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Въведение
 ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information насоки в 
кутията на уреда за предупреждения и друга важна 
информация.

Контролиране на камерата

Ваша e отговорност е да използвате устр. по безопасен начин. 
Garmin  няма  да  бъде  отговорен  за  каквито  и  да  било  щети, 
наранявания  или  смъртни  случаи,  произтичащи  от 
използването на това устройство във всякакви дейности.

    POWER         Изберете, за да преминете през менютата и 
елементите от менюто.Задр., за да вкл. или изкл.

     OK                 От началния екран изберете, за да направите 
снимка. От  началния екран задръжте, за да 
зададете таймера за забавяне на снимките.
От менюто изберете, за елемент от менюто.

                           За да преминете през менютата и елементите.
WI-FI                  Задр. за да вкл. Wi‑Fi  или да го изключите.
Превключват. 
за запис

Преместете превключвателя, за да 
започнете или спрете записа на видеоклипа.

Общ преглед на устройството

À LEDs  статус  (2) Посочва информация за състоянието на 
камерата и функциите.

Предна камера Заснема предната половина на видео 
сферата. По подразб. началният изглед за 
видеокл. е съсредоточен върху този обектив.

Задна камера Заснема задната половина на видео сферата.
Ã Микрофони (4) Улавя 360-градусов пространствен звук.

Инсталиране на батерията
ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да 
предотвр. възможн. от телесни наранявания или повреда на 
продукта, причинени от излагане на батерията на висока 
топлина, съхран. устр. далеч от пряка слънчева светлина.
1 Плъзн. капака  за да отворите отделението за батериите.

Въведение 1

2 Пост. батерията Á в отделението.
3 Затворете капака на батерията и я натиснете, докато 

щракне.

Поставяне на карта с памет
Трябва да поставите съвм.  microSD  карта с памет, за да 
използвате устройството. Трябва да използвате UHS-I microSD 
карта от качествен производител с клас на скорост от U3 или 
по-висока и капацитет на съхранение до 128 GB. За повече 
информация относно съвм. карти отидете на garmin.com/VIRBcards.
1 Плъзнете кл. À за да отворите страничния капак.

2 Поставете   картата  в  слота  и  я  натиснете,  докато 
щракне.
Съвет: Етикетът на картата с памет трябва да е обърнат надолу. 

3 Затворете капака и го натиснете, докато щракне.

Зареждане на батерията
Светодиодите за състоянието мигат бързо, когато нивото на 
зареждане на батерията е ниско. Можете да зареждате 
батерията чрез стандартен контакт или USB порт на компютъра. 
Камерата се захранва от литиево-йонна батерия.
СЪВЕТ: Допълнителното външно зарядно устройство ви 
позволява да зареждате до две батерии извън камерата. 
Отидете на garmin.bg за закупуване на зарядно 
устройство и резервни батерии.
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията няма да се зарежда, когато е извън 
одобрения температурен дипазаон на зареждане.
1 Изключете камерата.

Камерата НЕ ЗАРЕЖДА батерията, докато тя е включена. 
Възможно е да използвате камерата с външно 
захранване, но нивото на зареждане на батерията не се 
увеличава, докато не изключите камерата.

2 Плъзнете кап.  за да отворите страничната вратичка.
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3 Включете малкия край на USB кабела в микро USB порта
 Á на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА
Използвайте само включения micro-USB кабел или друг 
кабел с правилен микро-USB конектор. Не използвайте 
micro-USB кабел с конектор с десен ъгъл. Конектор с 
десен ъгъл може да повреди вградения micro-USB порт.

4 Включете  големия  край  на  USB  кабела  в  USB  стенен 
заряд или USB порт на компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати се препоръчва USB 
зарядно за стена, което осигурява най-малко 2 A мощност. 
Много USB адаптери за захранване на смартфони или 
таблети може да са съвместими.
Когато свържете устройството към източник на захранване, 
LED  светодиода свети в червено.

5 Заредете батерията.
Отнема около два часа, за да заредите батерията до 
80%, а около три часа, за да заредите напълно 
батерията. Когато батерията е напълно заредена, 
червеният светодиод се изключва.

Включване на камерата
Задръжте POWER.
Светод. светват в зелено, когато камерата е включена.

Изключване на камерата
ЗАБЕЛЕЖКА

За  да  предотвратите  загуба  на  данни,  винаги 
изключвайте камерата, преди да извадите батерията.
Не можете да изключите камерата, докато записвате видео.
1 Ако  е  необходимо,  преместете  превключвателя  за 

запис назад, за да спрете записа на видеоклипа.
2 Задръжте POWER.
Камерата съхранява данните ви и се изключва.
Ако трябва да извадите батерията, изчакайте докато екрана 
и LEDs се изключат, преди да извадите батерията.

Включване и изключване на камерата 
използвайки превключвателя за запис
Можете да използвате превключвателя за запис, за да 
включите камерата и веднага да започнете да записвате 
видео. Ако включите камерата с помощта на превключвателя 
за запис, той автоматично се изключва, когато спрете записа 
с помощта на превключвателя за запис. Тази функция

ви позволява да стартирате и спрете записа бързо, като 
автоматично изключвате камерата, за да пестите 
батерията, когато не записвате.
Камерата не се изключва с помощта на превкл. за запис, освен ако 
не използвате превключвателя за запис, за да я включите.
1 Когато устройството е изключено, преместете превключвателя 

за запис напред.
Устройството се включва и започва да записва видео.

2 Когато приключите записването, преместете превкл. за запис 
назад.
Устройството спира да записва и се изключва.

Преглед на началният екран
Началният екран предоставя подробности за 
оставащото място на картата с памет и текущите 
настройки на вашето устройство.

À Показва режима за снимки.
Á Показва статуса и оставащия капацитет на батерията. Включва 

ANT + сензори, Bluetooth, Wi‑Fi, и GPS.
Â Показва видеи режима.
Ã Показва оставащото място в картата с памет за видеозапис.

Икони на лентата на състоянието
Иконите се показват в горната част на началния екран.
• Мигаща икона означава, че устройството търси сигнал.
•   Светеща икона означава, че сигналът е приет или безжично

устройство е свързано.

GPS статус

Wi‑Fi статус

Bluetooth статус

ANT+ статус

Ниво на батерията

Главно меню
От началния екран изберете  или  , за да преминете през 
главното меню.
Video Mode: Задава режима на видеозапис.

Photo Mode: Задава режима за заснемане на снимки.

Lens  Mode:  Активира  едната  или  и  двете  лещи
 и определя зрителното поле.

Wireless: Позволява ви да се свързвате с други устройства, 
включително мобилни устройства, Bluetooth микрофони и 
сензори, ANT + сензори и съвм. Garmin устр. и дистанционни.

Setup: Позволява ви да настроите функциите на 
камерата, да променяте системните настройки и да 
преглеждате системната информация.

Монтиране на камерата
Монтиране на статив
Можете да използвате универсална стойка за статив, за да 
прикрепите камерата към включения статив или 
стандартния статив за камера.

2 Монтиране на камерата



1 Завийте  статива  в  отвора  с  резба  в  долната  част  на 
стойката за статив.

2 Поставете едната страна на камерата в гнездото, 
като  поставите  жлебовете  отстрани  на  камерата 
върху зъбите.

3 Натиснете другата страна на камерата, докато щракне.
4  Изберете опция:

• За ръчно видео, оставете краката на статива затворени.
Статива  работи  като  дръжка  за  захващане,  когато 
краката са затворени.

• За  да  заснемате  видеоклип  от  неподвижно  място, 
отворете краката на статива и поставете камерата в 
мястото за снимане.

Видео
Подготовка за запис на видео

Монтиране на екшън стойката
Можете да използвате включената стойка, за да прикрепите
камерата към съвместимите аксесоари за монтаж на 
камера VIRB (не са включени в комплекта). Отидете на 
garmin.bg за закупуване на допълнителни аксесоари.
1 Поставете едната страна на камерата в гнездото, 

като  поставите  жлебовете  отстрани  на  камерата 
върху зъбите.

2 Натиснете другата страна на камерата надолу, докато щракне.
3 Поставете фланците в долната част на монтажното

в съвместимата стойка (не е включена в комплекта) и 
закрепете държача с винт.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои монтажни принадлежности могат 
да използват различен метод, за да закрепят камерата 
към монтажното. За повече информация вижте 
инструкциите, приложени към монтажния аксесоар.

Премахване на камерата от монтажното
1 Натиснете бутон.À за да отворите монтажното.

СЪВЕТ: Избягвайте притискане на плъзгащата се част на 
монта. Á когато натиснете бутона.

2 Наклонете едната страна на камерата нагоре и извадете
камерата от монтажното.

Преди да започнете запис, трябва да настроите камерата 
за типа на предпочитания от вас начин на запис. 
1 Изберете  режим  на  обектива,  за  да  изберете  размера  на 

видеоклипа и обектива или лещите, които да използвате.

Видео 3
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2 Изберете режим за запис на видео.
3 Прикрепете камерата към стойка или статив, подходящ за 

видеото, което искате да заснемете.
4 Намерете добро място за снимане и позиция на камерата.

5 Използвайте приложението Garmin VIRB за преглед на
изгледа на камерата и фина настройка на 
настройките за видеоклиповете.

6 Започнете записа.

Съвети за заснемане на видеокл. в 360 градуса
Вашата VIRB 360 камера може да не прилича на камерите, 
които сте използвали преди. Традиционните камери заснемат 
фиксирано, правоъгълно зрително поле, което изисква да 
правите внимателно снимките и да следвате обекта, за да го 
държите в рамката. VIRB 360 заснема пълна 360-градусова 
сфера на видео, записв. всичко около нея във всяка посока.
Заснемането на 360 видео изисква някои съображения, 
които може да се различават от традиц. видеозапис.
• Поставете камерата VIRB 360 в средата на действието.

Традиц. камера за снимане често се поставя с цялото 
действие пред нея. Тъй като камерата VIRB 360 записва 
във всички посоки, трябва да обмислите всеки ъгъл и да 
поставите камерата така, че интересното видео да може 
да бъде записано отпред, отзад, отгоре и отдолу.

• Избягвайте да блокирате части от видео сферата.
Може да блокирате голяма част от записаната видео сфера, 
ако държите камерата близо пред вас или я поставите близо 
до стена или друга пречка. Трябва да поставите камерата, 
където има ясен поглед върху околността във всички посоки.

• Насочете предната леща към основния обект.
Въпреки че камерата записва във всички посоки, първон. 
изглед за 360 видео е центърирано на предния обектив.

• Опитайте  да  поставите  камерата  в  по-високо 
положение, за да заснемете по-широк изглед.
По-високата точка често дава по-ясен, по-широк изглед. 
Когато записвате действие, може да захванете камрата 
по-високо с помощта на включената дръжка или да 
монтирате камерата над вас с помощта на доп. монтаж на 
главата или каска. Когато записвате събитие, може да 
използвате статив, за да поставите камерата по-високо, за 
да осигурите линия на видимост над препятствията.

• Проверете условията на осветление във всички посоки.
Когато е възможно, трябва да използвате дистанционния 
визьор в приложението Garmin VIRB, за да проверите 
условията на светлина във всички посоки от камерата.

Записване на видеоклип
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако зарядът на батерията стане много нисък, 
докато записвате видео, устройството автоматично спира 
записването, записва видеоклипа и безопасно се изключва. 
Светодиодите мигат бързо, когато нивото батерията е ниско.
1 Прем. превкл. за запис напред, за да започнете запис.

Ако устройството е изключено, то се включва. Устр. 
започва незабавно да записва видеоклип.

2 Прем. превкл. за запис назад, за да спрете записването.
Видеоклипът се запаметява на картата с памет като 
файл .mp4. Данните за сензорите на G-Metrix ™ се 
запаметяват на картата с памет като файл .fit.

Режими на обектива
Режимът на обектива определя коя леща или лещи 
камерата да използва при запис на видео.
Избор  > Lens Mode.

360: Записва сферично 360-градусово видео, използващо и двете 
лещи. Камерата автоматично напасва видеоклипа от двете лещи 
в един видеоклип с 360 градуса. Камерата заснема 360 градусов 
видеоклип при разделителна способност 4K. Когато изберете 
режим 360, трябва да изберете разстояние за напасване.

Front Only, Rear Only: Записва 16: 9 видео, като използва един 
обектив.    или  насочва към активната леща. Камерата улавя 
видео 16: 9 при разделителна способност 1080p.

RAW: Записва отделни 200-градусови полусферични видеофайлове
 от всеки обектив с комбинирана разделителна способност до 
5.7K. Можете да редактирате или споделяте видеоклипа от всеки 
обект отделно, или можете да напаснете и двата видео файла в 
пълна видео сфера с помощта на софтуер за редактиране.

Промяна на разстоянието на напасване
Всеки обектив на камерата улавя 200 градуса хоризонтално и 
вертикално, или малко повече от половината от сферата. Когато 
заснемате видеоклип с 360 градуса, камерата се свързва или 
"stitches" двете изображения на обектива на определено фокусно 
разстояние и премахва припокриващите се части от изображенията.  
Това създава пълна сфера на видео с малък или никакъв преход.
Можете да изберете фокусното разстояние, използвано за 
видео напасване, в зависимост от вашата среда за снимане.
1 От главното меню изберете Setup > Stitch Distance.
2  Изберете разстояние на напасване:

• Ако  снимате  по-близки  обекти  или  на  закрито 
изберете Near.
Тази опция задава ширина на разстояние около 5 м (16 фута), 
за да оптимизира видео напасването за повечето среди.

• Ако правите снимки на отдалечени обекти, на открито 
или на голямо открито място, изберете Far.
Това задава по-далечно разстояние на напасване, за да 
оптим. видео шевовете за отдалечени обекти или пейзажи.

Видео режими
Избор  > Video Mode.
Video: Заснема видеоклип с пълно движение, използвайки една или 

и две лещи, въз основа на настройката на режима на обектива.
Slow-Mo: Заснема видео с забавено движение. Този режим не

 е налице, когато използвате режима 360.
Time-lapse:  Заснема  видеозаписи  във  времеви 

интервал.

Записване на Time-Lapse видео
Time-lapse режимът улавя индивидуални видеокадри на 
по-дълги интервали и създава видео, което върви много 
по-бързо от реално време. Можете да използвате time-lapse 
режима, за да записвате движения, промени или събития, които 
се случват бавно в продължение на дълъг период от време.
Time-lapse видеоклипове се възпроизвеждат на 30 кадъра в 
секунда. Дължината на видеоклипа зависи от времето между 
видео кадрите. Например, ако кадрите са записани на интервал от 
една секунда, всяка секунда от видеоклипа обхваща 30 секунди 
реално време. Ако кадрите се записват на интервал от 60 секунди, 
всяка секунда от видеоклипа обхваща 30 минути в реално време.
1 От главното меню изберете Video Mode > Time-lapse.
2  Изберете интервал от време между видео кадрите.
3 За  най-добри  резултати,  монтирайте  устройството, 

така че да не се движи по време на запис.
4 Запишете видеоклип.

4 Видео



1080p (1920 × 1080 px) 60 fps

RAW 5K (2 files at 2496 × 2496 px)
5.7K (2 files at 2880 x 2880)

30 fps

1080p (1920 × 1080 px) 120 fps

RAW 5K (2 files at 2496 × 2496 px) 60 fps
Time-
lapse
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Спецификации за видео режими
Видео 
режим

Режим на 
обектива

Резолюция Скор.на кадри

Видео 360 4K (3840 × 2160 px) 30 fps

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът на 
разделителна способност 
5.7K изисква мобилно 
приложение Garmin VIRB.

Slow-Mo 360 Не е наличен Не е наличен

Само  пред. 
само задн.

Само  пред. 
само задн.

Само  пред.
 само задн.

360 4K (3840 × 2160 px) Потр. дефиниран 
интрервал

1080p (1920 × 1080 px) Потр. дефиниран 
интрервал

RAW 5K (2 files at 2496 × 2496 px) Потр. дефиниран 
интрервал

Микрофонни режими
Можете да промените режима на микрофона, в зависимост 
от средата за запис.
От главното меню изберете Setup > Microphone.
Spatial: Записва простр. звук, използвайки всичките четири 

микрофона. Простр. аудио записва 360 градус. специф. 
звук. Докато възпр. видеоклипа, използвайки съвместим 
плейър, аудио перспект. следва видео перспект., когато 
разгл. различни части от видео сферата. Простр. аудио е 
особено ефект. при гледане на видео с помощта на 
слушалки за вирт. реалност. Простр. аудио не е налично, 
когато изпол. режими само за предн. или задния обектив.

Rear  Only:  Записва  моно  аудио,  използвайки  само  задния 
микрофон. Това помага за намаляване на шума от вятъра.

Off:  Изключва  всички  вътрешни  и  външни  микрофони  и 
записва видео без аудио.

Видеоклипове на живо на външно устр.
 кабел за извеждане на видео на

 живо от камерата на външно устройство, като например 
устройство за излъчване или предаване на живо.

Може да изпол. micro HDMI

1 Плъзн. капакаÀ за да отворите страничната врата.

2 Включете кабела в VIDEO порта на камерата
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да свържете захр. кабел и видео 
кабел едновр.. За да осигурите външно захранване при 
извеждането на видео, можете да използвате допълн. 
аксесоар. Отидете на garmin.com/virb за нови аксесоари.

3 Включете другия край на кабела във външното устройство.

Снимки 5

Снимки
Правене на снимки
Камерата ви може да заснеме сферични 360-градусови снимки. 
Можете да промените режима за снимки, за да заснемете една 
снимка, photo burst или time-lapse снимки.
• За да направ. снимка-    .

Камерата заснема снимка или снимки в режим на активна 
снимка, след като изтече самостоятелният таймер по 
подразбиране

• За време на самоснимачк. , задр,     докато на екрана се появи 
правилното време и освободете.
Таймерът за самосн. намалява и светодиода светва в жълто. 
Камерата издава звуков сигнал, за да ви предупреди, когато 
таймерът е близо до изтичането му, и бипва бързо, преди 
камерата да направи снимка. След като изтече времето за 
самосн., камерата прави снимка или снимки в активния режим.

• Докато записв. видео, избор     .
Камерата маркира текущата видео рамка като снимка. 
Можете да използвате приложението VIRB Edit, за да 
запазите маркирания кадър като отделен фото файл. 
Камерата не може да заснеме снимки или да прекъсне 
снимките по време на заснемане на видео.

Настройване на таймер за снимки
Можете да промените таймера за от 0 до 60 секунди. Таймер по 
подразбиране се използва всеки път, когато натиснете        .
1 От главното меню изберете Setup > Self Timer.
2  Изберете час.

Режими на снимка
Можете да промените режима за снимки, за да заснемете 
една снимка, photo burst, или time-lapse. Можете да 
използвате камерата или приложението Garmin VIRB, за да 
промените режима на снимка. Някои опции са налице само 
при използване на приложението Garmin VIRB.
На камерата избер.  > Photo Mode.
Single:  Позволява  ви  да  направите  снимка  с 

автоматична експонация.
• Задава вида на експонацията. Тази опция е 

налице само в приложението Garmin VIRB.

Burst: Позволява ви бързо да правите няколко изображения за 
определен брой секунди. Този режим е идеален за 
заснемане на снимки на хора или предмети в движение.
• Burst Rate настройва скоростта, с която камерата приема 

последователност от снимки.
Time-lapse: Позволява ви да заснемете поредица от снимки 

в зададени интервали от време или разстояние.
• Типът задава  time-lapse видео тип. Тази опция 

е налице само в приложението Garmin VIRB.
• Интервалът задава интервала от време между снимките.

Гласов контрол
Функцията за гласово управление ви позволява да 
контролирате камерата с помощта на произнесени команди.
Гласовия контрол не е налице за всички езици на устройствата. По 
подразбиране езикът за гласово управление е същият като езика на 
софтуерния интерфейс, когато има такъв. Можете да зададете 
предп. от Вас език за управ. на гласа отделно от интерфейса.

Настройване на гласовия контрол
1 От главното меню изберете Setup > Voice Control.

http://garmin.com/virb
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2 Изберете Status за да включите превключвателя.
3 Изберете Language, и изберете език.
4 Изберете Things to Try за да видите списък с налични

гласови команди.
Можете да контролирате камерата, като кажете 
команди на избрания език.

Контролиране на камерата с 
помощта на гласови команди
1 Кажете OK, Garmin за да актив. функ. за гласово управл.

Камерата  възпроизвежда  тон,  за  да  покаже,  че 
камерата слуша команда.

2 Кажете команда.
Когато камерата разпознае вашата команда, тя 
изпълнява тон за успех. Ако камерата не разпознае 
вашата команда, тя възпроизвежда тон на грешка.

Команди за гласово управление
Можете да кажете всяка от тези команди, за да контр. 
камерата, използвайки гласа си. Трябва да активирате 
функцията, като кажете "ОК", "Garmin", преди всяка  команда.
Start Recording: Започва запис на видеоклип в текущия 

видео режим.
Stop Recording: Спира записването на видеоклипа.
Remember That: Записва маркер във видеоклипа. Тази 

команда ви позволява да маркирате ключовите моменти 
във видеото, те се появяват, така че да можете да ги 
намерите лесно, докато редактирате видеоклипа. Тази 
команда е налице само докато записвате видеоклип.

Take a Picture: Заснема само една снимка, докато не записва
 видео, или поставя маркер, докато записва видеоклип.

Enable  Wi-Fi:  Активира  Wifi.  Това  ви  позволява  да 
свържете камерата към приложението Garmin VIRB.

Disable Wi-Fi: Деактивира Wi-Fi.

Съвети за гласово управление
• Говорете с нормален глас, насочен към устройството.
• Намалете фоновия шум, за да увеличите точността на

 разпознаването на гласа.
• Преди всяка команда, кажете OK, Garmin.
• Слушайте за тон, за да потвърждение, че камерата 

успешно е разпознала командата.
• Гледайте  светодиодите,  за  да  потвърждение,  че 

камерата е разпознала командата.
Светодиодите мигат в жълто, за да покажат, че камерата 
разпознава командата. Светодиодите мигат в червено два 
пъти, за да покажат, че командата не е била разпозната.

Използвайки вградения GPS приемник и сензори, 
камерата ви може да открие G-force, височина, скорост, 
ориентация и много други показатели за ефективността. 
Тези данни се записват автоматично като G-Metrix данни. 
Можете да уловите още повече данни от G-Metrix чрез 
безжично свързване с външни ANT +, други устройства 
Garmin и съвместими Bluetooth сензори.
Можете да използвате мобилното приложение Garmin VIRB 
или VIRB Edit desktop приложение, за да наслагвате 
G-Metrix данни във видеоклипа си с помощта на габарити, 
графики и др. Можете да възпроизвеждате и споделяте 
редактираните видеоклипове, за да покажете скоростта, 
ускорението, сърдечната честота и други данни от 
датчиците в реално време.

G-Metrix данни
Камерата ви може да записва тези типове G-Metrix данни 
чрез вградените сензори.
Скорост Ротация
G-force RPM
Темпо Надм. височина
Разстояние Bearing
Време за обиколка Ориентация
Бой обиколки Височина
Височина на скока Степен
Hang time Pitch
Разстояние на скок Roll
GPS локация Веретик. скорост 
Track shape and position Вертик. разстоян.

Камерат ви може да записва тези типове данни от 
G-Metrix чрез допълнителни външни сензори.

G-Metrix данни Необходим сензор
Сърдечен ритъм Съвместим ANT+ пулсомер
Каданс                           Съвместим ANT+ сензор за каданс и скорост 
Изходна мощн. във ват. Съвместим ANT+ силометър
Температура                   Съвместим ANT + температурен датчик
Автомобилни данни     Съвместим Bluetooth OBD-II сензор

Garmin VIRB приложение
Приложението Garmin VIRB е важен придружител за вашата 
VIRB 360 камера, която разширява функциите на камерата.
Приложението се свързва с вашата камера чрез Wi-Fi 
връзка и осигурява отдалечен достъп до основни и 
разширени функции на камерата.

• Дистанционно управление на видео и фото запис.
• Преглед на снимки си на визьор.
• Фина настройка на изображението.
• Промяна на настройките на камерата.
• Преглеждайте и споделяйте записани видеоклипове и снимки.
• Live stream видео от камерата в YouTube ™

 устройства.или Facebook ™ социалната мрежа (само Apple

Можете да изтеглите приложението Garmin VIRB безплатно от Apple 
App Store  или от Google Play ™. За повече информация относно 
характеристиките на Garmin VIRB приложението и съвместимостта 
отидете на garmin.com/virbapp.

Свързване към приложението Garmin 
VIRB посредством NFC
За да се свържете с приложението Garmin VIRB, като се използва 
технология NFC, трябва да използвате мобилно устройство с 
Android ™ с технология NFC. Ако мобилното ви устройство не е 
съвместимо с тази функция, можете да се свържете с приложението
като използвате настройките за Wi-Fi.

Приложението Garmin VIRB се свързва с вашата камера 
VIRB 360, използвайки Wi-Fi технология.
1 Включете VIRB 360.
2 На мобилното устр. проверете дали функцията NFC е активирана.

Функцията NFC обикновено се намира в безжичните настройки. 
За повече информация вижте ръководството на мобилното устр.

3 Докоснете областта NFC на мобилното си устройство 
на екрана на камерата.
Зоната за докосване на NFC обикновено се намира на 
гърба на мобилното устройство, близо до средата. 
Това местоположение варира в зависимост от

http://garmin.com/virbapp
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производителя на устройството и модела. За повече 
информация вижте ръководството на мобилното си устр.
След като докоснете камерата, точката за достъп до 
Wi-Fi на камерата се включва и името и паролата на 
точката за достъп се появяват на екрана на камерата.

4 От магазина за приложения на мобилното си устройство 
инсталирайте и отворете приложението Garmin VIRB.
Приложението автоматично търси камерата и показва 
подкана за сигурност.

5 Докоснете областта NFC на мобилното си устройство 
на екрана на камерата.

Прилож. получава автом. паролата за точка за достъп.
Дистанционния  визьор  и  контролите  на  камерата  се 
показват в приложението Garmin VIRB.
В бъдеще можете да докоснете мобилното устройство на 
екрана на камерата, за да се свържете автоматично с 
камерата и да отворите приложението Garmin VIRB.

Свързване с приложението Garmin VIRB 
чрез използване на настройките за Wi-Fi
СЪВЕТ: Ако използвате мобилно устройство с Android, 
което има технология NFC, можете да свържете камерата 
по-бързо, като използвате NFC.

Приложението Garmin VIRB се свързва с вашата камера 
VIRB 360, използвайки Wi-Fi технология. Можете да 
свържете приложението директно към камерата или да 
свържете приложението и камерата с една и съща мрежа.
1 От приложението на мобилното устройство инсталирайте 

Garmin VIRB приложението.
2 На вашата камера VIRB 360 от главното меню изберете

Wireless > Wi-Fi, и изберете Wi-Fi превключвателя за 
включване на Wi-Fi.
Можете също да задъ.  за две секунди, за да включите 
или изключите бързо Wifi.
Камерата излъчва Wi-Fi. Името и паролата на точката 
на достъп се появяват на екрана на камерата. Докато 
Wi-Fi е включено, на нач. екран       се появява и 
светодиодът за състоянието мига периодично в синьо.

3 Ако използвате Apple мобилно устройство, отворете 
настройките за Wi-Fi на мобилното си устройство и се 
свържете с точката за достъп до камерата, като 
използвате името и паролата на екрана на камерата.

4 На мобилното си устр., стартирайте Garmin VIRB прил.
Приложението търси камерата ви.

5 Ако използвате мобилно устройство с Android, когато се 
появи подкана за сигурност, въведете паролата за 
точката за достъп до камерата.
Съвет: Името и паролата на точката на достъп се 
появяват на екрана на камерата.
Приложението се свързва с вашата камера.
При първото свързване на камерата приложението ви 
подсказва да се свържете с близка безжична мрежа.

6 Следвайте  инструкциите  на  екрана,  за  да  свържете 
камерата и приложението към Wi-Fi мрежа (по избор).
Освен това можете да се свържете ръчно с Wifi 
мрежа по-късно.

Дистанционния визьор и контролите на камерата се 
показват в приложението Garmin VIRB.

Дистанционен визьор
Дистанционния визьор се появява в приложението Garmin 
VIRB, докато приложението е свързано към вашата камера.

Garmin VIRB приложение 7

Изберете, за да активирате или промените про 
настройките.

À Показва  състоянието  на  сензори,  режима  на  снимане, 
оставащото място в картата с памет и нивото на  батерията.
Изберете, за да промените настройките на камерата.

Á Когато използвате 360 режима, прекарайте пръст наляво, надясно, 
нагоре или надолу, за да видите друга част от 360-градусовата видео 
сфера. Докоснете, за да покажете или скриете иконите на менютата.
Изберете, за да превключвате между няколко свързани 
камери.
Изберете за преглед или споделяне на записани 
видеоклипове и снимки.
Изберете, за да започнете да записвате видео или да правите снимка.

Изберете, за да промените режима за заснемане на видео 
или снимки.

Pro настройки
От визьора в приложен. Garmin VIRB изберете       .
СЪВЕТ: Докато pro настр. са активирани, можете да прекарате пръст
 наляво, за бърз преглед или да промените текущите настройки.

: Активира или деактивира pro настройките. 
Деактивирането на настройките настройва камерата в 
пълен автоматичен режим. Вашите предпочитания се 
запазват, докато про настройките са забранени и се 
възстановяват, когато активирате отново настройките.

 Exposure Bias: Задава изместването на експозицията. Тоива 
оказва влияние върху нивото на яркостта.
 ISO Limit: Задава макс. ниво на чувств. и шум в изображението. 
Камерата автом. използва най-доброто ниво на ISO за условията 
на осветеност. По-високите стойности на ISO имат по-видим шум.
 По-високите стойности на ISO са най-подходящи за използване в
 среда със слабо осветление или в закрити помещения. 
По-ниските стойности на ISO са най-подходящи за използване 
при слънчева светлина. Можете да използвате опцията 6400 за 
по-ярко видео при слаба светлина, опцията 1600 за умерена 
яркост при слабо осв. или 400 за видео при слаба светлина.

 Color Curve: Задава цветовата палитра. Можете да 
използвате опцията Vivid за по-жива цветова палитра или 
опцията Flat за по-неутрална цветова палитра.

 Sharpness: Задава нивото на острота. Можете да 
използвате опцията High за по-отчетлив вид, средната 
опция за умерена рязкост или опцията Low за по-мек вид.

 White Balance: Регулира тона на цвета според вашите 
обкръжения. Устройството може автоматично да настрои 
баланса на бялото или ръчно да настроите баланса на бялото. 
Можете да използвате опцията 2800K за incandescent светлина, 
опцията 4000K за флуоресцентна светлина, опцията 5000K за 
дневна светлина, опцията 6500K за слънчеви условия или 
опцията 7500K за облачно състояние.

 Exposure  Lock:  Активира  или  деакт.  закл.  на  експозицията  за 
видеоклипове.  Можете  да  активирате  заключването  на 
експонацията,  за  да  осигурите  постоянна  чувствителност  към 
светлината при заснемане на видео. Когато записвате time-lapse
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това помага да се елиминират кадрите с леко по-ярки 
или по-тъмни изображения.

 Exposure Balance: Задава кои обективи или лещи трябва да 
се използват за определяне на нивото на експозиция. 
Камерата може да зададе независими нива на експонация за 
всеки обектив или да зададе едно ниво на експозиция на 
базата на предната леща, задната леща или и двете лещи. 
Независ. нива на експоз. могат да подобрят експоз. на всеки 
обектив, когато условията на осветеност за всеки обектив са 
различни. Еднокр. ниво на експониране подобрява напасв. и 
смесването на двете изобр. на обектива и осигурява 
по-еднородна, послед. визия за цялата видео сфера.

Записване на видео чрез приложението Garmin VIRB
1 От визьора изберете иконата за режим на снимане в

долния десен ъгъл.
2  Избор  .
3 Изберете видео режим:

• За да записвате видео с нормална скорост, избор Video.
• За да запишете slow-motion видео, изберете Slow-Mo.
• За да записвате time-lapse видео, изберетеTime-lapse,

и изберете интервал.
4  Избор   за да започнете записването.
5 Когато приключите, избор         да спрете записа.

Снимки с приложението Garmin VIRB
1 От визьора изберете иконата за режим на снимане.
2 Избор , и изберете режим за снимка.
3  Изберете настройки за режима за снимки (опция).
4 Изберете бутона за връщане назад или докоснете някъде 

на визьора, за да затворите менюто.
5  Избор  .

Камерата прави една или повече снимки въз основа на 
активния режим на снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА
Излъчване на Live видео

Излъчванията на живо могат да се виждат от много зрители. 
Бъдете внимателни, когато излъчвате видео на живо.
Ваше задължение е да спазвате всички закони и 
ограничения за предавания на живо във вашата страна.
Излъчването на живо изисква приложението да качва големи 
количества данни. Ограничете лимита за данни и такси от 
вашия оператор или доставчик на интернет услуги. Свържете 
се с вашия оператор или доставчик на интернет услуги за 
повече инф. относно ограниченията или таксите за данни.
За да излъчва видео на живо, камерата трябва да е 
свързана към устройство на Apple с приложението Garmin 
VIRB и активна интернет връзка. Излъчването на живо не е 
налице за мобилни устройства с Android.
Можете да използвате приложението Garmin VIRB за поточно 
предаване на видео на живо в социалните мрежи, вкл. соц. 
мрежа Facebook и видеокл. в YouTube. Можете да предавате 
видеоклипове с 360 градуса или стандартни видеоклипове.
1 Свържете камерата с приложението Garmin VIRB.
2 От приложението Garmin VIRB изберете иконата за режим 

на запис в долния десен ъгъл и изберете Broadcast Live.
3 Изберете опция:

• За да предавате видеоклипове в YouTube, изберете 
YouTube, изберете Sign in with Google, и следвайте 
инструкциите на екрана, за да влезете в профила.

• За предаване към социалната мрежа Facebook, 
изберете Facebook, изберете Sign in to Facebook, 
и следвайте инструкциите на екрана, за да влезете 
в профила си в Facebook.

4 Изберете една или повече опции, за да редакт. подр. за излъчв.: 
•   За да промените заглавието на излъчването, изберете Title.
• За да въведете описание на предаването, изберете

• За  да  промените  резолюцията  на 
предаването изберете Resolution.
ЗАБЕЛЕЖКА: По-високата резолюция изискват по-висока 
скорост на интернет и консумират по-голямо колич. данни.

• За да промените настройките за поверителност за 
излъчването, изберете Privacy.

ЗАБЕЛЕЖКА
Опциите за поверителност на излъчването се предоставят и 
изпълняват от избраната трета страна на социална мрежа. 
Видео или данни, излъчвани в интернет, могат да се виждат 
от трети страни. Garmin не носи отговорност за 
поверителността на видеото или данните ви.

• За да излезете от профила си или да влезете в 
друг профил, изберете Sign Out.

5 Изберете изображението на визьора, за да затворите менюто. 
6  Изберете GO LIVE да започне излъчването.

Приложения и настройки на камерата
Можете да използвате Garmin VIRB приложението за сменяте видео,
 снимки и  за да промените настройките за видео, снимка и система 
на свързаната ви VIRB камера. Можете също така да промените 
настр. и да видите инф. за софтуера на Garmin VIRB приложението.
От   визьора   изберете .
Friendly  Name:  Задава  името,  което  идентифицира 

камерата ви с други Bluetooth устройства.
Lens Mode:  Задава режима на лещата за  свързаната 

камера.
Live  Preview Audio:  Възпроизвежда аудиото  на  живо,  получено от 

микрофона на камерата, на високог. на мобилното ви устройство.
Network Name and Password: Задава името на мрежата 

(SSID) и паролата за точката за достъп на камерата.
WiFi Connections: Позволява ви да свържете камерата към 

точка за достъп през Wi-Fi, да видите запаметени Wi-Fi 
мрежи и да забравите запазените Wi-Fi мрежи.

Check for Updates: Позволява ви да изтегляте и инсталирате 
актуализации на софтуерa за свързаната камера.

Locate Camera: Възпроизвежда повтарящ се тон от свързанaтa 
камера. Това е полезно за идентифициране на конкретна 
камера, когато са свързани няколко камери. Това също така 
може да ви помогне да намерите близка, загубена камера.

Video Mode: Задава видео режим.
Resolution:  Задава  резолюцията  на  видеото  при 

използване на режима на RAW леща.
Loop:  Позволява  ви  да  записвате  видеоклипове  и  да 

зададете продължителността на записа.
Type: Задава типа на time-lapse.

Photo Mode: Задава режима на снимка.
Self Timer: Задава фото таймера от 0 до 60 секунди.
Type: Задава вида на експонацията.

GPS: Активира камерата, за да определи местоположението ви, 
скоростта и височината, посредством GPS сателитни сигнали. 
Когато тази настройка е активирана, камерата включва GPS 
информация в данните на G-Metrix, когато записвате видео.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата камера записва данни за GPS 
позицията по всяко време, когато е активирана 
настройката за GPS. Тези данни не се събират от Garmin.
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Saved networks appear at the top of the list, below the Auto-
Connect To heading.

2 Select Forget next to the network you want to remove from 
your camera.

After you forget a network, the camera no longer connects to it 
automatically.

Multiple Camera Network
You can create a network of multiple VIRB cameras and control 
all the cameras using the Garmin VIRB app. You can switch 
between the connected cameras to view the viewfinder and 
controls for each camera.
To connect multiple cameras, all the cameras and your mobile 
device must be connected to the same wireless access point or 
network.
You can set up the network using the access point feature of 
one VIRB camera. The app and all your cameras connect to this 
access point.

You can also set up a camera network using an existing Wi‑Fi 
network. The app and all cameras connect to the Wi‑Fi network. 
This option is useful when you want to provide internet access to 
your mobile device while controlling your cameras.

Setting Up a Camera Network
You can set up a multiple-camera network using the access 
point feature of one VIRB camera. This allows the VIRB app to 
control all your cameras through this access point.
The first time you use multiple cameras with the Garmin VIRB 
app, you must set up the camera access point and connect 
another camera to it.
1 Turn on the first camera, and turn on the Wi‑Fi radio (Turning 

the Wi‑Fi Radio On or Off, page 10).
The camera broadcasts a Wi‑Fi access point. You should not 
connect this camera to the app yet.

2 Turn on the second camera, and connect it to the app 
(Connecting to the Garmin VIRB App Using Wi‑Fi Settings, 
page 7).
The camera connects to the app, and the viewfinder appears.

3 From the Garmin VIRB app viewfinder, select  > WiFi 
Connections.
A list of nearby Wi‑Fi access points appears.

4 Select the access point broadcast by the first camera, and 
enter the password.

TIP: The access point name and password appear on the 
first camera's screen.
The app and the second camera connect to the access point. 
The app communicates with both cameras through the 
access point. You can select  in the viewfinder to switch 
between your connected cameras (Switching Cameras, 
page 11).

The app and cameras save the Wi‑Fi network information. The 
next time you turn on your cameras, you should turn on the 
access point camera first, followed by the other cameras. The 
cameras connect automatically.
If you have additional VIRB cameras, you can add them to the 
camera network (Adding a Camera to the Network, page 11).

Adding a Camera to the Network
Before you can add a camera to a camera network, you must 
complete one of these tasks:
• Set up a camera network using a VIRB camera access point 

(Setting Up a Camera Network, page 11).
• Connect one or more cameras and the Garmin VIRB app to a 

Wi‑Fi network (Connecting to a Wi‑Fi Network, page 10).
If the Garmin VIRB app is connected to your cameras using a 
network or access point, you can add cameras to the camera 
network.
1 With the camera network turned on, turn on the new camera.
2 On the new camera, turn on the Wi‑Fi radio (Turning the 

Wi‑Fi Radio On or Off, page 10).
The new camera broadcasts a Wi‑Fi access point.

3 On your mobile device, go to the Wi‑Fi settings, and connect 
to the access point broadcast by the new camera.
TIP: The access point name and password appear on the 
new camera's screen.
For more information about connecting your mobile device to 
a Wi‑Fi network, see your mobile device owner's manual.

4 On your mobile device, start the Garmin VIRB app.
The viewfinder for the new camera appears.

5 Select  > WiFi Connections.
A list of nearby Wi‑Fi access points appears.

6 Select the Wi‑Fi access point or network used by your 
existing camera network, and enter the network password.
This could be a VIRB camera access point or a Wi‑Fi 
network.
The app and the new camera connect to the network. You 
can select  in the viewfinder to switch between your 
connected cameras, including the new camera (Switching 
Cameras, page 11).

Switching Cameras
When multiple cameras are connected to the Garmin VIRB app, 
you can switch between the cameras to control each camera. 
While a connected camera is active, you can access the 
viewfinder, camera controls, and settings for that camera.
1 From the viewfinder, select .
2 Select a camera name.

The viewfinder for the selected camera appears.

Remote Control 9
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Дистанционно управление
Можете дистанц. да започнете запис, да спрете запис и да 
правите снимки на вашата VIRB камера, като използвате 
VIRB Remote или съвместимо Garmin устройство с 
дистанционна функция VIRB, например часовник. За повече 
инф. дистанц. съвм. с VIRB вижте ръков.  на устр.

Контролиране на вашата VIRB камера
Тези инструкции ви позволяват да активирате функцията за 
дистанционно управление за една камера или за вашата 
основна камера. Ако имате няколко камери, трябва да 
следвате инструкциите за дистанционно управление на 
няколко камери.
1 На вашата камера от главното меню изберете Wireless

 > Remote, и изберете превключвателя, за да включите
 функцията за дистанционно управление.

Камерата търси за близка главна VIRB камера.
2 След изтичане на времето, избор.

Настройките за дистанционното управление се появяват, 
когато камерата е зададен като основна VIRB камера.

3 Изберете опция:
• На вашето съвместимо Garmin устройство стартирайте 

VIRB приложението или функцията. За повече информ. 
вижте ръководството за потребителя на устройството.

• На VIRB  дистанционното следвайте инструкциите за 
сдвояване в ръководството.

Контролиране на множество VIRB камери
Можете да използвате една VIRB камера за управление на 
една или повече други VIRB камери. Това ви позволява да 
извър. едно и също действие, като изпол. няколко камери.

За да упр. няколко камери, трябва да изберете основна 
камера. Тази камера контролира другите камери, които се 
наричат разширени камери. Когато започнете да записвате 
или правите снимка на основната камера, разширените 
камери започват да записват или да правят снимка едновр. 
Когато изпращате дист. команда с VIRB дистан. или 
съвместимо устройство Garmin, основната камера получава 
дистанционната команда и я изпраща на разширените камери.
1 Дръжте всичките ви VIRB камери на разстояние до 3 

метра една от друга.
2 На основната ви VIRB камера от главното меню 

изберете Wireless > Remote, и изберете превкл., за да 
включите функцията за дистанционно управление.
Камерата търси за близка главна VIRB камера.

3  След изтичане на времето    --    .
Настройките за дистанционното управление се 
появяват, когато таз камера е зададена като основна.

4 Излезте от менюто и се върнете в началния екран.
5 На разширената Ви VIRB камера, изберете Wireless > 

Remote и изберете превключвателя, за да включите 
функцията за дистанционно управление.
Камерата търси главната ви VIRB камера и 
автоматично се свързва с нея като разширена камера.
СЪВЕТ: Ако камерата ви е зададена в неправилен 
режим, можете изберете VIRB Type за да превкл. 
между режимите Main VIRB и Extended VIRB.

6 Повторете стъпка 5 за всяка разширена камера.
7 След като всички камери са свързани, изберете опция:

• За  да  стартирате  и  спрете  записването  на  всички 
камери, използвайте бутона на главната камера.

• За  да  направите  снимка  от  всичките  си  камери, 
изберете бутона за снимки на главната ви камера.

• За да управлявате всички ваши камери 
отдалечено, свържете VIRB с дистанционното 
или съвместимо устройство Garmin с основната 
си камера.

Активиране на дистанционно събуждане
Функцията Wake On позволява на камерата да остане в 
състояние на ниска мощност, вместо да се изключва. Това 
позволява на вашето устройство за дистанционно управление да 
събуди камерата, за да започне запис или да направи снимка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция консумира малко енергия, когато 
камерата е изключена. За да избегнете изтощаването на батерията, 
трябва да деактивирате тази функция, когато не използвате 
камерата или когато съхранявате камерата за по-дълъг период.

Изберете Wireless > Remote > Wake On.
Когато  изключите  камерата,  той  влиза  в  режим  на 
дистанционно събуждане.

ANT+ сензори
Вашето устройство може да се използва с безжични сензори ANT +. 
За повече информация относно съвместимостта и закупуване на 
опционални сензори, отидете на  http://buy.garmin.bg.

Сдвояване на ANT + сензори
Когато свържете съвместим ANT + сензор с вашето устройство, 
данните от сензора се записват като G-Metrix данни.
1 Поставете монитора за сърдечната честота и инсталирайте 

и активирайте сензора.
2 Дръжте камерата на разстояние до 3 м (10 фута) от сензора.
3 От главното меню изберете Wireless > Sensors > Add 

Камерата  разпознава  вашия  сензор,  а  името  на 
сензора се появява на екрана.

4 Изберете името на сензора и    -       .
След  като  сензорът  се  сдвои  с  вашето  устройство, 
състоянието на сензора се променя на Connected.

След като сдвоите първия път, камерата автоматично 
разпознава и се свързва с аксесоара ANT + всеки път, 
когато бъде активиран и в обхват.

Премахване на сдвоени ANT + сензори
1 From the main menu, select Wireless > Sensors.
2 Изберете сензор.
3 Избор Forget Device > .

Bluetooth устройства
Свързване на безжичен допълнителен микрофон

Можете да свържете Bluetooth hands-free устройство с 
вашата VIRB камера.
1 От  основното  меню  изберете  Wireless  >  Bluetooth  > 

Status за да включите Bluetooth безжичната технология.
2 Изберете Add New.
3 Изберете безжично устройство за сдвояване.

След като свържете безжичното устройство, състоянието 
на устройството се променя на Свързано.

Свързване на OBD-II устройство
Вашата VIRB камера може да се сдвои със съвместимо Bluetooth 
ELM327 устройство за бордова диагностика (ODB-II), за да запише 
автом. данни от вашето OBD-II съвместимо превозно средство.
ЗАБЕЛЕЖКА: Различните автомобили предоставят различни данни. 
Не всички автомобили и устр. OBD-II са съвместими с камерата.
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1 Инсталирайте  вашето  ELM327  съвместимо  устройство 
OBD-II в порта на вашия автомобил.
СЪВЕТ: Вижте ръководството на вашето превозно 
средство и вашето OBD-II устройство за информация 
относно намирането на порта и инст. на OBD-II устр.

2 Ако е необх., актив. реж. на сдв. на OBD-II устройството.
СЪВЕТ: Вижте ръководството на вашето OBD-II 
устройство, за да разрешите режима на сдвояване.

3 От основното меню на VIRB камерата изберете Wireless 
> Bluetooth > Status за да включите Bluetooth-а.

4 Изберете Add New.
5 Изберете OBD-II устройството, за да се сдвои.

СЪВЕТ: Ако вашето OBD-II устр. не се появи в списъка, 
уверете се че то е в режим на сдвояв. и потърсете отново.
След като устройството OBD-II се сдвои, състоянието на 
устройството се променя на Свързано.

Премахване на сдвоени Bluetooth устр.
1 От главното меню изберете Wireless > Bluetooth.
2  Изберете безжично устройство.
3 Избор Forget > .

Приложението VIRB Edit предоставя лесен достъп до тези 
инструменти и услуги за вашето устройство.
• Преглеждайте и редактирайте записани видеоклипове
• Стабилизиране на изобр. към записаните видеоклипове
• Добавете G-Metrix габарити, графики и др
• Добавете заглавия
• Редактирайте видеоклипове от няколко камери
•    Актуализирайте софтуера и функциите
• Доп. функции за редакт., споделяне и възпроизвеждане
Приложението е налице за Windows   и Mac
компютри. Отидете на garmin.com/VIRBEdit за повече инфо.

Персонализиране на устройството
Настройки на менюто

ЗАБЕЛЕЖКА
Избор  > Setup.
Stitch Distance: Задава разстоянието, използвано за 

напасване на 360-градусови видеоклипове.
Voice  Control:  Позволява  ви  да  контролирате  камерата  с 

помощта на произнесени команди.
Record Light: Включва или изключва светодиода за запис. 

Това може да е полезно за премахване на светлина от 
светодиода, когато записвате в по-тъмна среда.

Tones: Включва или изключва тоновете на камерата. 
Когато тази настройка е активирана, тоновете се 
възпроизвеждат, за да покажат различни действия и 
състояния на камерата.

Self  Timer:  Задава  дължината  на  използвания  таймер за 
автоматично използване, когато правите снимка.

Microphone:  Позволява  ви  да  промените  режима  на 
микрофона или да изключите микрофона.

System:  Позволява  ви  да  променяте  системните 
настройки, като език, единици, регион и GPS.

SD  Card:  Позволява  ви  да  видите  подробна 
информация за инсталираната карта с памет или да 
форматирате картата с памет.

About: Показва важна инф. за софтуера, идентификационния номер
 на устр. ви и регулаторна информация.

Форматиране на картата с памет
ЗАБЕЛЕЖКА

Изтритите данни не могат да бъдат възстановени.
Можете да форматирате инсталираната в камерата карта с памет, 
за да изтриете всички снимки, видеоклипове и други данни. Може да 
се наложи да формат. картата при първото използване на камерата.

От главното меню изберете Setup > SD Card > Format 
Card > .

Системни настройки
От главното меню изберете Setup > System.
GPS: Позволява на камерата да определи местоположението ви, 

скоростта и височината ви посредством GPS сателитни сигнали. 
Когато тази настройка е активирана, камерата включва GPS-а в 
данните на G-Metrix, когато записвате видео или снимка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашата камера записва данни за GPS 
позицията по всяко време, когато е активирана настройката 
за GPS. Тези данни не се събират от Garmin.

се използва за пет минути.

Language: Задава езика на текста на екрана.
Units: Задава системата за мерни единици.
Auto-Off: Автоматично изключва камерата, когато не

External Power: Задава поведението на камерата, когато е 
свързана към външно захранване. Можете да изберете опцията 
Режим на зареждане, за да въведете автоматично режим на 
зареждане или Power On опцията, за да включите камерата. 
Докато сте в режим на зареждане, екранът и функциите се изкл.

Factory  Reset:  Възстановява  всички  настройки  до 
фабричните стойности по подразбиране.

Информация за устройството
LEDs статус
LED  в предната част на камерата показват съст. на камерата.

LED 
цвят

LED действие Статус

Зелено Мига Камерата е включена, но не 
записва.

Зелено Свети Камерата е свързана с 
компютър в USB mass storage 
режим.
Камерата е изключена.Изкл. Изкл.  (докато  не  е 

свърз.  към външно 
захранване)

Изкл. Изкл.  (когато  е 
св.. към вън. захр.)

Камерата е изключена и 
батерията е напълно заредена.

                  Едно или повече 
жълти премигв., 
последвани от 
дълга червена свет.

Червено Свети (само пр.LED) Батерията се зарежда.
Червено Мига Камерата записва видео.
Жълто 
и червено

Камерата е заснела една или 
повече снимки. Свет. мига в жълто, 
докато таймерът намалява а черв. 
при заснемането на снимката.

Зелено 
или 
червено

Бързо мигане Камерата скоро ще се изключи 
или прекрати записването. Това 
може да се дължи на това, че 
батерията е под 10%, картата с 
памет е с по-малко от 10 минути 
време за запис или вътрешната 
температура е твърде висока.

Синьо Мига 
прекъсващо

Wifi е включен.
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2.4 GHz ANT+
2.4 GHz Bluetooth

Спецификации
Воден рейтинг 1 ATM*
Работната температура 
(външно захранване) **

От -20 до 40° C

Работната температура (захр. 
на батерията, студен старт) **

От 0 до 40° C

Работната температура (захр. 
от батерията, топъл старт) **

От -20 до 40° C

Темпер. обхват на зареждане    От 0 до 40° C 
Входен волтаж                             5 V, 2 A
Безжични честоти 2.4 GHz Wi-Fi

*Устр. издържа налягане, еквивалентно на дълбочина 10 m. 
За повече информация отидете www.garmin.com/waterrating.

ЗАБЕЛЕЖКА
Устройството  не  е  водоустойчиво,  когато  вратата  на 
батерията или страничната врата са отворени.
** Rаботната темп. се основава на настройките на камерата по 
подразбиране. Няколко фактора могат да повлияят на темпер., 
включително конфигурацията на монтажа, видео
настройките и настройките за Wi-Fi. Работата в студените 
среди се подобрява чрез стартиране на работата на 
камерата с помощта на батерия, която е била 
съхранявана при стайна температура.

Съвети за ниска температура
• Животът на батерията и видео записът на камерата са 

намалени при ниски температури. Ако температурата на 
батерията е под 0 ° C (32 ° F), батерията може да не 
осигурява достатъчно захранване, за да работи камерата 
или да записва видео и камерата може да се изключи.

• Можете да подобрите живота на батерията на камерата и 
работата й при ниски температури, като съхранявате 
батерията на стайна температура, докато не сте готови да 
я използвате. Ако батерията е на стайна температура при 
включване на камерата, топлината, генерирана от 
работата на камерата, предотвратява твърде студената 
батерия и камерата работи и записва видео при 
температури до -20 ° C (-4 ° F) ,

• Можете да съхранявате батерията на закрито, в отопляем 
автомобил или в празен вътрешен джоб за дрехи, за да я 
поддържате на стайна температура. Ако камерата се изключи 
поради студена батерия, можете да поставите батерията в 
празен джоб или в по-топло помещение, за да я затоплите.

ВНИМАНИЕ
Не поставяйте батерията в джоб с други предмети, особено 
остри или метални. Те могат да повредят батерията и да 
създадат опасност от повреда на устр., пожар, химическо 
изгаряне, изтичане на електролит и / или нараняване.

• Ако изключите камерата за продължителен период от 
време в нискотемпературна среда, трябва да извадите 
батерията и да я поддържате на стайна температура, 
докато не сте готови отново да използвате камерата.

Преглед на информация за регулаторни 
правила и съответствие

От менюто About изберете  > Regulatory Info.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Избягвайте контакт с химически препарати, разтворители, 
бензин, масло, репеленти за насекоми или слънцезащитни 
прод. Тези химикали могат да повредят пластм. компоненти.

Изплакнете основно устройството с прясна вода колкото е 
възможно по-скоро след излагане на хлор, солена вода, 
слънцезащитен крем, козметика, алкохол или други тежки 
химикали. Продължителното излагане на тези вещества може да 
повреди пластмасовите компоненти.
Не съхранявайте устройството на места, където може да се 
появи продължително излагане на екстремни температури, 
тъй като това може да причини трайни повреди.

Воден рейтинг
Когато вратата на батерията и страничните врати са затворени 
и застопорени, устройството има воден рейтинг от 1 ATM. *
Когато използвате устройството си близо до течности, трябва да 
спазвате тези съображения и съветите за поддръжка, за да 
запазите водния рейтинг и да избегнете повреда на камерата.
• Устройството  не  е  водоустойчиво,  когато  вратата  на 

батерията или страничната врата са отворени.
• Трябва  да  държите  уплътненията  на  вратата  и 

уплътнителните повърхности чисти и без прах.
• Устройството не е водоустойчиво, ако обектива, държачът на 

обектива или уплътнението на обектива са повредени или 
отстранени, или ако държачът на обектива не е затегнат напълно.
Ако смените обектива на капака, трябва да се уверите, че 
уплътнението на лещите и запечатващите повърхности не са 
повредени, чисти и без прах и трябва да проверите затягането 
на обектива.

• Трябва  да  изплакнете  устройството  колкото  е  възможно 
по-скоро след излагане на солена вода или хлорирана вода.

*Устройството издържа налягане, еквивалентно на дълбочина 10 
m. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Почистване на устройството
1 Избършете външния корпус на устройството с мека,

недраскаща кърпа, напоена с вода.
2 Избършете уреда.
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