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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information ръководство в 
кутията за продукта за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.
Винаги консултирайте се с вашия лекар, преди да 
започнете или промените някоя програма за упражнения.

Преглед на устройството

À Изберете,  за  да  влезете  в  режим  на 
заспиване и да събудите устройството.
Задръжте, за да включите и изключите 
устройството и да заключите сензорния екран.

Á Изберете, за да маркирате нова обиколка.

Â Изберете, за да старт. и спрете таймера за активност.

Ã Слот  за  карта 
памет

Поставете допълнителна microSD карта.

Ä Електр. контакти  Зареждайте с помощта на Edge  външен 
комплект батерии.

Отидете на www.garmin.bg за закупуване на доп. аксесоари.

Сдвояване на вашия смартфон
За да използвате свързаните функции на Edge 1030, то 
трябва да бъде свързан директно чрез Garmin Connect ™ 
Mobile, вместо от Bluetooth  настройките на вашия телефон.
1 От магазина за приложения на вашия смартфон, 

инсталирайте и отворете Garmin Connect Mobile app.

2 Задр.  за да включите устройството.
При първото включване на устройството ще изберете 
езика. Следващия екран ви подканва да го сдвоите с 
вашия смартфон.
Можете да прекарате пръст надолу в началния екран, 
за да видите уиджета за настройки и да изберете 
Phone > Pair Smartphone за влизане в pairing mode.

3 Изберете опция за добавяне на вашето устройство към 
вашия Garmin Connect акаунт:
• Ако това е първото устр.,  което свързвате с Garmin 

Connect Mobile, следвайте инструкциите на екрана.
• Ако вече сте сдвоили друго устройство с Garmin 

Connect Mobile, от менюто с настройки, изберете 
Garmin Devices > Add Device, и следвайте 
инструкциите на екрана.

След като се сдвоите успешнп успешно, се появява 
съобщение и устройството ви автоматично се синхронизира 
със смартфона ви.

Въведение 1

Преглед на началния екран
Началният екран ви дава бърз достъп до всички функции 
на Edge устройството.

Изберете, за да отидете за карате. 
Използвайте стрелките, за да промените профила.

Navigation  Изберете,  за  да  маркирате  местоп.,  да  търсите 
местоположения и да създадете или да навигирате.

Training Изберете за достъп до сегментите си, тренировки 
и други опции за обучение.

History Изберете за достъп до предишните си тренировки.
My Stats Изберете за достъп до показателите за ефективността, 

личните си рекорди и потребителския профил.
Изберете за достъп до свързаните функции и настройки.

Изберете  за  достъп  до  приложението  Connect  IQ  ™, 
уиджети и полетата за данни.

Преглед на уиджети
Устройството ви е предварително заредено с няколко уиджета 
и допълнителни са налични, когато свържете устройството със 
смартфон или друго съвместимо устройство.
1 От  началния  екран  прекарайте  пръст  надолу  от 

горната част на екрана.

Показва се уиджета за настройки. Мигаща икона 
означава, че устройството търси. Можете да изберете 
всяка икона, за да промените настройките.

2 Плъзнете наляво или надясно, за да видите повече уиджети.
Следващият път, когато плъзнете надолу, за да видите 
уиджети, се показва последно визуализирания уиджет.

Използване на сензорния екран
• Когато  таймерът  работи,  докоснете  екрана,  за  да 

видите наслагването на таймера.
Времето на наслагване ви позволява да се върнете 
към началния екран по време на каране.

• Избор  за да се върнете към началния екран.
• Плъзнете или изберете стрелките, за да превъртите.
• Избор  за да се върнете към предишната страница.
• Избор  за да запазите промените си и да затворите страницата.
• Избор  за да затворите стр. и да се върнете към предишната.
•   Избор   за търсене в близост до местоположение.
• Избор  за изтриване на елемент.
• Избор  за повече информация.

Заключване на сензорния екран
Можете да закл. екрана, за да предотвр. неволно докосване.
•   Задр   , и изберете Lock Screen.

• По време на активност  .
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Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, внимателно изсушете USB 
порта, капака и околното пространство, преди да го 
зареждате или свързвате с компютър.
Устройството се захранва от вградена литиево-йонна 
батерия, която можете да заредите, като използвате 
стандартен контакт или USB порт на компютъра.
Устройството няма да се зарежда, когато е извън 
одобрения температурен диапазон.
1 Издърпайте капачето ÁÀ за достъп до USB    порта   

2 Включете  малкия  край  на  USB  кабела  в  USB  порта  на 
устройството.

3 Включете  големия  край  на  USB  кабела  в  адаптер  или 
USB порт на компютър.

4 Включете адаптера в стандартен контакт.
Когато  свържете  устройството  към  източник  на 
захранване, устройството се включва.

5 Заредете устройството напълно.

За батерията
 ВНИМАНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте 
Important Safety and Product Information ръководство в кутията 
за продукта за предупреждения и друга важна информация.

Инсталиране на стандартен монтаж
За най-добър прием на GPS, поставете монтажното, така 
че предната част на устройството да е ориентирана към 
небето.
1 Изберете безопасно място, за да монтирате устройството, 
където не пречи на безопасната работа на вашия велосипед.
2 Постав. гумения диск  на гърба на монтажното./

Включени са два гумени диска и можете да изберете диска, 
който най-добре съответства на вашeто колело. Гумените 
подложки се подравняват с гърба на монтажното, така че да 
остане на мястото си.

3 Поставете монтажното върху велосипеда.
4 Прикрепете здраво монтажното с двете каишки
5 Подравнете  пластините  на  гърба  на  устр.  с  тези  на 

монтажн.
6 Натиснете леко надолу и завъртете устройството по 

часовниковата  стрелка,  докато  се  застопори  на 
място.

Монтиране на Out-Front монтажно
1 Изберете  безопасно  място,  за  да  монт.  Edge устройството,

 където  не  пречи  на  безопасната  работа на вашия велосипед.
2 Използв. ключ, за да премах. винтаÀ  от  конектора  на 

кормилото 

3 Поставете гумената подложка около кормилото:
• Ако диам.  на кормилото е 25,4 мм, използвайте по-дебелата. 
•   Ако диам. на кормилото е 31,8 мм, използвайте по-тънката.

4 Поставете конектора около гумената подложка.
5  Поставете и затегнете винта.

 препоръчва затягане на винта, така че 
монтажът да е здрав, с максимална спецификация на 
въртящия момент от 7 lbf-in. (0.8 N-т). Трябва 
периодично да проверявате плътността на винта.

6 Подравнете  пластините  на  Edge  устр.  с  вдлъбнатините  на 
 монтажното

7 Натиснете  леко  надолу  и  завъртете  Edge  устройството 
по часовниковата стрелка, докато се застопори на място.

Освобождаване на Edge
1 Завъртете Edge по посока на часовниковата стрелка.
2 Повдигнете Edge от монтажното.

Придобиване на сателитни сигнали

1 Излезте навън на открита площ.
Предната част на устр. трябва да е ориентирана към небето.

2 Изчакайте устройството да локализира сателити.

2 Въведение

Устройството може да се нуждае от чист изглед към небето,
 за да придобие сателитен сигнал. Часа и датата се задават
 автоматично в зависимост от GPS позицията.
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Може да отнеме 30-60 сек., за да намерите сат. сигнали.

Тренировки
Преди да отидете да карате
Ако устройството ви е в комплект с ANT + сензор, те вече 
са сдвоени и могат да бъдат активирани.
1 Задр.  за да включите устройството.
2 Излезте навън и изчакайте, докато устр. намери сателити.

Сател. ленти стават зелени, когато устр. е готово.
3  От началния екран изберете  или , за да изберете 

профил на активност.
4 Избор .

5 Избор  за да стартирате таймера за активност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Историята се записва само докато 
работи таймерът за активност.

6 Плъзнете наляво или надясно, за да видите доп.  екрани.
Можете да прекарате пръст надолу от горната част на 
екрана за данни, за да видите уиджетите.

7 Докоснете екрана, за да видите наслагването на таймера.
8 Избор     за да спрете таймера за активност.

Преди да запазите това пътуване и да го споделите в 
Garmin Connect, можете да промените типа на каране. 
Точните данни са важни за създ. на подходящи маршрути.

9 Изберете Save Ride.

10 Избор .

Сегменти
Следване на сегмент: Можете да изпращате сегменти от 

вашия Garmin Connect профил в устр. си. След като 
сегментът се запази на устр. ви, можете да го следвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изтеглите курс от вашия Garmin 
Connect акаунт, всички сегменти в курса се изтеглят 
автоматично.

Състезаване в сегмент: Можете да се състезавате в 
сегмент, опитвайки се да преодолеете или да 
надминавате личния си рекорд или други велосипедисти.

Strava™ сегменти
Можете да изтеглите Strava сегменти на Edge 1030. 
Следвайте сегментите на Strava, за да сравните 
представянето си с предишните си карания, приятели и 
професионалисти, които са пътували по същия сегмент.
За да се регистрирате за членство в Strava, отворете 
уиджета за сегменти в Garmin Connect. За повече 
информация отидете на www.strava.com.

Информацията в това ръководство се отнася както за 
сегментите на Garmin Connect, така и за сегментите на 
Strava.

Тренировки 3

Използване на Strava Segment Explore уиджет
Strava Segment Explore уиджет ви позволява да разглеждате 
и да карате в близост до Strava  сегменти.
1 От Strava Segment Explore уиджета изберете сегмент.
2  Изберете опция.

• Избор    за да отбележите сегмента в Strava  профила си.
• Изберете Download  >  Ride  да изтеглите сегмент на 

устройството си.
• Изберете Ride за да карате по изтегления сегмент.

3 Избор или  за да видите времето си за сегмента, най - добрите 
времена  на  приятелите  си  и  времето  на  лидера  на  сегмента.

Следване на сегмент от мрежата
Преди да можете да изтеглите и следвате сегмент от 
Garmin Connect, трябва да имате Garmin Connect акаунт.

1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабела.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате Strava  сегменти, любимите ви 
сегменти се прехвърлят автоматично на вашето устройство, 
когато е свързан към Garmin Connect Mobile или вашия компютър.

2 Отидете на connect.garmin.com.

3 Създайте нов сегмент или изберете съществуващ сегмент.
4  Изберете Send to Device.

5 Разкачете устройството и го включете.
6 Изберете  Training > Segments.

7 Изберете сегмента.
8 Изберете  Map > Ride.

Активиране на сегментите
Можете да разрешите сегментните състезания и подканванията, 
които ви предупреждават за приближаване до сегменти.
1 Изберете Training > Segments.

2  Изберете сегмент.
3 Изберете Enable.

ЗАБЕЛЕЖКА: Показванията за предупреждение към 
сегменти се появяват само за активираните сегменти.

Състезание на сегмент
Сегментите са виртуални състезателни курсове. Можете да се 
състезавате в сегмент и да сравнявате ефективността си с 
предишни дейности, резултати от други карания, връзки във 
вашия Garmin Connect профил или други членове на 
велосипедната общност. Можете да качите данни за активността 
си в Garmin Connect, за да видите сегментната си позиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият Garmin Connect акаунт Strava акаунт са 
свързани, вашата дейност автоматично се изпраща в профила ви в 
Strava, за да можете да прегледате позицията на сегмента.
1 Избор  за да стартирате таймера за активност.

Когато пътят ви пресича сегмент, можете да се 
състезавате със сегмента.

2 Започнете състезанието на сегмента.
Екранът с данни за сегмента се появява автоматично.

3 Ако е необх., избор или  за променете целта си по време 
на състезанието.
Можете да се състез. срещу лидера на сегмента,  предишното си 
представяне или други велосипеди (ако има такива). Целта авт. 
се коригира въз основа на текущото Ви представяне.

След приключване на сегмента се появява съобщение.
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Bluetooth 2.4 GHz @ 3 dBm nominal
Wi‑Fi 2.4 GHz @ 18 dBm nominal

Информация за устройството
Спецификации
Edge Спецификации
Вид батерия Презар., вгр. литиево-йонна 
Живот на батерията              До 20 часа
Диапазон на работн. темп. От -20º до 60ºC 

Температура на зареждане От 0º до 45ºC 

Безжични честоти/ ANT+ 2.4 GHz @ 3 dBm nominal
протоколи

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7*

* Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m 
за период до 30 минути. За повече информация отидете на 
www.garmin.com/waterrating.

Спецификации на пулсомера
Вид батерия Сменяема CR2032, 3 volts

Живот на батерията   До 4.5 години, по 1 час/ден
Воден рейтинг 3 ATM*

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт не предава данни 
за сърдечния ритъм по време на плуване.

Диапазон на работн.
темп.
Безжични честоти/
протоколи

От -5° до 50°C

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

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството на места, където може да се
получи продължително излагане на екстремни температури,
тъй като това може да причини трайни повреди.
Никога не използвайте твърд или остър предмет за работа
със сензорния екран, или може да го повредите.
Избягвайте химически почистващи средства, разтворители,
които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.
Защитете капака, за да предотвратите повреда на USB 
порта.

Почистване на устройството
1 Избършете уреда с кърпа, навлажнена с лек разтвор за 

почистване. 
2 Подсушете.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

Грижа за пулсомера
ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва  да  отстраните  и  извадите  модула,  преди  да 
измиете каишката.
Натрупването на пот и сол върху каишката може да намали 
способността на пулсомера да отчита точни данни.
• Отидете на www.garmin.com/HRMcare за подробни 

инструкции за почистване.
• Изплакнете каишката след всяка употреба.
• След всеки седем тренировки изперете каишката в пералня.
• Не поставяйте каишката в сушилня.
• Когато изсушавате лентата я закачете да виси.
• За да удължите живота на пулсомера, извадете

модул, когато не се използва.

Инсталиране на карта с памет
Можете да инсталирате карта с памет за допълнително съхранение 
или да инсталирате предварително заредени карти. Устройството 
поддържа microSD или microSDHC карти с памет до 2 TB.
1 Намерете кръглия капа за карта с памет на гърба на 

устройството.
2 Използвайте монета, за да завъртите капака обратно на 

часовниковата стрелка, докато се освободи.

3 Извадете капака.
4 Плъзнете държача , и го повдигнете.

5 Постав. картата памет  в  държача  на  картата,  с 
контактите обърнати надолу.

6Затворете държача на картата и го плъзнете, за да го заключите.
7 Поставете капака, като се уверите, че индик.  сочи .  .
8  Използвайте монета, за да завъртите капака,

като се уверите, че индик. сочи      .

Заменяеми батерии
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety and Product Information ръководство
 в кутията за продукта за предупреждения за продукта и 
друга важна информация.

Смяна на батерията на пулсомера
1 Използвайте малка отвертка Phillips, за да премахнете четирите 

винта на гърба на модула.
2 Свалете капака и батерията.

3   Изчакайте 30 секунди.
4 Поставете новата батерия с положителната страна нагоре. 

Не повреждайте или губете уплътнението на O-пръстена.
5 Поставете задния капак и четирите винта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не презатягайте.
След като смените батерията на пулсомера, може да се 
наложи да го сдвоите отново с устройството.
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Смяна на батерията на сензора за скорост 
или каданс
Светодиодът мига в червено, за да покаже ниско ниво 
на батерията след два оборота.
1 Намерете кръглия капак за бат.  на гърба на сензора.

2 Завъртете  капака  обратно  на  часовн.  стрелка,  докато 
маркерът не се отключи.

3 Извадете капака и батерията
Â  или  магнит,  за  да 

извадите батерията от капака.

.

Можете да използвате тиксо

4 Изчакайте 30 секунди.
5 Поставете новата батерия в капака, спазвайки полярността. 

Не повреждайте или губете уплътнението на O-пръстена.
6 Завъртете капака, докато маркерът се заключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Светодиодът мига в червено и зелено за 
няколко секунди след смяната на батерията. Когато LED 
мига в зелено и след това спира да мига, устройството е 
активно и готово за изпращане на данни.

Отстраняване на проблеми
Нулиране на устройството
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да го
 ресетнете. Това не изтрива вашите данни или настройки.

Задр.  за 10 секунди.
Устройството се нулира и включва.

Възстановяване на настройките по подразбиране
Можете да възстановите стандартните настройки за 
конфигурация и профилите на активността. Това няма да 
премахне историята или данните за активността ви.

Избор  > System > Device Reset > Restore Default 
Settings > .

Изчистване на потребителски данни и настройки
Можете да изчистите всички потребителски данни и да 
ресетнете устройството в първоначалната му настройка. 
Това премахва историята и данните ви, като карания и 
тренировки и възстановява настройките на устройството и 
профилите на активността. 

Избор  > System > Device Reset > Clear Data and 
Settings > .

Увеличаване на живота на батерията
• Включете Battery Save Mode.

• Намалете  яркостта  на  фоновото  осветление  или 
съкратете времето за изчакване.

• Изберете Smart интервал на записване.

• Включете Auto Sleep функцията.

Отстраняване на проблеми 5

• Изключете Phone безжичната функция.

• Изберете GPS настройките.

• Премахнете безжичните сензори, които вече не използвате.

Включване на режима за икономия на батерията
Режимът за икономия на батерията автоматично настройва 
настройките, за да удължи живота на батерията за по-дълъг период. 
По време на дадена дейност екранът се изключва. Можете да 
активирате автом. сигнали и да докоснете екрана, за да го събудите. 
Режимът за съхранение на батериите записва по-рядко GPS точки и 
данни от сензори и точността на данните за следи са намалени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Историята се записва в режим за пестене на 
батерията, когато таймерът работи.
1 Избор  > Battery Save Mode > Enable.

2 Изберете сигн., които събуждат екрана по време на дейност.

Подобряване на приемането на GPS сателит
• Често синхронизирайте устройството с Garmin Connect:

◦ Свържете устройството си с компютър, като използвате 
USB кабела и приложението Garmin Express.

◦ Синхронизирайте устр. си с прил. Garmin Connect за мобилни 
устройства с помощта на вашия смартфон с Bluetooth.

◦ Свържете устройството си с Garmin Connect с Wi-Fi
 безжична мрежа.

Докато сте свързани с вашия Garmin Connect акаунт, 
устройството изтегля няколко дни сателитни данни, което 
му позволява бързо да открие сателитни сигнали.

• Вземете устройството си на открито далеч от високи 
сгради и дървета.

• Останете неподвижни за няколко минути.

Настройване на височината
Ако имате точни данни за височината за сегашното си местопол., 
можете ръчно да калибрирате алтиметъра на вашето устройство.
1 Избор Navigation >  > Set Elevation.

2 Въведете височина и избер.     .

Температурни показания
Устройството може да покаже температурни показания, които са 
по-високи от действителната температура на въздуха, ако устр. е 
поставено на пряка слънчева светлина, задържано в ръка или се 
зарежда с външна батерия. Също така на устр. ще отнеме известно 
време, за да се приспособи към значителни промени в темпер.

Устройството ми е на грешен език
1 Избор .

2 Превъртете надолу до посл. елемент в списъка и го изберете. 
3  Превъртете надолу до петия елемент в списъка и го изберете.
4  Изберете вашия език.

Сменяеми О-пръстени
Сменяеми ленти (O-пръстени) са налични за монтажите.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само ленти за смяна Ethylene Propylene 
Diene Monomer (EPDM). Отворете http://buy.garmin.com или се 
свържете с вашия дилър на Garmin.

Преглед на информацията за устройството
1 Избор  > System > About.

2 Изберете опция.
• Изберете Regulatory Info за да видите регулаторната 

информация и номера на модела.



• Изберете  Copyright  Info  за  да  видите  софтуерна  информ., 
идентифик. номер на устр. и лицензионното споразумение.

Обновяване на софтуера чрез 
Garmin Connect Mobile
Преди да можете да актуализирате софтуера на 
устройството си посредством приложението Garmin Connect 
Mobile, трябва да имате Garmin Connect акаунт и трябва да 
свържете устройството със съвместим смартфон.
1 Синхронизирайте  устройството  си  с  приложението 

Garmin Connect за мобилни устройства.
Когато е налице нов софтуер, вашето устройство ви 
предупреждава да актуализирате софтуера.

2 Следвайте инструкциите на екрана.

Актуализиране на софтуера с 
използване на Garmin Express
Преди да можете да актуализирате софтуера на 
устройството си, трябва да имате Garmin Connect акаунт и 
трябва да изтеглите приложението Garmin Express.
1 Свържете устройството към компютъра чрез USB кабела.

Когато е налице нов софтуер, Garmin Express го изпраща 
на вашето устройство.

2 Следвайте инструкциите на екрана.
3 Не изключвайте устройството си от компютъра по време на

процеса на обновяване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вече сте настроили устройството си с Wi-Fi
Garmin Connect може автоматично да изтегля наличните 
актуализации на софтуера на вашето устр., когато се
свърже с Wi‑Fi мрежата.

Актуализации на продукти
На компютъра си инсталирайте Garmin Express 
(www.garmin.com / express). На вашия смартфон, 
инсталирайте приложението Garmin Connect Mobile.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:
•   Актуализации на софтуер
• Актуализации на карти
• Качване на данни на Garmin Connect

• Регистриране на продукт

Получаване на повече информация
• Отидете  на  www.support.garmin.com  за  допълнителни 

ръководства, статии и актуализации на софтуера.
• Отидете  на www.garmin.com/intosports.

• Отидете  на www.garmin.com/learningcenter.

• Отидете  на http://buy.garmin.com, или се свържете с вашия дилър 
на Garmin за информация за допълнителни аксесоари и 
резервни части.
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