
Дали моят телефон е съвместим 
с Bluetooth Smart продукти на 
Garmin? 
 
Bluetooth Smart е енергоефективна технологията, която може да се 
намери в някои от най-новите смартфони на пазара днес. 
 
Няколко Garmin устройства1 използват Bluetooth Smart безжично, за да се 
синхронизират с тези смартфони, когато те се използват с Garmin Connect 

Mobile App. 
 
По-долу е даден списък на телефони, които са тествани и се считат за 
съвместими за работа с нашите Bluetooth интелигентни устройства: 
 
Android (изисква телефона да работи с Android 4.3 или по-нова версия): 

 HTC One (M7) 

 LG Flex 

 Samsung Galaxy Note 2 

 Samsung Galaxy Note 3 

 Samsung Galaxy S3 

 Samsung Galaxy S4 

 Samsung Galaxy S4 Active 

 Samsung Galaxy S5 

 Sony Xperia Z2 

  

Apple: 

 iPhone 4S 

 iPhone 5 

 iPhone 5C 

 iPhone 5S 

 iPhone 6 

 iPhone 6 Plus 



 iPad Air 

 The New iPad (iPad 3) 

 iPad with Retina Display (iPad 4) 

 iPad Mini 

 iPod Touch 5th Generation 

  

Телефонът ви не в списъкът? 

Garmin ще се опита да държи този списък в крак с най-популярните 
смартфони, които разполагат с Bluetooth Smart технологията. Възможно е 
определен модел да съществува и да работи, но да не е посочен, като 

съвместим. 

Ако вашият смартфон не е в списъка по-горе е възможно да бъде 
съвместим, ако отговаря на следните изисквания: 

  

 Apple iOS 7.0 или по-нова версия 

 Android 4.3 OS или по-нова версия 

 Bluetooth 4.0 или по-нова версия 

  

Garmin Connect Mobile не е съвместим с Windows OS телефони. Ако не сте 
сигурни или имате въпроси относно спецификации на телефона си, моля 
консултирайте се с вашия доставчик. 

  

1 Съвместими Garmin устройства са : Approach G7, Approach G8, Approach 
S6, Approach S4, D2, Forerunner 220, Forerunner 620, fenix, fenix 2, GPSMAP 
64s and 64st, tactix, vivofit, and vivosmart 

 


