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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Продукта и безопасността  в кутията на апарата за 
предупреждения и друга важна информация.

Ваша е отговорността да използвате устр. по безопасен начин. 
Garmin няма  да  бъде  отговорен  за  каквито  и  да  
било  имуществени  щети,  наранявания  или  смъртни  случаи  в 
резултат от използването на това устройство в други дейности.
Отваряне на преден капак
Трябва да се отвори предния капак, за да поставите 
батерията, картата с памет, както и анти-мъгла пакета.

À

 и  издърпайте,  за 
да отворите ключалката.

1 Хванете горната и долната част

2 Отворете предния капак.

Инсталиране на карта с памет
Трябва да поставите microSD™ памет, за да използвате устр. 
За оптимална производителност, използвайте клас 10.
1 Отворете предния капак.

À

 в  слота  за  карта  с  памет  с 
контактите към обектива.
2 Поставете картата

3 Натиснете картата, докато щракне.
4 Затворете предния капак.

Инсталиране на Desiccant Pack
ВНИМАНИЕ

Десикант опаковката, съдържаща силициев диоксид, които 
може да причи дразнене в храносмилателната система. 
Десикант опаковките са вредни при поглъщане от дете или 
домашен любимец, поради опасност от задавяне.

Трябва да инсталирате анти-мъгла десикант пакета за 
оптимална производителност и устойчивост при мъгла.
1 Отворете предния капак.
2 Поставете десикант пакет  
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3 Поставете десикант пакета в слота.
4 Затворете предния капак.
Индикаторът на десиканта се превръща в розово, когато десикант 
пакета се насища. Загрейте пакета при 85 ° С (185 ° F) за 60 минути,
 за да изсъхне за повторна употреба.

Поставяне на батерията
ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да се 
предотврати възможността от нараняване или повреда на продукта,
 причинени от излагане на батерията на прекомерна горещина, не 
съхранявайте устройството на пряка слънчева светлина.

1 Отворете предния капак.
2 Намерете металните контакти на края на литиево-йонната

батерия.
3 Поставете батерията
 

À

 в отделението, първо с контактите.

4 Натиснете батерията на място.
5 Затворете капачето.

Зареждане на батерията
СЪОБЩЕНИЕ

За да предпазите от корозия, почистете и подсушете 
контактите и околностите, от страна на устройството, преди 
да го заредите или свързвате към компютър. Обърнете се 
към инструкциите за почистване в допълнението.
Не се опитвайте да използвате устройството за зареждане на 
батерия, която не е била предоставена от Garmin. Опитвайки се да 
зареждате батерия, която не е била предоставена от Garmin може 
да повреди устройството и да направи гаранцията невалидна.

1 Включете USB кабела в USB порта на компютъра.
2 Изравнете постовете на зарядното с контактите на страната на
устройството и натиснете заряднотоÀ

 докато кликне.
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Ã
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Recording 
switch

3 Заредете батерията напълно.

Пестене на енергия по време на зареждане на устр.
Можете да изключите екрана на устройството и всички 
други функции, докато се зарежда.
1 Свържете вашето устройство към външен източник на захр.
2 Задръжте POWER за 4 до 5 секунди.

Екранът се изключва, и устройството преминава в 
ниска мощност, режим на зареждане на батерията.

3 Зареждайте устройството напълно.

Поставяне на уреда към монтажно
СЪОБЩЕНИЕ

Монтажните с лепенки изключително трудно се 
отстранява след като вече е монтирано.

За да се предотврати загуба или повреда, не използвайте 
лепенките, когато температурата е под -15 ° C (5 ° F).

Преди да поставите лепенките върху повърхност, 
температурата на околната среда трябва да бъде от 21 
° до 38 ° С (от 70 ° до 100 ° F).

Вашето устройство включва асортимент от монтажни бази и 
оръжия, които могат да бъдат използвани в много конфигурации. 
Тези инструкции са примерни за една възможна конфигурация. 
Можете също да закупите допълнителни стойки за вашето 
устройство, като например стойки за превозни средства, или на 
статив. Отиди www.garmin.com/VIRB за повече информация.

NOTE: По подразбиране устр. трябва да се монтира 
така, че екранът да гледа нагоре за да записва 
правилно видео. Можете да регулирате настройките, за 
да записвате с екрана обърнат надолу.
1 Старателно  почистете  и  изсушете  повърхността  за 

монтиране с вода или алкохол.
Монтажната повърхност трябва да няма мръсотия, 
отломки, восък, или покрития.

À

,  и 
натиснете основата здраво върху монтажната повърхност.

2 Премахнете лепенката от лепило

Можете да използвате плоската основа или извита основа,
 в зависимост от контура на повърхността на монтиране.

3 Оставете  основата  да  се  свърже  към  монтажната 
повърхност най-малко 24 часа.

4 Поставете адаптера
Á

 в  основата.
Лостчето  трябва да е в отворено положение.

5 Поставете лоста в затворено положение, за да заключите
 адаптера в основата.
Лостчето трябва да е на едно ниво с основата.

6 Поставете монтажното в горната част на адаптера.

Устройството трябва да бъде хоризонтално за правилното 
съотношение на страните при запис на видео.

Ä

 в  широкия  отвор  на  ставата,  и 
затегнете винта за заключване на ъгъла на ставата.

7 Поставете

ЗАБЕЛЕЖКА: Металният фитинг показва малкия отвор 
на ставата.

8 Ако е необходимо, поставете включеният шестоъгълен ключ в 
края на винт за регулиране на плътността на ставата.

Бутони

Задръжте за да отворите менюто.

MENU Изберете, за да преминете през екраните със статус 
на сензрите, екраните с данни и елементи от менюто.

Á

POWER Изберете, за да преминете през екраните със статус 
на сензрите, екраните с данни и елементи от менюто. 
Задръжте, за да включите или изключите устр.

Â

OK Изберете, за да изберете опции от менюто или за да 
                                    направите снимка.

Преместете превключвателя за да стартирате 
или спрете записването на видео.

Включване на устройството
Изберете  POWER.

Изключване на уреда
СЪОБЩЕНИЕ

За  да  предотвратите  загуба  на  данни,  винаги  изключвайте 
устройството, преди да извадите батерията.

NOTE: Вие не можете да изключите устр, докато записвате видео.
1 Ако е необходимо, придвижите назад превключвателя, за да 

спрете записа на видео.
2 Задръжте POWER.
Устройството запаметява информацията и се изключва.
Ако трябва да извадите батерията, изчакайте, докато екрана и 
светлината за записване се изключат, преди да извадите батерията.

Изключване  и  включване  на  устройството  чрез 
бутона за запис
Можете да използвате бутона за запис, за да вкл. или изключите 
устройството в режим на запис. Тази функция ви позволява да 
започнете да записвате бързо, докато автоматично вкл. и изкл. устр,
 за да пестите енергията на батерията, когато не се записва.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се изключва от ключа за запис освен
 ако не използвате ключа за запис, за да включите устройството.
1 При изключено устройство  ,  преместете  ключа

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

2 Когато приключите записа, преместете бутона за запис
назад.
Устройството спира записването и се изключва.

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

2 Въведение
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® sensors, Bluetooth®, Wi‑Fi®, and GPS.
À Показва съст. на сензора и оставащия капацитет на батерията. Вкл.

 ANT +

Â Показва оставащото пространство в карттаа с памет за снимки.
Ã

Á Показва оставащото пространство в картата с памет за запис.

Ä

Показва режим за снимки.
Показва видео резолюция и честота на кадрите.

Преглед на екранa със сензора
сензорните екрани показват G-Metrix ™ данни от вградени 
сензори, както и данни от сдвоени ANT + сензори. Екрана 
показва състоянието на връзката за ANT + сензори, 
Wi-Fi връзка и Bluetooth устройства.

• От началният екран избор   за да видите екрана със 
статута на сензора.

• От началния екран изберете, за да видите екраните  
данните от сензорите.

Статус на иконите
Иконите се появяват в горната част на началния екран. 
Мигаща икона означава, че устройството е в търсене на 
сигнал. Солидна икона означава, че е установен сигнал.

GPS статус

Wi‑Fi технология

Bluetooth технология

ANT+ сензори

Ниво на батерията

Статус на сензорните икони
Икони се появяват на екрана със статуси. Мигаща икона 
означава, че устройството е в търсене на сигнал. Солидна 
икона означава, че е установен сигнал.

Статус на пулсомера

Статус на скоростта и каданса

Статус на силата

Статус на темепературата

Слушалки и аудио статус 

OBD-II статус

Видео
Записване на видео
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако зарядът на батерията е много нисък, 
докато записвате видео, устройството автоматично спира 
записа, запазва видеото, и безопасно се изключва.
1 Преместете ключа за запис напред за записване на видео.

Ако устройството е изключено, то се включва 
автоматично. Устройството започва веднага запис на 
видео, и червената светлина се включва.

Видео 3

À

.
Екранът показва изминало време за запис

Â

Á

, и видеи режим 
  налично 

време за запис
2 Преместете ключа за  запис  назад, за да спрете записа на видео.

Видеото се записва в картата с памет като .mp4 файл. 
Трака на видеото и сензорните данни се записват на 
картата с памет, като файл .fit.

Настройки на видеото
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите повреда на устройството в мокри 
условия, трябва да изключите настройката за видео изход, 
когато устройството не е свързан с USB кабел.

Задръжте MENU, и изберете Video.
Mode: Задава режим за видео заснемане

Допълнителните настройки са различни в зависимост от режима.
Resolution: Задава височината на видеото, в пиксели.
Interval: Задава интервала от време за time-lapse режима.
FPS: Задава скоростта на кадрите в кадри в секунда (FPS).
Field of View: Задава нивото на мащабиране
Playback: Задава скоростта на възпр. на забавен каданс.
Lens Correct: Коригира широкоъгълното изкривяване и намалява

зрителното поле.
Позволява автоматично регулиране на слаба светлина.

Stabilizer: Включва стабилизация на изображението.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Стабилизация  на  изображението  е 
достъпно само за VIRB XE устройството.

Loop: Позволява запис на контур и определя броя на 
минутите на видеото, когато записвате.

Video Out: Активира композитен видео изход.

Auto  Record:  Позволява  автоматично  записване,  когато 
устройството е в движение.

Pro Settings: Активира разширени видео и фото настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Pro настройки са достъпни само за 
VIRB XE устройството.

Видео режими
Можете да промените режима на видео, за да промените 
резолюцията, съотношение на страните, брой кадри в секунда и 
скоростта на запис на видеоклип. Резол. е широчината и височината 
на видеото, в пиксели. Съотношението на видео широчината към 
височината. Стандартни широкоекранни телевизори използват 
съотношение 16: 9 формат, както и стандартни full-screen 
телевизори използват съотношение 4: 3. Честотата на кадрите се 
изразява в кадъра в сек. (FPS). Скоростта на възпр. показва 
скоростта на действие във видеото в сравнение с реално време.
Задр MENU, и изберете Video > Mode.
Tall: Позволява ви да се обхване по-голям, вертикална 

видима площ с помощта на 4: 3 съотношение. Този 
режим е особено полезен за едър план екшън сцените и 
при използване на монтажно за  гърди.



Slow-Mo 720p (1280×720) 16:9 120 100 Wide, zoom, ultra zoom 1x, 1/4x, 1/2x
480p (848x480) 16:9 240 240 Wide 1x, 1/8x, 1/4x, 1/2x

Timelapse 1080p (1920×1080) 16:9 30 25 Wide, zoom, ultra zoom Varies

720p (1280×720) 16:9 60, 30 50, 25 Wide, zoom, ultra zoom 1x
Slow-Mo 720p (1280×720) 16:9 60 50 Wide, zoom, ultra zoom 1x, 1/2x

480p (848x480) 16:9 120 100 Wide 1x, 1/4x, 1/2x
Timelapse 1080p (1920×1080) 16:9 30 25 Wide, zoom, ultra zoom Varies

HD Video: Позволява ви да уловите момента с висока скорост.
 1080p е активно, като настройка по подразбиране, когато 
имате нужда от заснемане с висока резолюция.

Slow-Mo:  Позволява  ви  да  уловите  забавен  каданс  възпр.  в 
720p HD или широкоформатни стан. разд. способност.

Timelapse: Този режим с висока резолюция ви позволява 
да уловите бавноподвижни или дългосрочни действия, 
който са готови за възпроизвеждане или споделяне 
веднага.

VIRB XE Видео спецификации
Режим Резолюция           Aspect Ratio NTSC Frame Rate (fps) PAL Frame Rate (fps) Field of View (fov) Скорост
Tall 1440p (1920x1440) 4:3 30, 24 25, 24 Широк 1x
                  960p (1280x960) 4:3 100, 60, 48 100, 50, 48 Широк 1x
HD Video  1080p (1920x1080) 16:9 60, 48, 30, 24 50, 48, 25, 24 Wide, zoom, ultra zoom 1x
                  720p (1280×720) 16:9 120, 60, 30 100, 50, 25 Wide, zoom, ultra zoom 1x

VIRB X Видео режим Спецификации
Режим Резолюция Aspect Ratio NTSC Frame Rate (fps) PAL Frame Rate (fps) Field of View (fov) Скорост
Tall 960p (1280x960) 4:3 30 25 Wide 1x
HD Video 1080p (1920x1080) 16:9 30 25 Wide, zoom, ultra zoom 1x

Настройки на зрителното поле
Можете да промените полето на видимост, когато Lens 
Correct е настроено на Off.
Задръжте MENU, и изберете Video > Field of View.
Wide: Заснема широк оглед на заобикалящата ви среда. 

Използвайте тази опция, за открити площи, близко 
разстояние, и да уловите повече видима площ.

Zoom:  Използвайте  тази  опция,  за  мащабиране  на 
видеото.

Ultra-Zoom: Заснема много фокусиран изглед. Използвайте 
тази опция, за видео за далечни разстояния.

Настройка на видео формат
Можете да настроите видео стандарта за региона. Стандартът
 за видео засяга наличните опции за видео кадър (FPS).
1 Задръжте MENU.
2 Изберете System > Format.
3 Изберете NTSC или PAL.

Pro настройки
Задръжте MENU, и изберете Video > Pro Settings > Status.
СЪВЕТ:  На  началния  екран,  можете  да  избер.  да  
видите текущите про настройките.
ЗАБЕЛЕЖКА: Pro настройки са достъпни само за VIRB XE.
Color: Задава цветовата палитра. Можете да използвате 

Vivid вариант за по-ярки цветова палитра, или Flat 
вариант за по-неутрална цветова палитра.

White Bal.: Регулира цветовата гама на базата на 
заобикалящата ви среда. Устройството може авт.да 
настроите баланса на бялото, или можете ръчно да 
настроите бал. на бялото. Можете да използвате опцията 
2800K , опцията 4000K за флуоресцентна светлина, 
опцията 5000K за дневна светлина, опцията 6500K за 
слънчеви условия, или опцията 7500K за облачно време.

Sharpness: Задава нивото на острота. Можете да използвате 
High вариант за по-остър изглед, Medium вариант за 
умерена острота, или Low вариант за мекота.

ISO  Limit:  Задава  нивото  на  чувствителност   в 
изображението.  По-високи  стойности  на  ISO  са 
най-подходящи  за  използване  в  тъмни  места  или  на 
закрито. 

По-ниски ISO стойности са най-подходящи за използване при 
слънчева светлина. Можете да използвате опцията за 6400 за 
по-ярко видео при слаба светл., на 1600 вариант за умерена яркост 
при слаба светл., или 400 вариант за по-тъмно видео при слаба свет.
EV Bias: Задава експозиция. Отклонение от експонацията се

 отразява на нивото на яркост.
EV Lock: Разрешава или забранява заключване на експозицията. 

Можете да акт. заключване на експозицията, за да се гарантира 
последов. чувствителност към светлина във видео заснемането. 
Когато записвате time-lapse видео, това помага за премахване на 
stray frames с леко по-светли или по-тъмни изображения.

Автоматичен запис на видео
Можете да настроите устройството да записва видео автоматично,
 когато устройството е в движение. Тази функция ви позволява да 
запазите място на картата с памет, като записва само най-важните
 части на вашата дейност.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Video > Auto Record > When Moving.

Устройството записва видео, когато се движите и 
спира записването, когато спрете.

Тази функция автоматично активира GPS-а.

Запис на Time-Lapse видео
Time-lapse режима улавя отделните кадри в по-дълги интерв. и 
създава едно видео, което е много по-бързо, отколкото в реално 
време. Можете да използвате time-lapse режим за записване на 
движения и събития, които се провеждат в прод. на дълъг период.
Time-lapse видеото е с 30 кадъра в секунда. Дължината на видеото 
зависи от размера на времето между видеокадрите. Например, ако 
се записва в едносекунден интервал, всяка секунда на видеото 
обхваща 30 секунди реално време. Ако се записват при 60-секунден 
интервал, всяка секунда от видеото обхваща 30 минути реално 
време.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Video > Mode > Timelapse.
3 Изберете интервал от време.
4 За най-добри резултати, монтиране на устройството, така че да

 не се движи докато записва.
5 Record a video.

4 Видео



Запис на Video Loop
Loop записване ви позволява да зап. видео непр., но запазва 
само най-новата видеоз. Можете да изб. броя на минути видео,
 за зап. Това ви дава възможност да се спести място за съхр., 
когато искате да засн. ключови моменти, но не искам да 
зап.всички кадри от дадена дейност. Тази функция е полезна, 
когато използвате устройството като рекордер при шофиране.
Запам. video loop е разделен на множество файлове с еднаква 
дължина. Това ви позволява да изтриете нежел. части от вид.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Video > Loop.
3 Изберете броя на минути видео, за запаметяване.
4 Стартирайте записа на видео.
5 Когато приключите, спрете записването.
Най-новите кадри се записват на картата с памет, до 
броя минути, избрани в стъпка 3.

Свързване на външен микрофон 
или аудио източник
Преди да можете да свържете външен микрофон, трябва 
да закупите VIRB комбо аксесоар. Отидете на 
http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe. 
Можете също така да добавите и външен микрофон или 
аудио източник с 3.5 mm конектор.
Когато активирате и свързвате външен микрофон, устр. 
записва аудио от външния микрофон вместо от вградения 
микрофон.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете System > Microphone > External за да дадете 

възможност за външният михрофон.
3 Изравнете постовете за заряд на кабела с

контактите от страна на устройството и натиснете 
кабела, докато щракне.

4 Свържете  микрофона  към  MIC  IN  конектор  на 
кабела на аксесоара.

За да спрете да използвате външен микрофон, трябва да 
изключите кабела от устройството. Можете да изберете 
System > Microphone > Internal за да се дадете възможност
 на вградения микрофон.
Live Viewfinder
Outputting Composite Video
Преди да можете да изкарате композитно видео, трябва да 
закупите VIRB комбо кабел. Отидете на 
http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe. 
Също така трябва да имате RCA кабел за видео.
Можете да покажете композитен видео на външния дисплей.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Video > Video Out да даде възм. за комп. изход.
3 Изравнете постове зарядното на аксесоар с theAlign 

контактите от страна на устройството и натиснете 
аксесоар кабела, докато щракне.

4 Свържете RCA кабел за композитно видео към VID OUT 
конектора на кабела на аксесоар към свободен порт на 
външен дисплей.

Снимки
Заснемане на снимка
Вашето устройство предлага няколко метода за направа на 
снимка, използвайки настройките по подразбиране. Можете 
да промените режима на снимка за улавяне на единични 
или последователни кадри, като държите MENU и изберете 
Photos > Mode.

Снимки 5

• От  началния  или  сензорният  екран  ,  изберете 
бутона за да направите една-единствена снимка.

• От  началния  или  сензорният  екран  ,  задръжте  бутона 
за да направите няколко снимки в импулсен режим по заявка.
Устройството продължава правенето на снимки докато държите

 бутона.
• Докато  записвате  видео,  избор   бутона  за  заснемане  на 

снимка в същата резолюция като видеозаписа.
Снимките направени по време на запис на видеоклип винаги са 
само по един брой. Photo Timelapse или burst  настройки се 
игнорират, докато записвате видео.

Настройки на снимките
Задръжте MENU, и изберете Photos.
Mode: Задава режима на снимане (Photo Modes).

Допълн. настройки са различни в зависимост режима.
Start Time: Задава времето за стартиране при time-lapse.  Можете  

да  започнете  да  снимате  сега, или да настроите време за старт.
Duration:  Задава времето за продължителен time-lapse. Можете да 

записвате продължително, или зададете продължителността.
Interval: Задава интервала време за burst  режим,  time-lapse, и 

разширен  time-lapse режим. За режим time-lapse, можете да 
изберете определен интервал или да зададете личен интервал.

Field of View: Задава нивото на мащабиране.
Self Timer: Задава таймера за забавено снимане.
Lens Correct: Коригира широкоъгълно изкривяване и намалява

зрителното поле.
Date Stamp: Добавя печат с дата за вашата снимка.

Режим на снимане
Задръжте MENU, и изберете Photos > Mode.
Single:  Позволява  ви  да  направите  една-единствена 

снимка, използвайки автоматична експозиция.
Burst: Позволява ви бързо да направите три, пет или десет снимки 

за една секунда. Този режим е идеален за заснемане на снимки 
на хора или предмети в движение.
NOTE: VIRB XE устройство осигурява 
допълнителни burst  интервали.

Timelapse: Позволява ви да заснемете серия от снимки 
с периодичност, определена от време.

Ext. Timelapse: Позволява ви да заснемете серия от снимки в 
рамките на продължителен период от време. VIRB X / XE 
устройство се изключва между снимките, което позволява на 
устройството да увеличи живота на батерията.

Забавена снимка
Можете да отложите направата на снимка с помощта на таймер. 
Това ви позволява да се прис. към снимката, преди да е направена.
1 Задр .
2 Изберете Photos > Self Timer.
3 Изберете закъснение.
4 На   началния   екран ,   изберете  бутона.

Таймерът за обратно отброяване показва оставащото 
време до заснемането на снимката, в секунди.

Занемане на Time-Lapse снимки
Можете да използвате time-lapse или удължен time-lapse режим за 
да направите поредица от снимки на зададен интервал от време.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Photos > Mode.
3 Изберете Timelapse или Ext. Timelapse.
4 Ако използвате time-lapse режим, изберете начален час и

продължителност за снимките.

http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe
http://virb.garmin.com/products/rugged-combo-cable-virbx-xe
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5 Изберете интервал от време между снимките.
6 От началния екран, изберете  бутона.

Устройството прави серия от снимки в избрания интервал. 
Екранът показва оставащия брой снимки, който могат      
да се направят
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7 Избор     за да спрете заснемането на снимки.

Вашето VIRB X / XE устройство съдържа вграден GPS, 
G-force, и сензори за ориентиране. Устр. ви може също така да
 се свърже безжично към външни ANT +сензори и други 
устройства на Garmin, за да улови още повече данни. Можете 
да използвате безплатното Garmin VIRB моб.приложение или 
VIRB Edit софтуерното приложение за наслагване на графики 
и др. След това можете да възпроизвеждате записаното 
видео, за да се покаже вашият скорост, ускорение, сърдечната
 честота, и други сензорни данни в реално време.
G-Metrix
Вашето устройство може да записва тези типове данни.
• Скорост
• Темпо
• Височина
• G-force
• Ориентация
• Дистанция
• GPS локация (координати)
• Записва форма и позиция
• Време за обиколка
• Брой обиколки
• Пулс (Когато е свързан със съвместим пулсомер)

• Каданс  (при  свързване  към  съвместим  сензор  за 
велосипеди)

• Мощност  във  ватове  (когато  е  свързан  към 
съвместим измервател на енергия)

• Температура (при свързване към съвместим сензор за 
температура)

• Автомобили  данни  (при  свързване  към  съвместимо 
устройство OBD-II)

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

Сдвояване с ANT + сензори
Когато сдвоите съвместим ANT + сензор с вашето 
устройство, данните на сензора са включена в 
наслагванията на G-Metrix и във файла .fit.
1 Поставете пулсомера или инсталирайте сензора.
2 Дръжте устройството в рамките на 3 m (10фут) от сензора.
3 Задръжте MENU.
4 Изберете Sensors > Add New.
5 Изберете опция:

• Изберете Search All.
• Изберете вашия тип сензор.

6 Изберете сензора, за да сдвоите.
След като сензора е свързан с вашето устройство, 
състоянието на сензора се променя на Connected.

От началния екран, можете да изберете   за да видите 
данните от сензора.

Съвети за свързване на ANT + аксесоари с 
вашето Garmin устройство
• Уверете  се,  че  ANT  +  аксесоара  е  съвместим  с 

вашето Garmin устройство.
• Преди да свържете ANT + аксесоар с Garmin 

устройство, преместете се на 10м (32,9 фута) 
разстояние от други ANT + аксесоари.

• Дръжте устройството Garmin в обхват от 3 m (10 фута) от 
ANT + аксесоара.

• След като сдвоите за първи път, Garmin устр. автоматично 
разпознава ANT + аксесоара всеки път, когато е активиран. Този 
процес се извършва автоматично, когато включите устройството 
и отнема само няколко секунди, когато аксесоарът е активиран и 
работи коректно.

• След  свързване,  Garmin  устр.  получава  данни  единствено  от 
вашият сензор, и можете да отидете до други аксесоари.

Премахване на Сдвоените ANT + сензори
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Sensors.
3 Изберете сензор.
4 Изберете Remove > Yes.

Bluetooth устройства
Свързване на безжичен външен микрофон
Можете да свържете Bluetooth хендсфри устройството с 
вашия VIRB X / XE устройство.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Bluetooth > Status за да включите Bluetooth безжичната

технология.
3 Изберте Add New.
4 Изберете безжичното устройство за сдвояване.

След като безжичното устройство е сдвоено, състоянието
 на устройството се променя на Connected.

Свързване на OBD-II устройство
Вашето VIRB X / XE устройство може да се сдвои със 
съвместимо Bluetooth ELM327 бордова диагностика 
(ODB-II) устройство за запис на автомобилни данни от 
вашия OBD-II съвместимо превозно средство.

6 G-Metrix
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VIRB Edit

® ® 

®

Extended VIRB.

1 Инсталирайте си ELM327 съвместимо устройство OBD-II
 в  OBD-II порта на вашия автомобил.
СЪВЕТ: Вижте ръководството на потребителя на вашия 
автомобил, за да намерите порта на OBD-II.

2 Ако е необходимо, акт. режим на свързване на вашето устр.
СЪВЕТ: Вижте ръков. на потреб. за вашето устр. OBD-II, за 
да се даде възможност на режим на свързване.

3 От VIRB X / XE устройство, задръжте MENU.
4 Изберете Bluetooth > Status за да включите Bluetooth 

безжичната технология.
5 Изберете Add New.
6 Изберете устройството, OBD-II, за да сдвоите.

СЪВЕТ: Ако вашето устр. OBD-II не фигурира в списъка 
потвърдете, че все още е в режим на сдв. и търсете отново.
След като OBD-II устройството е сдвоено, устройството 
променя състоянието на Connected.

Премахване сдвоени Bluetooth устройства
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Bluetooth.
3 Изберете безжично устройство.
4 Изберете Forget > Yes.

Приложения
Работа с устройството, чрез използване 
на мобилно устройство
Безплатното Garmin VIRB приложение ви позволява да видите 
дистан. и контрол. снимки и запис на видео с помощта на съвм.
 мобилно устр. Можете да видите записани клипове и снимки, 
както и да създавате, редактирате и споделяте видео в 
социалните медии.
1 Инсталирайте  Garmin  VIRB  приложението  от  

мобилното си устройство.
2 На вашето VIRB устр., задръжте MENU, и изберете Wi-Fi 

> Status за да включите Wi-Fi безжичната технология.
3 На вашето мобилно устр., стартирайте Garmin VIRB прилож.
4 Следвайте инструкциите на екрана.

Wi‑Fi режим
Задръжте MENU, и изберете Wi-Fi.
Live Stream: Позволява ви stream live video с помощта

 на мобилното ви устройство.
Multi-Cam:  Позволява  ви  да  създавате  или  да 

присъедините безжична мрежа за множество камери.
Mobile  App:  Позволява  ви  да  управлявате  устройството  с 

помощта на мобилното ви устройство.
Join: Позволява ви да се свържете към безжична мрежа.

Безжични настройки
Можете да промените настройките за вашето устройство.
Задръжте MENU, и изберете Wi-Fi > Edit.
SSID: Задава SSID, който идентифицира вашето VIRB

устройство на друго устройство.
Password:  Задава  се  парола,  за  свързване  с  вашето 

VIRB устройство.

Приложението за VIRB Edit осигурява лесен достъп до 
тези инструменти и услуги за вашето устройство.
• Преглед и редактиране на записани видеоклипове
• Добавяне на G-Metrix графики и още
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• Добави заглавия и преходи
• Поддръжка на Multi-камера
• Актуализация на софтуер и функции
Приложението VIRB Edit е активно за Windows  и   Mac
компютри. Отидете на http://virb.garmin.com/virb-edit за
 повече информация.

Дистанционното управление
Можете да започнете да записвате, спрете записа, и да правите 
снимки на вашия VIRB устр. с помощта на друго съвместимо устр.  с
 ANT + безжична технология, като например дистанционно 
управление или Fenix  часовник.  Можете  да  използвате  вашето 
VIRB устройство за контрол на други устройства VIRB.

Управление на устройство, дистанционно
1 На вашето VIRB устройство, задръжте MENU.
2 Изберете Remote > On.
3 Изберете Yes ако имате повече от един VIRB устройство.
4 Ако е необходимо изберете VIRB Type > Main VIRB.
5 Изберете опция

• На устройството за дистанционно управление, стартирайте 
VIRB приложението или елемента. Вижте ръководството за 
потребителя на устройството за повече информация.

• На  аксесоара  за  дистанционно  управление,  следвайте 
инструкциите за сдвояване в ръководството на аксесоар.

6 На  вашето  VIRB  устройство,  изберете  Remote  Wake  Up  да 
държите устр. в състояние на ниска консумация на енергия.
ЗАБЕЛЕЖКА: Wake Up Настройката на дистанционното 
позволява на вашето дистанционно управление, да включите 
устр. и да започнете да записвате, спрете записа, и изключите 
устр. Докато е в състояние по-ниска консумация на енергия, устр.
 изглежда е изкл., но прод. бавно да намаля живота на батер.

Контролине на мулти VIRB Devices
Когато контролирате множество VIRB устройства с ANT + безжична 
технология, трябва да изберете основно VIRB устройство. Това 
устройство контролира всички други ваши устройства VIRB.
Когато използвате устр. с дистанционно управление с множество 
VIRB устройства, устр. за дистанционно управление контролира 
само основната VIRB камера. Основната VIRB камера приема 
команди, получени от устр. за дистанц. управл. на останалите устр.
1 На  всичките  VIRB  устройства,  задръжте  MENU,  и 

изберете Remote > On.
2 На основното VIRB устройство, изберете VIRB Type > Main VIRB.
3 На всяко един от другите си устр. VIRB, изберете VIRB Type > 

Превключвателят за запис на вашите основни устройства тръгва 
и спира записа на видео на всичкиVIRB устр. Избор на бутон         
           на главното VIRB устройство за направа на снимка от 
всички ваши VIRB устройства.

4 На  аксесоара  за  дистанционно  управление,  следвайте 
инструкциите за сдвояване в ръководството на аксесоара.

Информация за устройството
Системни настройки

За да предотвратите повреда на устройството в мокри 
условия, трябва да изключите настройката за външен 
микрофон, когато устройството не е свързано с USB кабел.

  СЪОБЩЕНИЕ

Задръжте MENU, и изберете System.

http://virb.garmin.com/virb-app
http://virb.garmin.com/virb-edit


GPS: Позволява на устр. да получава GPS сателитен сигнал.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Настройката  на  GPS  трябва  да  бъде 
настроена на ON, за да се даде възможност на Auto Record.

Orientation: Задава камерата да улови правилно 
ориентиранo видео и снимки с екрана нагоре или надолу 
(Inverting the Camera Orientation).

Microphone: Позволява на вътрешен или външен микрофон.
СЪВЕТ:  Ако  шума  от  вятъра  е  проблем  при  запис  на 
видео, можете да изб. Off, за да записва видео без звук.

Record Light: Включва светлината на запис или изключва.
Tones: Оказва звукови тонове включени или изключени.
Time/Date: Задава датата и часа.
Units: Задава мерните единици.
Language: Задава езика на екрана.
Format: Поставя видео стандарт 
Auto Off: Изключва устр. автоматично, когато устр.

не се използвана за пет минути.
Reset Settings: Връща настройките по подразбиране. 
About: Показва важна информация за софтуера.

Обръщане на ориентацията на камерата
Можете да промените ориентацията на камерата на вашето 
устр. за лесен достъп до бутоните по време на активност. 
Някои монтажни конфигурации изискват от вас да промените
 ориентацията на камерата. Например, ако е монтирана на 
гърдите по време на колоездене, можете да монтирате 
камерата с главата надолу и да я наклоните нагоре.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете System > Orientation.
3 Изберете опция:

• За  да  настроите  автоматично  ориентацията  на  
камерата, изберете Auto.
ЗАБЕЛЕЖКА: След започване на записване, ориентацията 
на камерата е настроена и не може да се регулира авт.

• За  да  настроите  ръчно  ориентацията  на  камерата  с 
екрана, насочен нагоре, изберете This Side Up.

• За  да  настроите  ръчно  ориентацията  на  камерата  с 
екрана надолу, изберете This Side Dn.

Настройки на часа и датата
Задръжте MENU, и изберете System > Time/Date.
Time Format: Задава устройството да показва времето в 

12-часов или 24-часов формат.
Date Format: Задава устройството да показва датите в ММ 

/ ДД / ГГ или ДД / ММ / ГГ формат.
Time:  Задава  времето  ръчно  или  автоматично  в 

зависимост от вашата GPS позиция.
Time Zone: Задава часовата зона за устройството. Когато 

настроите времето автоматично, часовия пояс е настроен
 на базата на вашия GPS позиция.

Day. Saving: Показва дали се наблюдава лятно часово време 
в твоя регион. Автоматични комплекти опционни Daylight 
Saving автоматично въз основа на вашата GPS позиция.

Изтриване на вашата карта с памет
СЪОБЩЕНИЕ

Изтрити данни не могат да бъдат възстановени.

Можете да изтриете всички снимки, видеоклипове и други 
данни на картата с памет инсталирана в устройството ви.
1 Задръжте MENU.
2 Изберете Card > Erase.

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

Избягвайте  химически  препарати,  разтворители  и  инсектициди, 
които могат да повредят пластмасовите части и покрития.
Не съхранявайте устройството, където може да се случи 
продължително излагане на екстремни температури, 
защото може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
СЪОБЩЕНИЕ

Не използвайте суха кърпа за почистване на обектива. Използването
 на суха кърпа може да повреди мъгла покритието на обектива.

1 Избършете външната обшивка на устройството с мека, 
без драскотина кърпа, напоена с вода или алкохол.

2 Отворете  предния  капак  и  почистете  капака  на  обектива  и 
обектив с мека, напоена с вода или алкохол.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Не  повреждайте  или  губете O-пръстена.

3 Избършете устройството.

Свързване на устройството към компютъра
Преди да можете да свържете устройството към вашия компютър, 
може да се наложи да премахнете допълнителните аксесоари.
1 Включете USB кабела в USB порта на компютъра.
2 Изравнете пунктове на зарядно с контактите на страната на

устройство и натиснете зарядното
À

 докато щракне.

Вашето устройство и карта с памет се появяват като 
преносими устройства в My Computer на Windows 
компютри и като монтирани обеми по Mac компютри.

Типове файлове
Устройството поддържа следните типове файлове.
• .jpeg photo files.
• .mp4 video files.
• .fit files.

Спецификации
Тип на батерията Акумулаторна литиево-йонна батерия
Живот на батерията   До 2 часа
Оперативна темпера- От -20º До 45ºC 
тура
Температура на 
зареждане
Температура на 
съхранение

От 0º до 45°C 

От -40º до 85ºC

Радиочестотна 
/ протокол

2.4 GHz ANT+ wireless communications 
protocol
Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n at 2.4 GHz
2.4 GHz Bluetooth 4.0

Водоустойчивост 50 m
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Отстраняване на проблеми
Моето устройство не се включва
• Уверете се, че батерията е поставена правилно
•   Заредете напълно батерията

Дисплей на устройството е трудно видим
Устройството има отразяващ дисплей, който максимизира 
живота на батерията и се чете на директна слънчева 
светлина. Дисплеят не разполага с подсветка и изисква 
околната светлина за видимост. Ако дисплеят изглежда тъмно
 или трудно се вижда, трябва да се увеличите околната 
светлина или да отидете на по-светло място.
Някои данни липсва от G-Metrix

Някои G-Metrix данни изискват да ги разрешите или свържете сензор.
• Активирайте  GPS  (Настройки  на  системата),  и 

отидете в район с ясен изглед към небето.
Местоположение, скорост, разстояние, и надморската 
височина на данни изискват GPS сигнал.

• Свържете  допълнителен  ANT  +  сензор 
(Сдвояване ANT + сензори).
Някой данни са на разположение, само когато съвместим
 ANT + сензор е свързан.

Моите видеозаписи не изглеждат гладки
• Ако видеозаписи изглеждат разклатени, задръжте MENU и 

изберете Video> Stabilizer за стабилизиране на изобр.
• Ако  видеозаписа  прескача  на  кадри,  инсталирайте  карта 

памет с Class 10 .
Устройството изисква Class 10 или по-добра карта с 
памет за запис на гладко видео с висока резолюция.

Моето устройство се изключва, когато 
спира да записва видео
Ако включите устройството с бутона за запис напред, 
устройството се изключва, когато преместите бутона за запис 
назад. Това ви позволява да увеличи живота на батерията чрез 
включване и изключване на устройството, когато не е на запис.

Удължаване на живота на батерията
• Забранете Wi-Fi.
• Активирайте Auto Off в системните настройки

• Изключвайте и включвайте устройството чрез бутона за 
запис.

• Използвайте автоматично записване.
• Забранете ANT + и Wi-Fi Remote Wake Up, когато не се използват.

Получаване на повече информация
Можете да намерите повече информация за този продукт  
на интернет страницата на Garmin.
• Отидете на www.garmin.com/outdoor.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с 

Garmin дилър за информация за допълнителните 
аксесоари и резервни части.

Апендикс
Споразумение за софтуерен лиценз
Използвайки устройството, вие се съгласявате да БЪДЕТЕ 
ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА СЛЕДНИЯТ СОФТУЕРЕН 
ДОГОВОР. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ 
ВНИМАТЕЛНО.
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Garmin Ltd. и неговите дъщерни дружества ("Garmin") ви 
предоставят ограничен лиценз за ползване на софтуера, 
инсталиран на това устройство ("Софтуерът") в двоичен изпълним 
формат, при нормална работа на продукта. Заглавието, правата на 
собственост и правата на интелектуална собственост в и на Софт. 
остават в Garmin и / или неговите доставчици на трети лица.
Вие се съгласявате, че Софтуерът е собственост на Garmin и / или 
нейните трети страни доставчици и е защитен от законите на 
Съединените щати на Америка за авторското право и 
международните договори за авторското право. Вие се съгласявате, 
че структурата, организацията и кода на Софтуера, за които не е 
предвидено изходния код, са ценни търговски тайни на Garmin и / 
или нейните трети страни доставчици и че Софтуерът в сорс код 
форма остава ценна търговска тайна на Garmin и / или нейните 
трети страни доставчици. Вие се съгласявате да не декомпилирате, 
разглобявате, модифицирате, демонтирате, промени в 
устройството, или намалявате разбираемостта на Софтуера или 
част от него, или създавате производни произведения, базирани на 
софтуер. Вие се съгласявате да не изнасяте или реекспорт на 
софтуера на други държави в нарушение на законите за контрол на 
износа на на Съединените американски щати или експортните 
закони на всяка друга приложима страна.
Символна дефиниция
Тези символи могат да се появят на етикетите на устр. или аксесоар.

WEEE е символ за рециклиране. Символът на ОЕЕО е прикрепен към 
продукта, в съответствие с Директива 2002/96 / ЕО относно отпадъците
 от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) в ЕС. Тя е 
предназначена за възпиране на неправилното изхвърляне на този 
продукт и за насърчаване на повторната употреба и рециклирането.

http://www.garmin.com/outdoor
http://buy.garmin.com
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storing data 8
system settings 7

T
temperature 6, 8
time

settings 8
zones and formats 8

tones 7
tracks 6, 7
transferring, files 8
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W
water rating 8
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0800 770 4960 1-866-429-9296
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+420 221 985465

+ 45 4810 5050 + 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99 + 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671 0800 0233937

+47 815 69 555 00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999 +34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d. 
deutschen Festnetz, 

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
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