna znajduje się w trybie 
czuwania i jest gotowy do wysyłania 
danych. Załóż czujnik bezpośrednio 
na skórę, tuż poniżej klatki 
piersiowej. Powinno to być wygodne 
miejsce, w którym czujnik pozostanie 
w czasie biegu.
1. Zatrzaśnij jeden koniec paska 

czujnika do jego obudowy.
2. Nawilż obie elektrody na tylnej 

ścianie czujnika aby zapewnić 
dobre połączenie pomiędzy 
piersią a czujnikiem.
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3. Owiń pasek czujnika dookoła 
klatki, i zatrzaśnij go na drugim 
końcu obudowy czujnika.

 UWAGA: Logo Garmin powinno 
wskazywać górę czujnika

4. Przenieś urządzenie Forerunner w 
zasięg działania czujnika tętna (3 
m). 

 UWAGA: Jeśli dane tętna są 
błędne lub się nie pojawiają, 
spróbuj zacieśnić pas czujnika na 
klatce piersiowej, lub wykonaj 
5–10 minutową rozgrzewkę. 

5. Naciśnij mode > wybierz 
Ustawienia > Ustawienia biegu 
> Tętno > TĘTNO ANT+ > Tak.

Moduł czujnika tętna (przód)

Moduł czujnika tętna (tył)

Zatrzaski

Pasek czujnika tętna (tył)

Elektrody
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Ustawienia tętna
Dla uzyskania dokładnych wyników 
spalonych w czasie treningu 
kalorii, ustaw Twoje maksymalne i 
spoczynkowe tętno. Możesz ustalić 
pięć stref tętna, które pomogą 
Ci mierzyć i zwiększać  Twoją 
wydajność sercowo-naczyniową.  
Jeśli w trakcie konfiguracji Twojego 
urządzenia wybrałeś pracę z 
czujnikiem tętna, krok ten jest 
niezbędny.
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > Ustawienia biegu 
> Tętno > Strefy tętna.

2. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
informacjami.

 UWAGA: Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk mode i zmień ustawienia 
sportu. Postępuj zgodnie z 
krokami 1 i 2 powyżej aby 
skonfigurować ustawienia tętna 
dla trybu rowerowego i innych 
dyscyplin sportowych.

Krok 5: Dostosuj Twoje 
ustawienia sportu 
(opcjonalnie)
1. Naciśnij i przytrzymaj mode aby 

zmienić tryb sportu.
2. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > Wybierz ustawienia 
dla aktualnego sportu. 

Wybierz Pola danych aby 
dostosować max. do czterech 
ekranów danych do Twojej 
aktywności - więcej na stronie 28.

Krok 6: Trenuj!
1. Naciśnij mode aby przejść do 

ekranu treningu. 
2. Naciśnij start aby uruchomić 

stoper. 
3. Po zakończeniu treningu naciśnij 

stop. 
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Krok 7: Pobierz 
darmowe 
oprogramowanie
1. Odwiedź www.garmin.com 

/forerunner310xt/owners.
2. Kliknij Garmin Connect i utwórz 

darmowe konto myGarmin™.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie.

Krok 8: Prześlij dane 
treningu do komputera

 UWAGA: Musisz pobrać 
oprogramowanie jak opisano 
w Kroku 7 tak. aby niezbędne 
sterowniki USB zostały 
zainstalowane przed włożeniem 
adaptera USB ANT Stick™ do 
Twojego komputera.

1. Włóż adapter USB ANT Stick 
do wolnego portu USB Twojego 
komputera.

2. Umieść urządzenie Forerunner w 
odległości nie większej niż 5 m od 
komputera. 

3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi 
na ekranie instrukcjami.

4. Upewnij się że parowanie jest 
włączone.

5. Użyj Garmin Connect do 
przeglądania i analizy Twoich 
danych.

Resetowanie urządzenia 
Forerunner
Jeśli Forerunner nie pracuje 
poprawnie, naciśnij i przytrzymaj 
jednocześnie przyciski mode oraz 
lap/reset aż ekran stanie się pusty. 
Spowoduje to usunięcie wszystkich 
Twoich danych oraz ustawień.
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Trening
 UWAGA: Zawsze konsultuj 
się z Twoim trenerem przed 
rozpoczęciem lub zmianą 
programu treningów.

Użyj urządzenia Forerunner 
aby ustalić alarmy, trenować z 
wirtualnym partnerem, ustalić 
treningi w interwałach, czy 
zaplanować wyścig w oparciu o 
zarejestrowane dane. Forerunner 
oferuje wiele funkcji treningowych i 
opcjonalnych ustawień. 

Ekran treningu
Naciśnij mode aby zobaczyć ekran 
treningu. Użyej  aby przewinąć 
dostępne ekrany.

Aby dostosować pola danych na 
ekranach trenigu, zajrzyj na stronę 
28.

Sport
Naciśnij i przytrzymaj mode aby 
zmienić tryb sportu. Wszystkie 
ustawienia są związane z aktualnie 
wybranym przez Ciebie sportem.  

Auto Lap®

Możesz użyć funkcji Auto Lap 
do automatycznego zaznaczania 
okrążeń w określonej pozycji 
lub po przebyciu wybranego 
dystansu. Funkcja ta jest pomoca 
w porównywaniu wydajności w 
poszczególnych częściach biegu (np. 
co 2 kilometry, lub  każdy większy 
podbieg).
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > wybierz ustawienia 
dla aktualnie wybranego sportu > 
Autookrążenie. 
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2. W polu Auto Lap Trigger, wybierz 
Wg dystansu aby wprowadzić 
odległość lub Wg pozycji aby 
wybrać jedną z poniższych opcji:

Tylko przyc. Lap• —okrążenie 
jest zaznaczane po każdym 
naciśnięciu przycisku lap i za 
każdym razem gdy ponownie 
przebiegniesz przez to 
miejsce zaznaczenia.
Start i okrążenie• —zaznacza 
okrążenie w pozycji GPS 
gdzie naciśnięty został start 
i w każdej pozycji, gdzie 
naciśnięty zostanie lap.
Zazn. i okrążenie• —zaznacza 
okrążenie w określonej 
pozycji GPS oznaczonej przy 
wyborze tej opcji i za każdym 
razem gdy w czasie biegu 
naciśniesz przycisk lap.

 UWAGA: W czasie wyścigu 
(zobacz str. 18), użyj Wg pozycji 
aby zaznaczać okrążenia we 
wszystkich pozycjach okrążeń 
zapisanych w tym wyścigu 

Auto Pause®

Funkcja Auto Pause jest pomoca 
jeśli w trakcie Twojego treningu 
występują miejsca w których musisz 
zwolnić lub się zatrzymać. 
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > wybierz ustawienia 
dla aktualnie wybranego sportu 
(zobacz str. 10).

2. Wybierz Autopauza.
3. Wybierz jedną z poniższych opcji

Wył • - funkcja wyłączona
Po zatrzymaniu• —
automatycznie zatrzymuje 
stoper kiedy przestaniesz się 
poruszać. 
Własna prędkość• —
automatycznie zatrzymuje 
stoper kiedy Twoja 
prędkość spadnie poniżej 
wprowadzonej przez Ciebie 
wartości.
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Auto Scroll
Użyj funkcji Autoprzewijanie aby 
automatycznie, cyklicznie zmieniać 
ekrany treninowe gdy uruchomiony 
jest stoper. 
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > wybierz ustawienia 
dla aktualnie wybranego sportu 
(zobacz str. 10). 

2. Wybierz Autoprzewijanie.
3. Wybierz szybkość zmiany 

ekranów: Wolno, Średnia, lub 
Szybko.

Tętno
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia >  wybierz ustawienia 
dla aktualnie wybranego sportu.

2. Wybierz Tętno.
TĘTNO ANT+ —włącz lub wyłącz 
parowanie z opcjonalnym czujnikiem 
tętna

Strefy tętna—uruchamia 
konfigurację stref tętna. Postępuj 
zgodnie z wyświetlanymi 
informacjami. 
Strefy tętna

 OSTRZEŻENIE: Skonsultuj 
się z Twoim trenerem aby 
określić strefy tętna odpowiednie 
do Twojej formy i warunków 
zdrowotnych. 

Wielu sportowców używa stref tętna 
do pomiaru i zwiększania swojej 
wydajności sercowo-naczyniowej 
oraz zwiększenia stopnia swojej 
formy. Strefa tętna jest zakresem 
tętna. Pięć powszechnie używanych 
stref tętna jest ponumerwowanych 
od 1 do 5 wg wzrastającej 
intensywności. Forerunner ustala 
zakresy stref tętna (zobacz tabelę na 
stronie46) bazując na Twoim tętnie 
maksymalnym i spoczynkowym 
wybranym w profilu użytkownika 
(zobacz na stronę 33).
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Możesz dostosować strefy tętna w 
Twoim profilu użytkownika Garmin 
Connect a następnie przesłać te dane 
do urządzenia Forerunner. 

Jak strefy tętna wpływają na 
Twoje cele treningowe?
Znajomość Twoich stref tętna 
pomoże Ci mierzyć i podwyższać 
Twoją sprawność poprzez 
zrozumienie i stosowanie poniższych 
zasad:

Twoja strefa tętna jest dobrym • 
miernikiem intensywności 
treningu.
Trening w określonych strefach • 
tętna pomoże Ci zwiększyć 
wydajność i pojemność sercowo-
naczyniową.
Znajomość Twoich stref tętna • 
może zabezpieczyć Ciebie przed 
zbyt intensywnym treningiem i 
zmniejszyć ryzyko kontuzji.

Wirtualny Partner® 
1. Naciśnij mode > wybierz 

Settings > > wybierz ustawienia 
dla aktualnie wybranego sportu 
(zobacz str.10). 

2. Wybierz Virtual Partner > Wł. 
Twój wirtualny partner 
jest unikalnym narzędziem 
przygotowanym do tego, aby pomóc 
Ci osiągnąć założone cele treningu. 
Wirtualny Partner współzawodniczy 
z Tobą za każdym razem gdy 
uruchomiony zostanie stoper. 

Jeśli dokonasz zmian tempa/
prędkości dla Wirtualnego Partnera 
przed uruchomieniem stopera, 
zmiany te zostaną zapamiętane. 
Jeśli dokonasz zmian ustawień 
Wirtualnego Partnera w czasie 
biegu, gdy stoper jest uruchomiony, 
zmiany nie zostaną zapamiętane gdy 
zresetujesz stoper. Jeśli wprowadzasz 
zmiany w trakcie biegu, Wirtualny 



14 Instrukcja obsługi Forerunner 310XT

Trening

Partner używa nowego tempa od 
miejsca dokonania tej zmiany.

Aby zmienić tempo dla 
wirtualnego partnera (WP):
1. Naciśnij mode aby zobaczyć 

ekran treningu. 
2. Użyj  aby zobaczyć ekran 

Wirtualnego  Partnera.
Wirtualny 
Partner

Ty

3. Naciśnij i przytrzymaj  aby 
zwiększyć lub zmniejszyć tempo 
WP.

4. Aby zachować zmiany, naciśnij 
mode aby wyjść lub poczekaj na 
samoczynne zamknięcie ekranu.

Alerty
Korzystaj z alertów urządzenia 
Forerunner aby trenować pod kątem 
określonego czau, dystansu, lub 
tętna. Możesz ustawić osobne alerty 
dla każdego ze sportów.

 UWAGA: Alerty nie działają 
w trakcie własnych treningów i 
treningów w interwałach.

1. Naciśnij mode > wybierz 
Trening> wybierz opcję alertów 
dla aktualnie wybranego sportu.

2. Użyj  i naciśnij enter aby 
wprowadzić dane dla poniższych 
alarmów:

Alert czasu• —informuje o 
przekroczeniu wybranego w 
ustawieniach czasu treningu
Alert dystansu• —informuje 
o przebyciu wybranego w 
ustawieniach dystansu
Alert kalorii• —informuje 
o spaleniu wybranej w 
ustawieniach ilości kalorii.
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Alert tętna• —informuje o 
wzroście lub spadku tętna 
poza wybraną w ustawieniach 
wartość tętna (bpm).

 UWAGA: Do użycia alertu HR, 
musisz posiadać Forerunner 
310XT i czujnika tętna.
Alert kadencji• —infromuje o 
wzroście lub spadku kadencji 
poza wybraną w ustawieniach 
ilość obrotów ramienia 
pedałów na minutę (rpm).

 UWAGA: Do użycia alertu 
kadencji, musisz posiadać 
Forerunner 310XT i foot pod’a lub 
sensora kadencji.

Alert mocy• —informuje o 
wzroście lub spadku Twojej 
mocy poza wybraną w 
ustawieniach wartość w W.

 UWAGA: Do użycia alertu mocy, 
musisz posiadać Forerunner 
310XT oraz miernika mocy.

Treningi zaawansowane
Naciśnij mode > wybierz Trening > 
Treningi aby wybrać odpowiedni dla 
Ciebie typ treningu.

 UWAGA: W czasie treningu 
zaawansowanego, naciśnij  
aby zobaczyć inne ekrany danych.

Kiedy ukończysz wszystkie etapy 
treningu zaawansowanego, na 
ekranie pojawi się komunikat 
“Workout Finished” .
Trening w interwałach
Możesz utworzyć trening z 
interwałami bazującymi na czasie 
lub dystansie oraz zawierający etapy 
odpoczynku. Jednorazowo możesz 
utworzyć tylko jeden trening w 
interwałach. Jeśli utworzysz nowy 
trening, poprzedni zostanie usunięty.
Aby utworzyć terning w 
interwałach:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Trening> Treningi > Interwał.
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2. Wybierz typ Typ interwału.
3. Wprowadź wartość dla interwału.
4. Wybierz odpoczynek Typ odp.
5. Wprowadź wartość dla interwału.
6. Wybierz Więcej i wprowadź 

liczbę powtórzeń Powt.
7. Wybierz rozgrzewkę Rozg. 

i  odpoczynek Cooldown 
(opcjonalnie).

8. Wybierz Uruchom trening.
9. Naciśnij start.

Aby szybciej zakończyć trening:
1. Naciśnij stop. 
2. Naciśnij i przytrzymaj reset.
Jeśli wykonujesz rozgrzewkę lub 
odpoczynek po treningu, naciśnij 
lap na końcu rozgrzewki aby 
wystartować pierwszy interwał. 
Na koniec ostatniego interwału, 
Forerunner automatycznie wystartuje 
okrążenie odpoczynku. Kiedy 
je skończysz, naciśnij lap aby 
zakończyć Twój trening.

Kiedy dotrzesz do końca interwału, 
alarm uruchomi odliczanie do 
rozpoczęcia kolejnego. Aby szybciej 
zakończyć interwał, naciśnij przycisk 
lap/reset.
Własne treningi
Własne treningi mogą zawierać 
różne cele dla każdego kroku 
treningu oraz różne dystanse, czasy, 
czy kalorie. Użyj Garmin Connect 
aby tworzyć i edytować treningi oraz 
przesłać je do urządzenia Forerunner. 
Możesz również planować treningi 
używając Garmin Connect. Możesz 
zaplanować cykl treningów 
na przyszłść i zapamiętać je w 
Forerunner. 

 UWAGA: Więcej informacji o 
transferze danych do urządzenia 
znajdziesz na stronie 9.

Aby utworzyć własny trening 
korzystając z Forerunner:
1. Naciśnij mode > Trening > 

Treningi > Własne.
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2. Wybierz Nowa.
3. Wprowadź nazwę treningu w 

górnym polu.
4. Wybierz 1. Otwar. No Target 

(otwarty bez celu), a następnie 
edytuj krok wybierając Edycja 
kroku.

5. W polu Czas, wybierz jak 
długo ma trwać ten krok. Jeśli 
wybierzesz Otwarty, możesz 
zakończyć ten krok w czasie 
treningu naciskając lap.

6. Poniżej Czas, wprowadź wartość 
kiedy chcesz zakończyć ten krok.

7. W polu Cel, wybierz cel dla tego 
kroku (prędkość, tętno, kadencja, 
moc, lub brak).

8. Poniżej Cel, podaj wartość celu 
dla tego kroku (jeśli potrzeba). 
Np., jeśli celem jest tętno, wybierz 
strefę tętna lub wprowadź własną 
wartość.

9. Kiedy zakończysz edycję tego 
kroku, naciśnij mode.

10. Aby dodać kolejny krok, wybierz 
<Dodaj krok>. Powtórz punkty 
5-9 tej procedury.

11. Aby oznaczyć krok jako etap 
odpoczynku, wybierz ten 
krok. Następnie wybierz Ozn. 
jako odpocz. z menu. Etapy 
odpoczynku są zapisywane w 
historii.

Aby powtórzyć etapy:
1. Wybierz <Dodaj nowy krok>.
2 W polu Czas, wybierz Powtórz.
3. W polu Wróć do kroku, wybierz 

etap do którego chcesz wrócić.
4. W polu Ilość powt., wprowadź 

ilość powtórzeń.
5. Naciśnij mode aby kontunuować.
Aby uruchomić własny trening:
1. Naciśnij mode > Trening> 

Treningi > Własne.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Uruchom trening. 
4. Naciśnij start.
Kiedy rozpoczniesz własny trening, 
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Forerunner wyświetli każdy etap 
treningu, łącznie z jego nazwą, celem 
(jeśli istnieje) i aktualnymi danymi 
treningu. 
Kiedy zbliżysz się do końca etapu, 
pojawi się licznik odliczający czas 
do rozpoczęcia kolejnego etapu.
Aby szybciej zakończyć etap 
własnego treningu:
 Naciśnij lap/reset.
Aby usunąć własny trening:
1. Naciśnij mode > Trening > 

Treningi > Własne.
2. Wybierz trening.
3. Wybierz Usuń trening > Tak.
Wyścig - Courses
Innym sposobem użycia Forerunner 
dla własnych treningów jest wyścig 
z użyciem danych wcześniej 
zarejestrowanego treningu. W 
trakcie wyścigu możesz próbować 
osiągnąć te same lub lepsze wyniki 
co poprzednio. Możesz się również 

ścigać z Wirtualnym Partnerem 
używając funkcji wyścig. 
Tworzenie wyścigów
Użyj Garmin Connect aby utworzyć 
wyścigi i punkty wyściugu a potem 
prześlij je do urządzenia. 

 UWAGA: Więcej informacji o 
transferze danych do Forerunnera, 
znajdziesz na stronie 9.

Aby utworzyć wyścig 
korzystając z Forerunner:
1. Wybierz mode > wybierz Trening 

> Kursy > Nowa.
2. Na ekranie historii, wybierz zapis 

na którym ma bazować wyścig.
3. Wprowadź nazwę wyścigu.
4. Naciśnij mode aby wyjść.

Aby uruchomić wyścig:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Trening> Kursy.
2. Wybierz wyścig z listy. 
3. Wybierz Uruchom kurs. 



Instrukcja obsługi Forerunner 310XT 19

Trening

4. Naciśnij start. Historia jest 
zapisywana nawet jeśli nie 
przemieszczasz się zgodnie z 
danymi wyścigu. 

Aby ręcznie zakończyć wyścig, 
naciśnij stop > naciśnij i przytrzymaj 
reset.
Rozpoczęcie wyścigu
Możesz wykonać rozgrzewkę przed 
rozpoczęciem wyścigu. Naciśnij 
start aby rozpocząć wyścig, a 
następnie rozgrzej się. Trzymaj się 
z dala od drogi wyścigu w czasie 
rozgrzewki. Kiedy jesteś gotowy 
do rozpczęcia wyścigu, skieruj 
się w stronę drogi wyścigu. Kiedy 
znajdziesz się w dowolnej części 
drogi wyścigu, Forerunner wyświetli 
komunikat “On Course” . 
Kiedy ruszysz do wyścigu, Twój 
Wirtualny Partner również go 
rozpocznie. Jeśli się rozgrzewasz i 
nie znajdujesz na drodze wyścigu, za 
pierwszym razem gdy wkroczysz na 

tą drogę,Wirtualny Partner uruchomi 
wyścig od aktualnej pozycji. 
Jeśli znajdujesz się poza drogą 
wyścigu, Forerunner wyświetla 
komunikat “Off Course” . Użyj 
ekranu nawigacji aby znaleć drogę 
powrotną do drogi wyścigu.
Aby usunąć wyścig:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Trening> Kursy.
2. Wybierz wyścig z listy.
3. Wybierz Usuń kurs.
4. Wybierz Tak aby usunąć wyścig.
5. Naciśnij mode aby wyjść.

Treningi Multisport
Triatloniści, biatloniści, czy 
zawodnicy innych sportów z 
wieloma dyscyplinami mogą 
skorzystać z treningów multisport. 
Kiedy ustalisz trening multisport, 
możesz przełączać się między 
trybami sportu i wciąż obserwować 
łączny czas i dystans dla wszystkich 
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sportów. Dla przykładu, możesz 
przełączyć się z trybu roweru do 
trybu biegu i zobaczyć łączny czas 
i dystans obu trybów, dla całego 
treningu .
Forerunner zachowuje treningi 
multisport w historii razem z 
łącznym czasem i dystansem, 
średnim tętnem i ilością spalonych 
kalorii łącznie dla wszystkich 
sportów w treningu. Historia zawiera 
także szczegółowe dane dla każdego 
sportu osobno.
Z treningów multisport możesz 
korzystać ręcznie, lub możesz 
przygotować trening multisport na 
zawody czy inne zdarzenie.
Ręczne treningi multisport
Możesz utworzyć ręcznie trening 
multisport workout zmieniając tryby 
sportu w czasie trwania treningu bez 
zerowania stopera. Kiedy zmienisz 
tryb sportu, naciśnij  aby 
zobaczyć ekran stopera multisport.

Aby ręcznie utworzyć trening 
multisport:
1. Uruchom i wykonaj trening w 

wybranym sporcie. Naciśnij stop 
aby zakończyć ten trening, ale nie 
zeruj stopera.

2. Naciśnij i przytrzymaj mode 
dopóki nie pojawi się menu 
zmiany sportu.

3. Wybierz inny sport.
4. Naciśnij start aby rozpocząć 

trening w nowym sporcie.

Automatyczne treningi 
Multisport
Jeśli uczestniczysz w zawodach lub 
innym wydarzeniu, możesz ustalić 
automatyczny trening multisport 
który zawierać będzie każdy sport w 
zawodach. Możesz również zawrzeć 
czas potrzebny na zmianę pomiędzy 
sportami. Następnie przejdź płynnie 
od sportu do sportu naciskając 
przycisk lap.
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Aby utworzyć automatyczny 
trening multisport:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Trening> Autom. Multisport.
2. Aby zmienić tryb sportu z listy, 

wybierz sport.
3. Wybierz opcję z menu. Edytuj 

etap zmienia tryb sportu na inny 
sport. Wstaw etap wstawia inny 
sport przed aktualnie wybranym. 
Usuń etap usuwa wybrany sport 
z listy.

4. Aby dodać tryb sportu na końcu 
listy, wybierz <Add Sport>.

5. Aby dodać czas przejścia 
pomiędzy sportami, wybierz 
Wlicz serie. 

6. Aby uruchomić trening, wybierz 
Włącz Multisport.

Aby przejść od jednego sportu do 
następnego naciśnij przycisk lap. 
Jeśli dodałeś czasy przejścia, naciśnij 
lap gdy skończysz jeden sport, aby 
uruchomić ten czas przejścia.  

Naciśnij ponownie lap aby 
zakończyć czas przejścia i rozpocząć 
kolejny sport.
Aby zatrzymać automatyczny 
trening multisport:
Naciśnij mode > wybierz Trening 
> Wyłącz Multisport. Możesz 
również usunąć trening multisport 
naciskając stop a następnie 
naciskając i przytrzymując przycisk 
reset aby wyzerować stoper.
Pływanie z urządzeniem 
Forerunner
Forerunner zapewnia 
wodoszczelność przy pływaniu na 
powierzchni wody. Użyj stopera 
aby zmierzyć Twój czas. Dane GPS 
mogą nie zostać zapisane w czasie 
pływania.

 OSTRZEŻENIE: Nurkowanie 
z urządzeniem Forerunner 
może uszkodzić urządzenie i 
spowodować utratę gwarancji.
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Historia
Twój Forerunner automatycznie 
zapisuje historię kiedy uruchomisz 
stoper. Forerunner może zachować 
do 1000 okrążeń i około 20 godzin 
szczegółowych danych śladu (przy 
zapisie 1 punktu co 4 sekundy). 
Dane śladu zawierają Twoją pozycję 
GPS (jeśli dostępne) oraz dane z 
akcesoriów, jak np. czujnika tętna.

Kiedy pamięć urządzenia jest pełna, 
na ekranie wyświetlony zostanie 
odpowiedni komunikat. Przesyłaj 
okresowo Twoją historię do Garmin 
Connect aby zachować wszystkie 
Twoje dane treningów (więcej na 
stronie 9).

 UWAGA: Forerunner nie usuwa 
lub nadpisuje automatycznie 
Twoich danych. Na stronie 23 
dowiesz się jak usunąć dane 
okrążeń z pamięci.

Przeglądanie i usuwanie 
historii
Korzystając z Forerunner możesz 
przeglądać następujące dane: czas, 
dystans, średnie tempo/prędkość, 
spalone kalorie, średnie tętno oraz 
średnią kadencję.

Aby przejrzeć historię: 
1. Naciśnij mode > wybierz Historia 

> Aktywności.
2. Użyj  aby przechodzić po 

liście zapisów. Wybierz Więcej 
poz. aby przejrzeć dane średnie 
i maksymalne. Wybierz Więcej 
poz. > Lista okr. aby zobaczyć 
podsumowanie okrążenia. 

Aby usunąć zapis z historii: 
1. Naciśnij mode > wybierz Historia 

> Usuń.
2. Wybierz jedną z opcji:

Pojed. aktywności• —
usuwanie pojedynczych 
zapisów
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Wsz. aktywności• —usuwanie 
wszystkich zapisów z historii.
Stare działania• —usuwanie 
zapisów starszych niż 
miesiąc.
Wszystkie sumy• —zerowanie 
wszystkich wartości 
całkowitych.

Przeglądanie i usuwanie 
wartości całkowitych
Forerunner rejestruje całkowity 
przebyty dystans i czas w którym 
pracowałeś z tym urządzeniem. 
 Aby przejrzeć historię, naciśnij 

mode > wybierz Historia > 
Podsumowanie > wybierz sport.

Usuwanie historii
Jeśli przesłałeś Twoją historię 
treningów do Garmin Connect, 
możesz usunąć historię z pamięci 
Twojego urządzenia Forerunner.

1. Naciśnij mode > wybierz Historia 
> Usuń.

2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
Pojed. aktywności• - usuwanie 
pojedynczych zapisów 
Wsz. aktywności• —usuwanie 
wszystkich zapisów z historii.
Stare działania• —usuwanie 
zapisów starszych niż miesiąc
Wszystkie sumy• —zerowanie 
wszystkich wartości 
całkowitych.
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Nawigacja
Użyj funkcji nawigacyjnych 
Forerunnera aby zobaczyć Twój ślad 
na mapie, zapisać istotne punkty, lub 
znaleźć drogę do domu.

Przeglądanie mapy
Zanim użyjesz funkcji nawigacji, 
może być potrzebne skonfigurowanie 
Forerunnera aby wyświetlany był 
ekran mapy.

Aby dodać ekran mapy:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > System > Mapa.
2. W polu Pokaż mapę, wybierz Tak.
Naciskaj mode aby zobaczyć ekrany 
stopera, mapy i menu głównego. 
Kiedy uruchomisz stoper i zaczniesz 
się poruszać, na mapie pojawi 
się cienka, kropkowana linia, 
odwzorowująca przebytą drogę. Tą 
kropkowaną linię nazywa się śladem. 

Aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę 
mapy, naciśnij .

Ty

Skala

Wskaźnik północy

Mapa

Zaznaczanie pozycji
Pozycją/waypointem jest dowolny 
punkt, który zachowasz w pamięci. 
Jeśli chcesz zapamiętać punkty 
orientacyjne lub wrócić w określone 
miejsce, zaznacz te pozycje. Punkt 
ten pojawi się na mapie z nazwą 
i symbolem. Możesz wyszukać, 
przejrzeć i nawigować do niego w 
dowolnym czasie.

Aby zaznaczyć pozycję:
1. Idź do miejsca którego pozycję 

chcesz zaznaczyć.
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2. Naciśnij mode > wybierz GPS > 
Zapisz pozycję.

3. Wprowadź nazwę w górnym polu. 
4. Wybierz OK.
Aby zaznaczyć pozycję 
korzystając ze współrzędnych:
1. Naciśnij mode  > wybierz GPS > 

Zapisz pozycję.
2. Wybierz pole Poz.. Wprowadź 

szerokość i długość geograficzną 
punktu który chcesz zapisać.

3. Dokoknaj innych zmian jeśli 
potrzeba i wybierz OK.

Aby wyszukać punkt i uruchomić 
nawigację:
1. Naciśnij mode >wybierz GPS > 

Idź do pozycji.
2. Wyświetlona zostanie lista 

zapamiętanych punktów. 

3. Naciskaj  aby znaleźć punkt 
na liście, i naciśnij enter aby go 
wybrać.

4. Wybierz Idź do. Podążąj za 
linią do wybranego punktu 
wyświetloną na mapie.

Kiedy zmierzasz do wybranego 
punktu, ekrany mapy i kompasu 
są automatycznie dodawane do 
sekwencji ekranów. Naciśnij 
mode aby je zobaczyć. Na ekranie 
kompasu, strzłka wskazuje kierunek 
do punktu. Idź w kierunku przez nią 
wskazywanym aby dotrzeć do celu. 
Kompas wskazuje również dystans i 
czas pozostały do osiągnięcia celu.

Kompas

Aby przerwać nawigację:
 Naciśnij mode > wybierz GPS > 

Przerwij nawig.
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Aby edytować lub usunąć 
zapisany punkt:
1. Naciśnij mode > wybierz GPS > 

Idź do pozycji.
2. Wybierz punkt, który chcesz 

edytować.
3. Dokonaj wymaganych zmian 

danych. Aby usunąć punkt, 
wybierz Usuń.

Powrót do punktu 
startowego
Jeśli chcesz powrócić do punktu 
startowego, Forerunner może Ciebie 
poprowadzić wzdłuż trasy, którą 
przebyłeś, przy wykorzystaniu 
funkcji Back to Start. 

Aby powrócić do punktu 
startowego:
 Naciśnij mode > wybierz GPS > 

Wróć do startu.

Na mapie pojawi się linia od 
Twojej aktualnej pozycji do punktu 
startowego.

Podążaj wzdłuż linii do 
punktu startowego.
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Przeglądanie informacji 
GPS
Ekran satelitów wyświetla 
informacje o aktualnie odbieranych 
przez urządzenie Forerunner 
sygnałach GPS. Naciśnij mode 
> wybierz GPS > Satelity aby 
wyświetlić ekran satelitów.

Każdy satelita GPS posiada 
przypisany określony numer. Te 
numery poszczególnych satelitów 
GPS widoczne są na okręgach 
widoku nieba. Widoczny tam numer 
satelity odpowiada jego aktualnemu 
położeniu na orbicie. Każdy 
podświetlony numer na tym widoku 
nieba reprezentuje satelitę z którego 
w danej chwili Forerunner odbiera 
sygnał. 

Naciśnij  gdy wyświetlany 
jest ekran satelitów, aby zobaczyć 
informacje o sile sygnału z 
poszczególnych satelitów. Czarne 
słupki siły sygnału reprezentują siłę 
sygnału z satelity, którego sygnał 
jest w danej chwili odbierany i 
wykorzystywany do obliczenia 
pozycji (poniżej każdego słupka siły 
sygnału widoczny jest numer satelity, 
którego on dotyczy).
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Ustawienia
Naciśnij mode > wybierz 
Ustawienia.

 WSKAZÓWKA: Kiedy 
skończysz wybierać opcje 
lub wprowadzać wartości w 
ustawieniach Forerunner, naciśnij 
mode aby zachować zmiany.

Pola danych
Możesz pokazać/ukryć ekrany i 
dostosować do czterech pól danych 
na czterech ekranach danego sportu.

 UWAGA: Możesz zobaczyć tylko 
ekrany dla trybu sportu, który jest 
aktualnie wybrany (zobacz str 10).

Aby zmienić pola danych:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > wybierz opcję 
ustawień dla aktualnie wybranego 
sportu (więcej na stronie 10).  

2. Wybierz Pola danych.

3. Wybierz jeden z ekranów 
treningowych.

4. Naciśnij  aby wybrać ilość 
pól danych.

Opcje pól danych
* Pole danych z wartością w jedn. 
metrycznych lub brytyjskich. 
** Wymagane akcesoria opcjonalne.

Pole 
danych

Opis

Rytm ** Kadencja - Kroki na 
minutę lub obroty na 
minutę. 

Sred. rytm 
**

Średnia kadencja dla 
aktualnej jazdy.

Rytm–
okraz. **

Średnia kadencja dla 
aktualnego okrążenia

Kalorie Liczba spalonych 
kalorii

Dystans* Dystans przebyty w 
aktualnym biegu
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Pole 
danych

Opis

Dyst–
okraz *

Dystans przebyty w 
aktualnym okrążeniu

Dyst–mile 
mors.

Dystans w milach 
morskich

Wysokość 
*

Wysokość powyżej/
poniżej poziomu 
morza

Dokład- 
ność 
GPS*

Błąd wyznaczenia 
pozycji, np. Twoja 
pozycja GPS 
mierzona jest z 
dokładnością +/- 7 m.

Nachy- 
lenie

Obliczone nachylenie 
w trakcie biegu. Np. 
jeśli na każde 200 
m dystansu wzrost 
wysokości wyniósł 
10 m, nachylenie 
wyniesie 5%.

Tętno ** Tętno w uderzeniach 
na minutę (bpm).

Pole 
danych

Opis

Maks 
tętno ** 

Procent tętna 
maksymalnego. 

Tętno 
rezerwo-
we **

Procent rezerwy tętna 
(tętna maksymalnego 
minus tętno 
spoczynkowe).

Srednie 
tetno**

Średnie tętno w 
trakcie biegu.

Maks. 
sred. 
tetno ** 

Średni procent tętna 
maksymalnego dla 
biegu.

Rezer. 
tetna / 
okr. **

Średni procent 
rezerwy tętna (tętno 
max minus tętno 
spoczynkowe) dla 
biegu.

Tętno 
okrążenia 
**

Tętno dla okrążenia
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Pole 
danych

Opis

Maks. 
tetno okr 
**

Średni procent tętna 
maksymalnego dla 
okrążenia

Rez. tętna 
- okr**

Procent rezerwy tętna 
dla okrążenia.

Wykres 
tętna **

Wykres liniowy 
wskazujący aktualną 
strefę tętna (1-5).

Strefa 
tetna**

Aktualny zakres strefy 
tętna (1–5). Domyślne 
strefy bazują na 
profilu użytkownika: 
tętnie maksymalnym i 
spoczynkowym.

Kierunek Aktualny kierunek 
ruchu.

Okrążenia Ilość ukończonych 
okrążeń.

Tempo * Aktualne tempo.

Pole 
danych

Opis

Srednie 
tempo*

Średnie tempo dla 
biegu

Tempo 
okraz. *

Średnie tempo dla 
aktualnego okrążenia. 

Prędkość* Aktualna prędkość.
Predk.–
średnia *

Średnia prędkość dla 
biegu

Pred.–
mile 
morskie

Prędkość w węzłach.

Predk.- 
okraz *

Średnia prędkość na 
aktualnym okrążeniu.

Moc ** Aktualna moc w 
Watach lub % FTP.

Moc-sred 
**

Średnia moc dla 
okresu aktualnej jazdy

Moc-
kilodzul**

Całkowita (łączna) 
moc w kJ.

Moc-okraz 
**

Średnia moc na 
aktualnym okrążeniu
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Pole 
danych

Opis

Maks 
Moc**

Najwyższa moc 
osiągnięta w trakcie 
aktualnej jazdy

Strefa 
mocy**

Aktualna strefa 
mocy (1-7) bazująca 
na Twoim FTP 
lub własnych 
ustawieniach.

Wschód 
słońca

Czas wschodu słońca 
w oparciu o Twoją 
pozycję GPS

Zachód 
słońca

Czas zachodu słońca 
w oparciu o Twoją 
pozycję GPS.

Czas Czas stopera.
Czas - sr. 
okr.

Średni czas do 
zakończenia okrążeń

Czas - 
okrążenie

Czas na aktualnym 
okrążeniu

Pole 
danych

Opis

Czas od 
rozpocz.

Łączny czas od 
rozpoczęcia do 
zakończenia treningu 
(łącznie z przerwami).

Aktualny 
czas

Aktualny czas wg 
wybranych ustawień 
czasu ( zobacz str. 
33). 

System
Naciśnij mode > wybierz 
Ustawienia > System. 

Język—zmień język wyświetlanego 
menu ekranowego. Zmiana języka 
tekstu nie powoduje zmiany danych 
wprowadzonych przez użytkownika, 
jak np. nazw wyścigów. 
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Aby pobrać język nie zainstalowany 
w urządzeniu, odwiedź www.garmin 
.com/forerunner310xt/owners i 
kliknij Garmin Connect. Twoje 
urządzenie może posiadać tylko 
jeden pobrany język w tym samym 
czasie.
Aby włączyć/wyłączyć sygnały 
dźwiękowe i alarm wibracyjny:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > System > Dźw. i 
wibracje.

2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
Sygnały klawiszy• —włącz/
wyłącz dźwięk naciśnięcia 
przycisku.
Dźwięki komunik.• —włącz/
wyłącz dźwięki komunikatów.
Wibracja-komunik.• —włącz/
wyłącz alarm wibracyjny. 

Aby zmienić ustawienia 
wyświetlania:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > System > 
Wyświelanie.

2.  Wybierz jedną z opcji:
Czas podświetl• —wybierz 
czas przez który podświetlenie 
ekranu pozostanie włączone. 
Aby oszczędzić baterię 
korzystaj z możliwie krótkich 
czasów.

• Kontrast—wyreguluj kontrast 
ekranu.

Aby zmienić ustawienia mapy:
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > System > Mapa.
2. Aby zmienić orientację mapy, 

naciśnij enter i wybierz opcję. 
Północ u góry• —orietnacja 
mapy górą ekranu na północ
Kierunek u góry• —orientacja 
mapy górą ekranu w kierunku 
Twojego ruchu.

3. Aby pokazać/ukryć waypointy na 
mapie, wybierz Pokaż lub Ukryj 
w polu Punkty trasy.

4. Aby wyświetlać ekran mapy w 
sekwencji ekranów, wybierz Tak 
w polu Pokaż mapę.



Instrukcja obsługi Forerunner 310XT 33

Ustawienia

O Forerunner—wyświetla wersję 
oprogramowania, wersję GPS oraz 
ID urządzenia.
Jednostki—wybierz Bryt. 
(brytyjskie) lub Metrycz. 
(metryczne) dla jednostek miary 
używanych w urządzeniu
Aby zmienić jednostki miary:
1. Naciśnij mode > wybierz Usta-

wienia > System > Jednostki.
2. Wybierz jednostki miary dla 

dystansu, wysokości n.p.m., 
wysokości/wagi, tempa/prędkości, 
i pozycji.

Aby zmienić ustawienia czasu
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > System > Czas.
2. Wybierz format czasu i strefę 

czasową.

Profil użytkownika
Naciśnij mode > wybierz Ustawie-
nia > Profil użytkow. Forerunner 
korzysta z tych wprowadzonych 
informacji o Tobie do obliczenia 

ilości spalonych kalorii. Kreator 
ustawień pomaga skonfigurować 
profil zanim zaczniesz korzystać z 
Forerunnera. 
Algorytmy obliczania kalorii 
i analizy tętna są dostarczane 
i wspierane przez Firstbeat 
Technologies Ltd. Więcej informacji 
na ten temat znajdziesz na: http://
www.firstbeattechnologies.com/files/
Energy_Expenditure_Estimation.

ANT+
Połączenia z akcesoriami 
fitness
Technologia ANT+ zapewnia 
m.in. połączenie czujnika tętna z 
urządzeniem fitness, na którym 
możesz śledzić wartość tętna. Zwróć 
uwagę na logo ANT+ Link Here 
umieszczone na kompatybilnych 
akcesoriach fitness. 
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Na www.garmin.com/antplus 
znajdziesz więcej informacji o tym 
połączeniu.

Akcesoria
Na stronie 35 znajdziesz informacje 
o akcesoriach.

Komputer
Odsuń się (na conajmniej 10 mod 
innych akcesoriów ANT+ gdy 
Forerunner próbuje się sparować z 
komputerem po raz pierwszy. 
1. Upewnij się że komputer jest 

przygotowany na przesłanie 
danych i w ANT Agent 
uruchomione jest parowanie. 
Zajrzyj na stronę 9.

2. Naciśnij mode > wybierz 
Ustawienia > System > Transfer 
danych > Komputer.

3. Wybierz Parowanie > Wł.
4. Umieść Forerunnera w zasięgu 

komputera (do 3 m)

5. Gdy ANT Agent znajdzie Twojego 
Forerunnera, wyświetli jego ID 
urządzenia i zapyta czy chesz 
dokonać parowania. Wybierz yes. 

6. Twój Forerunner powinien 
wyświetlać ten sam numer 
co ANT Agent. Jeśli tak jest, 
wybierz yes w Twoim urządzeniu 
Forerunner aby zakończyć proces 
parowania.

 UWAGA: Aby zabezpieczyć 
się przed transferem danych 
do/z jakiegokolwiek komputera, 
również tego sparowanego 
naciśnij mode > Settings > 
System > Data Transfer > 
Computer > Enabled > No.

Wysyłanie wszystkich danych
Domyślnie Twój Forerunner wysyła 
do komputera tylko nowe dane. Aby 
ponownie przesłać do komputera 
wszystkie dane, naciśnij mode > 
Historia > Transfer All > Tak.
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Korzystanie  
z akcesoriów

Niżej wymienione akcesoria ANT+ 
są kompatybilne z urządzeniem 
Forerunner 310XT:

czujnik tętna• 
Foot pod (krokomierz)• 
GSC• ™ 10 - sensor kadencji
Adapter USB ANT Stick (zobacz • 
str. 9 oraz 34)
sensory mocy ANT+ • 

Aby zakupić akcesoria, odwiedź 
http://buy.garmin.com lub skontaktuj 
się z dealerem Garmin.

Parowanie akcesoriów
Jeśli zakupiłeś akcesoria 
wykorzystujące technologię ANT+, 
musisz sparować je z Twoim 
urządzeniem Forerunner.

Parowanie to połączenie 
akcesoriów ANT+, jak np. czujnika 
tętna, z Twoim Forerunner’em. 
Proces parowania zajmuje tylko 
kilka sekund jeśli akcesoria są 
uruchomione i pracują poprawnie. 
Po sparowaniu, Twój Forerunner 
odbiera dane tylko z Twoich 
akcesoriów, nawet jeśli znajdujesz 
się w pobliżu innych akcesoriów. 

Po pierwszym sparowaniu 
akcesoriów, Twój Forerunner 
automatycznie rozpoznaje dostępne 
akcesoria (jeśli są aktywne) przy 
każdym uruchomieniu. 

 WSKAZÓWA: Akcesoria 
potrzebują wysłać dane aby 
zakończyć proces parowania. 
Zaleca się założyć czujnik tętna, 
wykonać krok z założonym 
krokomierzem, lub wykonać 
krótkie pedałowanie z 
zainstalowanym GSC 10. 
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Ikony statusu
Naciśnij i zwolnij  aby zobaczyć 
ikony statusu.

Aktywny czujnik tętna

Aktywny sensor kadencji

Aktywny Foot pod

Aktywny sensor mocy

Czujnik tętna
Informacje na temat zakładania 
czujnika tętna znajdziesz na stronie 
6. 

Wskazówki
Jeśli zauważysz błędne lub 
niedokładne wskazania tętna, 
skorzystaj z poniższych wskazówek.

Upewnij się że czujnik tętna • 
został prawidłowo założony. 
Nałóż ponownie wodę, ślinę, lub • 
żel przewodzący na elektrody. 

Wyczyść elektrody. Brud i • 
pozostałości potu mogą zakłócać 
sygnał tętna.
Ubierz bawełnianą koszulkę lub • 
zwilż ją jeśli jest to możliwe 
w Twoim treningu. Materiay 
syntetyczne pocierając lub 
uderzając czujnik tętna mogą 
powodować powstawanie 
ładunków elektrostatycznych 
zakłócających sygnał tętna.
Oddal się od źródeł pola • 
elektromagnetycznego i innych 
urządzeń bezprzewodowych 
2.4 GHz, które mogą zakłócać 
transfer z Twojego czujnika 
tętna. Źródłami zakłóceń 
mogą być linie wysokiego 
napięcia, silniki elektryczne, 
kuchenki mikrofalowe, telefony 
bezprzewodowe 2.4 GHz, czy 
punkty dostępowe WLAN.
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Bateria czujnika tętna
Czujnik tętna zawiera wymienną 
baterię CR2032. 

 UWAGA: Sprawdź lokalne 
uwarunkowania w sprawie 
prawidłowego pozbycia się 
zużytych baterii. 

Aby wymienić baterię: 
1. Użyj małego wkrętaka aby 

odkręcić cztery wkręty na tylnej 
ścianie modułu.

2. Zdejmij osłonę i wyjmij baterię. 
Poczekaj 30 sekund. Włóż nową 
baterię skierowaną dodatnim 
biegunem ku górze.

 UWAGA: Uważaj aby nie 
zniszczyć lub zgubić uszczelki.

3. Załóż osłonę i wkręć wkręty.

Konserwacja czujnika tętna
 UWAGA: Zdejmij moduł przed 
czyszczeniem paska.

Aby przedłużyć życie czujnika tętna, 
przemyj pasek po każdym użyciu.

Wypierz ręcznie elastyczny pasek 
w zimnej wodzie z delikatnym 
detergentem po każdych pięciu 
użyciach. Nie wkładaj paska do 
pralki lub suszarki. 

Foot Pod (krokomierz)
Twój Forerunner jest kompatybilny 
z krokomierzem. Możesz używać 
foot pod’a w czasie treningów 
w pomieszczeniu, kiedy sygnał 
GPS jest słaby, lub kiedy utracisz 
sygnał z satelitów. Foot pod jest 
zawsze w czuwaniu i gotowy do 
wysyłania danych (jak czujnik tętna). 
Przed pierwszym użyciem musisz 
sparować krokomierz z Twoim 
urządzeniem Forerunner.



38 Instrukcja obsługi Forerunner 310XT

Korzystanie z akcesoriów

Kalibracja Foot Pod’a
Kalibracja krokomierza jest 
opcjonalna i może zwiększyć jego 
dokładność. Istnieją trzy drogi 
dokonania kalibracji: wg dystansu, z 
użyciem GPS, oraz ręczna. 
Kalibracja wg dystansu
Dla najlepszych rezultatów, foot 
pod powinien być kalibrowany na 
wewnętrznym torze standardowej 
bieżni. Standardowa bieżnia 
(2 okrążenia = 800 m) jest 
dokładniejsza niż bieżnia 
mechaniczna.
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia >  Ustawienia 
sportu > Czujnik na nogę.

2. Wybierz Tak w polu istnienia 
sensora Foot pod.

3. Wybierz Kalibruj.
4. Wybierz Wg dystansu
5. Wprowadź dystans. 
6. Wybierz kontunuuj.
7. Naciśnij start aby zacząć zapis.

8. Przebiegnij lub przejdź wybrany 
dystans. 

9. Naciśnij stop.
Kalibracja z użyciem GPS
Musisz mieć dostęp do sygnału GPS 
aby kalibrować tą metodą.
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia >  Ustawienia 
sportu > Czujnik na nogę.

2. Wybierz Tak w polu istnienia 
sensora Foot pod.

3. Wybierz Kalibruj.
4. Wybierz Wg GPS
5. Wprowadź dystans w polu 

Choose Your Distance.
6. Wybierz kontynuuj.
7. Naciśnij Start.
8. Biegnij lub idź. Forerunner 

powiadomi Cię o przebyciu 
wystarczającego dystansu. 

Kalibracja ręczna
Jeśli dystans podawany przez 
krokomierz jest lekko wyższy 
lub niższy przy każdym biegu, 
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możesz ręcznie poprawić wskaźnik 
kalibracji. 

Naciśnij mode > wybierz Ustawie-
nia > Ustawienia biegu > Czujnik 
na nogę> Calibration Factor. 
Zmień wskaźnik kalibracji. Zwiększ 
ten parametr jeśli wskazywany 
dystans jest zbyt mały; zmniejsz ten 
parametr jeśli wskazywany dystans 
jest zbyt duży. 

Informacje o rowerze
Aby wprowadzić informacje 
związane z Twoim rowerem 
i zapewnić dokładniejsze 
skalibrowanie Twoich sensorów, 
wykonaj poniższą procedurę:
1. Naciśnij i przytrzymaj mode aby 

wybrać tryb roweru.
2. Naciśnij mode > Ustawienia > 

Ustawienia roweru > nazwa 
roweru > Rower - inform.

3. Zmodyfikuj informacje w polach 
nazwy, wagi i licznika dystansu.

4. W polu wielkości kół (Wheel 
Size) możesz wybrać ręczne 
wprowadzenie tej wielkości.

 UWAGA: Domyślne ustawienie 
automatyczne w polu Wheel size, 
oblicza rozmiar kół opierając się o 
dystans zmierzony przez GPS.

Sensor mocy
Listę kompatybilnych sensorów 
innych producentów znajdziesz na 
www.garmin.com.

Kalibracja mocy
1. Naciśnij mode > wybierz Usta-

wienia > Ustawienia roweru > 
nazwa roweru > Moc ANT+ .

2. Wybierz Tak w polu Power Meter 
Present? .

3. Wybierz Kalibruj.
Instrukcje kalibracji posiadanego 
sensora mocy znajdziesz w instrukcji 
dostarczonej przez producenta tego 
sensora.
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Strefy mocy
1. Naciśnij i przytrzymaj mode aby 

wybrać tryb roweru.
2. Wybierz Ustawienia > 

Ustawienia roweru > nazwa 
roweru > Strefy mocy. 

Możesz ustalić siedem własnych 
stref mocy (1=najniższa, 
7=najwyższa). Jeśli znasz Twój 
parametr FTP (funkcjonalny próg 
mocy), możesz go wprowadzić i 
umożliwić urządzeniu automatyczne 
obliczenie Twoich stref mocy. 
Możesz również ręcznie wprowadzić 
Twoje strefy mocy. 

GSC 10
Twój Forerunner jest kompatybilny 
z sensorem kadencji i prędkości - 
GSC 10. Przed pierwszym użyciem 
musisz sparkować GSC 10 z Twoim 
urządzeniem Forerunner.  

Kalibracja sensora kadencji
Kalibracja tego sensora jest 
opcjonalna i może zwiększyć 
dokładność jego wskazań.
1. Naciśnij mode > wybierz 

Ustawienia > Ustawienia 
roweru > nazwa roweru > 
Prędk./Rytm ANT+.

2. Wybierz Tak w polu istnienia 
sensora kadencji .

3. Jeśli potrzeba, naciśnij Więcej 
aby uzyskać dostęp do 
zaawansowanej konfiguracji 
sensora.
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Resetowanie urządzenia 
Forerunner
Jeśli Twój Forerunner nie pracuje 
prawidłowo, naciśnij i przytrzymaj 
jednocześnie przyciski mode oraz 
lap/reset dopóki ekran nie zostanie 
wygaszony (około 7 sekund) 
aby zresetować urządzenie. Nie 
powoduje to utraty żadnych Twoich 
danych ani ustawień.

Usuwanie danych 
użytkownika

 OSTRZEŻENIE: Operacja 
ta usunie wszystkie dane 
użytkownika, łącznie z  historią.

1. Wyłącz urządzenie Forerunner.
2. Naciśnij i przytrzymaj mode oraz 

 aż pojawi się komunikat.
3. Wybierz Tak aby usunąć 

wszystkie dane.

Aktualizacja 
oprogramowania przez 
Garmin Connect
Odwiedź www.garmin.com/products 
/forerunner310xt gdzie znajdziesz 
informacje o aktualizacjach 
oprogramowania Forerunner oraz 
aplikację online Garmin Connect. 
Jeśli dostępna jest nowsza wersja 
oprogramowania, Garmin Connect 
poinformuje Ciebie o możliwości 
aktualizacji. Postępuj zgodnie z 
informacjami wyświetlanymi na 
ekranie. Upewnij się, że urządzenie 
pozostaje w zasięgu komputera w 
trakcie procesu aktualizacji.

Akumulator
Czas pracy na baterii zależy od 
korzystania z: GPS, podświetlenia, i 
połączenia ANT+ z komputerem. 
W pełni naładowana bateria 
Forerunnera może pracować do 20 
godzin z użyciem GPS.
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Dane techniczne
Forerunner
Wymiary, bez paska:  
szer × dł × wys: 54 × 56 × 19 mm

Waga: 72 g

Wyświetlacz: 33 × 21 mm, 
rozdzielczość 160 × 100 pikseli, z 
podświetleniem LED. 

Wodoszczelność: pływanie na 
powierzchni wody

Pamięć danych: około 20 godzin 
danych (przy zapisie 1 punktu śladu 
co 4 sekundy). 

Pamięć: do 1000 okrążeń; 100 
punktów użytkownika (waypointów).

Połączenie z PC: adapter USB ANT 
Stick

Typ baterii: akumulator litowo-
jonowy 700 mAh

Czas pracy: do 20 godzin.

Zakres temperatur pracy:  
-20°C do 60°C 

Zakres temperatur ładowania: 
0°C do 50°C

Częstotliwość/protokół: 2.4 GHz/
protokół bezprzewodowej łączności 
Dynastream ANT+ 

Antena GPS: wbudowana, patch 

Moduł GPS: zintegrowany, 
wysokiej czułości

Adapter USB ANT Stick
Wymiary:  
dł × szer × głęb: 59 × 18 × 7 mm

Waga: 6 g

Zasięg: około 5 m

Zakres temperatur pracy: 
 -10°C do 50°C
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Częstotliwość/protokół:  
2.4 GHz/protokół bezprzewodowej 
łączności Dynastream ANT+ 

Źródło zasilania: port USB

Czujnik tętna
Wymiary (moduł, bez paska):  
szer × wys × głęb: 62 × 34 × 11 mm

Długość paska: regulowana od 
533.4 mm do 749.3 mm

Waga: 45 g

Wodoszczelność: 30 m 

 UWAGA: Czujnik nie przesyła 
danych tętna do urządzenia w 
czasie pływania

Zasięg: około 3 m 

Bateria: wymienna, pastylkowa 
CR2032 (3 V) 

Czas pracy: około 4.5 roku (przez 1 
godzinę dziennie)

Zakres temperatur pracy:  
-5°C do 50°C

Częstotliwość/protokół: 2.4 GHz/
protokół bezprzewodowej łączności 
Dynastream ANT+ 

Kompatybilność: ANT+

Licencja na 
oprogramowanie
KORZYSTAJĄC Z URZĄDZENIA 
FORERUNNER, ZGADZASZ 
SIĘ PRZESTRZEGAĆ 
ZAPISÓW I WARUNKÓW 
NINIEJSZEJ LICENCJI NA 
OPROGRAMOWANIE. 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE TE 
POSTANOWIENIA.
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Garmin udziela Ci ograniczonej 
licencji na korzystanie z 
oprogramowania zainstalowanego w 
tym urządzeniu (Oprogramowanie) 
w formie binarnego pliku 
wykonywalnego w czasie normalnej 
pracy urządzenia. Tytuł prawny, 
prawa własności i prawa własności 
intelektualnej do Oprogramowania 
pozostają własnością firmy Garmin.

Potwierdzasz, że Oprogramowanie 
jest własnością firmy Garmin i jest 
chronione prawem autorskim Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Płn. oraz 
międzynarodowymi traktatami 
dotyczącymi praw autorskich. 
Potwierdzasz również, że struktura, 
organizacja i kod Oprogramowania 
są cenną tajemnicą handlową firmy 
Garmin oraz, że Oprogramowanie 
w formi kodu źródłowego pozostaje 
cenną tajemnicą handlową firmy 
Garmin. Zgadzasz się nie dokonywać 
dekompilacji, disasemblacji, 

modyfikacji, asemblacji wstecznej,  
lub sprowadzać Oprogramowania, 
lub jego części do formy czytelnej 
dla człowieka oraz nie tworzyć 
jakichkolwiek produktów 
pochodnych bazujących na 
Oprogramowaniu. Zgadzasz się 
nie eksportować lub reeskportować 
Oprogramowania do jakiegokolwiek 
państwa objętego ograniczeniem 
eksportu przez prawo Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Płn.

Deklaracja zgodności 
(DoC)
Niniejszym Garmin deklaruje, że 
urządzenie Forerunner jest zgodne z 
wymaganiami i innymi powiązanymi 
przepisami Dyrektywy 1999/5/EC.

Aby przejrzeć pełną treść deklaracji 
zgodności odwiedź serwis 
internetowy firmy Garmin:  
www.garmin.com.
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Rozwiązywanie 
problemów
Problem Rozwiązanie/Odpowiedź

Forerunner nigdy 
nie odbiera sygnału 
z satelitów.

Naciśnij mode > wybierz GPS > GPS Status. Upewnij 
się że GPS jest włączony. Wyjdź z urządzeniem na 
zewnątrz i z dala od wysokich budynków. Nie ruszaj się 
przez kilka minut.

Wskaźnik baterii 
jest niedokładny

Rozładuj całkowicie baterię Forerunnera a następnie 
naładuj ją do pełna (bez przerywania cyklu ładowania).

Czujnik tętna, foot 
pod, lub GSC 10 
nie parują się z 
Forerunner’em.

Stań w odległości conajmniej 10 m od innych akcesoriów 
ANT+ w czasie parowania. Umieść Forerunnera w 
zasięgu (3 m) sensora w czasie parowania. Uruchom 
wyszukiwanie akcesoriów (zobacz str. 35). Upewnij się 
że sensor wysyła dane (np. musisz założyć na siebie 
czujnik tętna). Jeśli problem nadal występuje, wymień 
baterię w sensorze. 

Wskazania tętna są 
niedokładne. Zajrzyj na stronę 36

Pasek czujnika 
tętna jest za długi

Mniejszy pasek elastyczny jest sprzedawany osobno. 
Odwiedź http://buy.garmin.com lub lokalnego dealera

Niektóre moje dane 
zostały utracone

Forerunner nie zapisze nowych danych jeśli nie 
prześlesz istniejących danych do komputera. Przesyłaj 
dane regularnie aby uniknąć utraty danych. 
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Tabela stref tętna
% tętna mak-
symalnego lub 
tętna  
spoczynkowego

Wysiłek Korzyść

1 50–60% Relaks, niewielkie tempo; 
rytmiczny oddech

Poziom początkowy, 
aerobik; redukcja stresu

2 60–70% Komfortowe tempo; nieco 
głębszy oddech, rozmowa 
jest możliwa

Podstawowy trening 
sercowo-naczyniowy; 
dobre tempo 
regeneracyjne

3 70–80% Umiarkowany wysiłek; 
większy problem z 
utrzymaniem konwersacji

Improved aerobic 
capacity; optimal 
cardiovascular training

4 80–90% Szybkie tempo i lekko 
niekomfortowe; gwałtowny 
oddech

Improved anaerobic 
capacity and threshold; 
improved speed

5 90–100% Tempo sprinterskie, nie 
do utrzymania przez 
dłuższy okres; utrudnione 
oddychanie

Anaerobic and muscular 
endurance; increased 
power
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