
SMART HODINKY





MONITOR AKTIVITY
Nie je to o prekonaní tých najlepších. Je to o prekonávaní 
seba samého. Nakopni svoj fi t, zdravý a produktívny životný 
štýl s monitormi aktivity - bude sa zabávať celá rodina. 
Zostaň na vrchole svojich fi tness cieľov a denných úloh 
a kdekoľvek si, dostaneš dôležité správy. 

beat yesterday.





KROKY
A DENNÁ AKTIVITA

DOBRODRUŽSTVÁVODOTESNÝ POVINNOSTI
A ODMENY

FAREBNÝ DISPLEJVÝDRŽ BATÉRIE
AŽ 1 ROK

MONITOR AKTIVITY PRE DETI S DOBRODRUŽSTVAMI V MOBILNEJ APPLIKÁCII
VÍVOFIT® JR. 3

Tématika Disney Princess a Marvel Heroes.

Pohodlné remienky pre deti.

Zaznamenajú všetky spôsoby vášho pohybu s indoor 
športovými aplikáciami vrátane jogy, behu, plávania 

a ďalších.

Sleduje kroky, spánok a denné odporúčané aktivity.

Bezplatná mobilná aplikácia, ktorú spravujú rodičia, 
obsahuje dobrodružstvá pre deti a spravovanie 

domácich povinností a odmien rodičmi. 





SMART HODINKY
Hraj tvrdšie, pracuj efektívnejšie a prekonaj svoj včerajší deň. 
Predinštalované aktivity a smart notifi kácie ti pomáhajú udržať zdravú 
rovnováhu medzi prácou a životom. Od pracovného stola na dráhu, 
z golfového ihriska do bazéna, tvoje smart hodinky Garmin sú s tebou 
na každom kroku, aj tam, kam tvoj smartfón nesmie.

beat yesterday.





VÝDRŽ BATÉRIE 
AŽ DO 5 DNÍ

BEZPEČNOSTNÉ
A SLEDOVACIE

FUNKCIE

PREDINŠTALOVANÉ
ŠPORTOVÉ
APLIKÁCIE

SMART
NOTIFIKÁCIE

CELODENNÉ 
MONITOROVANIE 

ZDRAVIA

ŠTÝLOVÝ DIZAJN, 
SKRYTÝ DISPLEJ

MALÉ, ŠTÝLOVÉ SMART HODINKY
LILY™

ClassicLILYLILY™

SportLILYLILY™

Malé, štýlové smart hodinky doplnia váš štýl jedinečnými 
vzorovanými slíčkami, ktoré odhalia jediným ťuknutím 

jasný dotykový displej.

Rozumejú vášmu telu vďaka monitorovaniu dýchania, 
Pulse Ox, úrovne energie, menštruačného cyklu, 
hydratácie, celodenného stresu, spánku a pulzu.

Zaznamenajú všetky spôsoby vášho pohybu s indoor 
športovými aplikáciami vrátane jogy, behu, plávania 

a ďalších.

Bezpečnostné funkcie vrátane LiveTrack a Asistenčné 
upozornenia.

Zostaňte v spojení so smart notifikáciami 
prichádzajúcich hovorov, textových správ, pripomienok 

z kalendára a ďalšími.





VÝDRŽ BATÉRIE
 AŽ DO 5 DNÍ

PRIPOJENÉ 
GPS

HYBRIDNÉ
SMART 

HODINKY

CELODENNÉ 
SLEDOVANIE

STRESU

SMART
NOTIFIKÁCIE

SKRYTÝ 
DOTYKOVÝ 

DISPLEJ

ŠTÝLOVÉ HYBRIDNÉ SMART HODINKY SO SLEDOVANÍM AKTIVITY
VÍVOMOVE® 3 / 3S

Tradičný dizajn analógových hodiniek prepojený so smart 
funkciami.

Smart notifikácie sú teraz štýlové.
Správy dostávate priamo na zápästie.

Sleduje vaše údaje o zdraví a kondícii; pulz, kroky, 
poschodia, minúty intenzívnej aktivity, spánok, stres 

a ďalšie.

Vidíte úroveň vašej energie počas dňa, takže si nájdete 
ten správny čas na aktivitu a odpočinok.

Vidíte informácie o vašom zdraví a kondícii všekty 
na jednom mieste v aplikácii Garmin Connect, aktívnej 

online komunite, kde sa môžu ľudia spájať, súťažiť 
a zdieľať svoje aktivity.





ŠTÝLOVÉ HYBRIDNÉ SMART HODINKY SO SMART FUNKCIAMI A SLEDOVANÍM AKTIVITY
VÍVOMOVE® STYLE

VÝDRŽ BATÉRIE
 AŽ DO 5 DNÍ

GARMIN PAYHYBRIDNÉ
SMART 

HODINKY

CELODENNÉ 
SLEDOVANIE

STRESU

SMART
NOTIFIKÁCIE

SKRYTÝ 
DOTYKOVÝ 

DISPLEJ

Dvojitý AMOLED farebný displej sa zobrazí len vtedy, keď 
potrebujete. Pri práci s dotykovým displejom sa ručičky 

dynamicky pohnú v koordinácii s grafikou.

Bezkontaktné platby vďaka Garmin Pay.

Keď spárujete hodinky s kompatibilným smartfónom, 
dostávate e-maily, správy a upozornenia priamo do 

hodiniek.

Sleduje údaje o vašom zdraví a kondícii; pulz, kroky, 
poschodia, minúty intenzívnej aktivity, spánok, stres 

a ďalšie.

Dostupné vo viacerých dizajnoch, vívomove Style majú 
hliníkový kryt hodín so saténovým povrchom a klenutým 
Corning Gorilla Glass sklíčkom pre "šik" a odolný dizajn.





ELEGANTNÉ HYBRIDNÉ SMART HODINKY S DÔLEŽITÝMI SMART FUNKCIAMI
VÍVOMOVE® LUXE

VÝDRŽ BATÉRIE
 AŽ DO 5 DNÍ

GARMIN PAYHYBRIDNÉ
SMART 

HODINKY

CELODENNÉ 
SLEDOVANIE

 STRESU

SMART
NOTIFIKÁCIE

SKRYTÝ 
DOTYKOVÝ 

DISPLEJ

Dvojitý AMOLED farebný displej sa zobrazí len vtedy, keď 
potrebujete. Pri práci s dotykovým displejom sa ručičky 

dynamicky pohnú v koordinácii s grafikou.

Keď spárujete hodinky s kompatibilným smartfónom, 
dostávate e-maily, správy a upozornenia priamo 

do hodiniek.

Jednoducho zobrazíte svoj denný plán v kaledári priamo 
na displeji hodín.

Vidíte úroveň vašej energie počas dňa, takže si nájdete 
ten správny čas na aktivitu a odpočinok.

Dostupný vo viacerých dizajnoch, vívmove Luxe má kryt 
hodín z nehrdzavejúcej ocele s lešteným povrchom 

a klenutým sklíčkom zo zafírového kryštálu pre luxusný 
a odolný dizajn. 





SMART HODINKY S GPS PRE AKTÍVNY ŽIVOTNÝ ŠTÝL
VÍVOACTIVE® 4 / 4S

VÝDRŽ BATÉRIE
 AŽ DO 7 DNÍ

GARMIN PAYVIACERO 
ŠTATISTÍK
ZDRAVIA

CVIKY
S ANIMÁCIAMI 
NA DISPLEJI

PREDINŠTALOVANÉ
ŠPORTOVÉ
APLIKÁCIE

HUDBA

Smart hodinky s GPS plné funkcií; čítajte textové správy, 
počúvajte hudbu a kúpte si potréningové smoothie, 

a to všetko z vášho zápästia.

Priamo v hodinkách máte prehľad o mnohých 
štatistikách vášho zdravia; pulz, kalórie, stres, spánok, 

kroky, poschodia, body battery a mnoho ďalších.

Sledujte všetky spôsoby vášho pohybu s viac ako 20 
predinštalovanými indoor a GPS športovými profilmi.

Snímač Pulse Ox meria saturáciu krvi kyslíkom počas 
dňa a počas spánku, aby ste zistili, ako dobre vaše telo 

absorbuje kyslík.

Ľahko sledovateľné, animované kardio, silové, joga 
a Pilates tréningy sú predinštalované v hodinách. 

Plus s Garmin Coach získate osobné bežecké plány.





SMART HODINKY S GPS
VENU® SQ / VENU® SQ MUSIC

VÝDRŽ BATÉRIE
 AŽ DO 6 DNÍ

GARMIN PAYCELODENNÉ 
MONITOROVANIE 

ZDRAVIA

SMART
NOTIFIKÁCIE

PREDINŠTALOVANÉ
ŠPORTOVÉ
APLIKÁCIE

VYTVÁRANIE
TRÉNINGOV

Tento elegantný dizajn sa hodí ku každému vášmu outfitu 
a na ktorúkoľvek časť dňa. Venu SQ majú jasný farebný 

displej s možnosťou nepretržitého zapnutia, takže všetko 
vidíte jediným pohľadom. 

S predinštalovanými kardio, silovými, joga a Pilates 
tréningami všetko, čo musíte urobiť, je cvičiť. Alebo si 

zostavte svoje osobné tréningy v Garmin Connect.

Maily, textové správy a upozornenia priamo
na vašom zápästí.

Nalaďte sa na svoje zdravie s najnovším sledovaním 
zdravia cez hydratáciu, dýchanie, pulz a mnoho ďalšieho.

Zostaňte dlhšie v pohybe s výdržou batérie až do 6 dní
v režime smart hodín a až do 14 hodín v režime GPS.

Počúvajte svoju obľúbenú hudbu bez telefónu.

zdravia cez hydratáciu, dýchanie, pulz a mnoho ďalšieho.

Zostaňte dlhšie v pohybe s výdržou batérie až do 6 dní





SMART HODINKY S GPS A CELODENNÝM MONITOROVANÍM ZDRAVIA
VENU® 2 / 2S

VÝDRŽ BATÉRIE
 AŽ DO 10 DNÍ

GARMIN PAYAMOLED
DISPLEJ

CVIKY
S ANIMÁCIAMI 
NA DISPLEJI

CELODENNÉ 
MONITOROVANIE 

ZDRAVIA

HUDBA

Spoznajte lepšie svoje telo s funkciami pre monitorovanie 
zdravia vrátane momentiek zdravia, Body Battery, skóre 
spánku, kondičného veku, sledovania stresu a ďalších. 

Viac ako 25 predinštalovaných indoor a GPS športových 
aplikácií vrátane chôdze, behu, cyklistiky, HIIT, plávania, 

golfu a mnoho ďalších.

Používajte predinštalované tréningy, ktoré zahŕňajú 
kardio, jogu, silový tréning, HIIT a Pilates, vytvárajte svoje 

vlastné v aplikácii Garmin Connect v kompatibilnom 
smatfóne alebo vyskúšajte bezplatné adaptívne 

tréningové plány Garmin Coach, ktoré vám pomôžu 
pripraviť sa na vašu ďalšiu bežeckú výzvu.

Nezmeškajte hovor, textovú správu alebo upozornenie zo 
sociálnych sietí so smart notifikáciami priamo na vašom 

zápästí.

Pamäť až pre 650 skladieb pre okamžité prehrávanie 
priamo z hodiniek.





Nezáleží na tom, či uprednostňujete športový alebo luxusný 
štýl, je jednoduché doplniť váš štýl s vymeniteľnými 
rýchlo-upínacími remienkami. Vymeňte silikónový 
za reliéfny kožený a späť v okamihu a bez ďalších nástrojov.

VYMENITEĽNÉ REMIENKY NA KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ
ZMEŇTE SVOJ ŠTÝL





MENŠTRUAČNÝ CYKLUS 
Úplný obraz vášho zdravia získate s použitím sledovania 
menštruačného cyklu. Nezáleží, či je váš cyklus pravidelný, 
nepravidelný, prechádzate do menopauzy alebo nemáte periódu, 
stále môžete sledovať fyzické a emočné symptómi, ktoré prežívate 
každý deň. Každý mesiac dokonca získate užitočné poznatky 
o zdraví. Sledujte detaily cyklu popri vašich ďalších štatistikách 
v aplikácii Garmin Connect v kompatibilnom smartfóne, poznajte 
svoje zvyky a spravte pozitívne zmeny.

SLEDOVANIE TEHOTENSTVA 
Je dôležité vedieť, čo sa deje s vaším telom v každej fáze 
tehotenstva. Táto funkcia vám s tým pomôže. Zadajte, ako sa cítite 
každý deň, sledujte, ako sa vaše telo mení a ako vám môže pomôcť 
cvičenie a výživa, sledujte pohyb dieťaťa a mnoho ďalšieho. 
Sledujte momentku vášho tehotenstva popri údajoch o vašom 
zdraví, ktoré už sledujete v aplikácii Garmin Connect 
v kompatibilnom smartfóne1.

SLEDOVANIE ZDRAVIA ŽENY
TOĽKO ŠTATISTÍK ZDRAVIA STE V HODINKÁCH EŠTE NEVIDELI

1 Po spárovaní s počítačom alebo kompatibilným smartfónom stiahnite cez aplikáciu Connect IQ store



Choďte ďalej, rýchlejšie, tvrdšie a zdieľajte svoj pokrok online. Garmin 
Connect, naša bezplatná celosvetová komunita s miliónmi aktívnych 
používateľov, sa plynule synchronizuje s vašimi hodinkami, aby ste mali 
všetko potrebné pre stanovenie cieľov, monitorovanie pokroku
a dosahovanie cieľov.

VÁŠ BEZPLATNÝ ONLINE TRÉNINGOVÝ NÁSTROJ
GARMIN CONNECT™

GARMINCONNECT.COM



Connect IQ je miesto pre špeciálne navrhnuté aplikácie pre prispôsobenie 
vášho kompatibilného Garmin zariadenia. Vyberajte spomedzi tisícov 
aplikácií v Connect IQ store a prispôsobte si svoj Garmin s nastaviteľnými 
miniaplikáciami a dátovými poliami. Môžete si tiež stiahnuť aplikácie, 
ktoré urobia váš Garmin ešte viac smart.

SŤAHUJTE APLIKÁCIE A PRISPÔSOBTE SI GARMIN ZARIADENIE
CONNECT IQ™

APPS.GARMIN.COM

Analýza vášho 
pulzu počas 

tréningu.

Sledovanie vašej 
jazdy priamo zo 

zápästia.

Počúvanie 
obľúbenej hudby 

kdekoľvek 
a kedykoľvek.

Prispôsobiteľné 
vzhľady hodín.





VÍVOFIT® JR 3

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Výdrž batérie 1+ rok

Displej Farebný, čitateľný na slnku

Konektivita

SLEDOVANIE AKTIVITY

Sleduje kroky, spánok, aktívny čas

ŠPORTOVÉ FUNKCIE

FUNKCIE

LILY™ VÍVOMOVE® 3 / 3S VÍVOMOVE® STYLE

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Výdrž batérie Režim smart hodiniek: do 5 dní Režim smart hodiniek: do 5 dní
Režim hodiniek: +1 týždeň

Režim smart hodiniek: do 5 dní
Režim hodiniek: +1 týždeň

Displej TFT (mono) OLED Dvojitý, farebný AMOLED

Konektivita Bluetooth, pripojené GPS cez smartfón BLE, pripojené GPS BLE, pripojené GPS

FUNKCIE ZDRAVIA

Fyziologické snímanie Pulzomer na zápästí, stres/body battery, dýchanie, pulse ox, pripomienky oddychu, minúty intenzívnej aktivity

Ďalšie funkcie zdravia Sledovanie menštruačného cyklu, upozornenia na abnormálny pulz, pripomienky oddychu, spánok, VO2 max, sledovanie 
hydratácie, poschodia, kalórie

ŠPORTOVÉ FUNKCIE

Sledovanie športu Beh, bicykel, joga, silový tréning, kardio a ďalšie

SMART A FUNKCIE S PRIPOJENÍM

Hudba Ovládanie hudby v smartfóne Ovládanie hudby v smartfóne Ovládanie hudby v smartfóne

Mobilné platby Garmin Pay

Bezpečnostné funkcie Asistent a LiveTrack
(s pripojeným smartfónom)

Ďalšie smart funkcie Počasie, prispôsobenie vzhľadu hodín, 
odpoveď textovou správou (len Android) 

Odpoveď textovou správou
(len Android)

Odpoveď textovou správou
(len Android)

VÍVOFIT® JR 3 VÍVOMOVE® STYLEVÍVOMOVE® 3 / 3SLILY™

SMART
HODINKY

MONITOR 
AKTIVITY





VÍVOACTIVE® 4S / 4 VENU® SQ / SQ MUSIC VENU® 2 / 2S
ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Výdrž batérie Režim smart hodiniek:  do 7 / 8 dní
Režim GPS + hudba: do 5 / 6 dní

Režim smart hodiniek: do 6 dní
Režim GPS: do 14 hodín

Režim GPS + hudba: do 6 hodín (model music)

Venu 2: Režim smart hodiniek: do 10 dní
Režim GPS + hudba: do 8 hodín

Venu 2S: Režim smart hodiniek: do 11 dní
Režim GPS + hudba: do 9 hodín

Displej Stále zapnutý MIP LCD (voliteľný režim stále zapnutého displeja) AMOLED (voliteľný režim stále zapnutého displeja)

Konektivita WiFi, Bluetooth, BLE, NFC, ANT+, 
GPS/GLONASS/Galileo

WiFi (len MUSIC), Bluetooth, ANT+, 
GPS/GLONASS/Galileo

WiFi, Bluetooth classic, BLE, NFC, ANT+, 
GPS/GLONASS/Galileo

FUNKCIE ZDRAVIA

Fyziologické snímanie
Pulzomer na zápästí, pulz počas plávania v bazéne, 
stres/body battery, dýchanie, pulse ox, pripomienky 

oddychu, minúty intenzívnej aktivity 

Pulzomer na zápästí, pulz počas plávania v bazéne, 
stres/body battery, dýchanie, pulse ox, pripomienky 

oddychu, minúty intenzívnej aktivity 

Pulzomer na zápästí, pulz počas plávania v bazéne, 
stres/body battery, dýchanie, pulse ox, pripomienky 

oddychu, minúty intenzívnej aktivity 

Ďalšie funkcie zdravia

Sledovanie zdravia ženy, upozornenia na abnormálny 
pulz, pripomienky oddychu, spánok, VO2 max, 

sledovanie hydratácie s odhadom straty tekutín 
potením, poschodia

Sledovanie zdravia ženy, upozornenia na abnormálny 
pulz, pripomienky oddychu, spánok, VO2 max, 

sledovanie hydratácie s odhadom straty tekutín 
potením, poschodia

Sledovanie zdravia ženy, upozornenia na abnormálny 
pulz, pripomienky oddychu, spánok, VO2 max, 

sledovanie hydratácie s odhadom straty tekutín 
potením, poschodia

ŠPORTOVÉ FUNKCIE

Sledovanie športu
20+ indoor a aktivít s GPS; beh, cyklistika, plávanie 

v bazéne, dychové cvičenie, joga, Pilates, silový tréning 
s počítaním opakovaní a ďalšie

20+ predinštalovaných športových aplikácií vrátane 
chôdze, behu, cyklistiky, dychového cvičenia, 

plávania, golfu a mnoho ďalších

25+ indoor a aktivít s GPS; beh, cyklistika, plávanie 
v bazéne, dychové cvičenie, joga, Pilates, pokročilý 

silový tréning s počítaním opakovaní a ďalšie

Tréningy na displeji

Predinštalované a vlastné tréningy s voliteľnými 
zobrazovanými animáciami pre silový tréning, kardio, 

jogu, Pilates, Garmin Coach adaptívne tréningové 
plány pre 5km, 10km a polmaratón 

Predinštalované a vlastné tréningy pre silový tréning, 
kardio, jogu, Pilates a beh s Garmin Coach adaptívnymi 

tréningovými plánmi pre 5km, 10km a polmaratón

Predinštalované a vlastné tréningy s voliteľnými 
zobrazovanými animáciami pre silový tréning, kardio, 

jogu, Pilates, HIIT, Garmin Coach adaptívne tréningové 
plány pre 5km, 10km a polmaratón

SMART A A FUNKCIE S PRIPOJENÍM

Hudba Až do 500 skladieb: Spotify / Deezer / Amazon Až do 500 skladieb: Spotify / Deezer / Amazon 
(len MUSIC) Až do 650 skladieb: Spotify / Deezer / Amazon

Mobilné platby Garmin Pay™ Garmin Pay™ Garmin Pay™

Bezpečnostné funkcie Live Track, Asistent a detekcia nehody Live Track, Asistent a detekcia nehody Live Track, Asistent a detekcia nehody

Ďalšie smart funkcie Odpoveď textovou správou (len Android)
a aplikácie Connect IQ

Odpoveď textovou správou (len Android)
a aplikácie Connect IQ

Odpoveď textovou správou (len Android)
a aplikácie Connect IQ

VÍVOACTIVE® 4S / 4 VENU® 2 / 2SVENU® SQ / SQ MUSIC

SMART
HODINKY



0800 135 000 
Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu.  Verzia A20.
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