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Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Бутони

Винаги се консултирайте се с лекаря си, преди да 
започнете или промените някоя тренировъчна програма.

Изберете, за да събудите устройството.
Натиснете, за да включите и изключите устройството.

Á Изберете, за да преминете през екранните данни, опциите
 и настройките.
От началния екран задръжте, за да видите менюто.

Â Изберете, за да преминете през екранните данни, 
опциите и настройките.
От началния екран изберете, за да видите уиджетите.

Ã Изберете, за да стартирате и спрете таймера. 
Изб., за да изберете опция или да потвърдите съобщение.

Ä Изберете, за да маркирате нова обиколка.
Изберете, за да се върнете към предишния екран.

Статус на иконите

GPS статус

Bluetooth  статус

Статус пулсомер 

Силов статус

LiveTrack статус

Скорост и каданс статус

Сдвояване с вашият смартфон

Постоянно светеща икона означав , че е намерен 
сигнал или сензора е свързан.

Въведение 1

За да използвате свързаните функции на устройството Edge, 
то трябва да бъде сдвоено директно чрез приложението 
Garmin Connect ™ Mobile, вместо през Bluetooth.
1 От  магазина  за  приложения  на  вашия  смартфон, 

инсталирайте и отворете приложението Garmin Connect.
2 Задр  за да включите устройството.

При първото включване на устройството ще изберете 
езика на устройството. Следващия екран ви подканва 
да сдвоите с вашия смартфон.
Можете да задър. , и изберете Phone > Status > Pair 
Phone за ръчно въвеждане на режима на сдвояване.

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

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

прил. Garmin Connect    от      или   менюто изберете 
Garmin Devices > Add Device, и следвайте инструкциите 
на екрана.

След  успешно сдвояване, се появява съобщение и устройството 
ви автоматично се синхронизира със смартфона ви.

Инсталиране на стандартен монтаж

1 Изберете безопасно място, за да монтирате устройството, 
където не пречи на безопасната работа с велосипед.

За най-добър прием на GPS, поставете монтажното, така че 
предната част на устройството да е ориентирана към небето. 
Можете да инсталирате монтажното на кормилото.

2 Поставете  диска
À

 на гърба на монтажното.
Гумените подложки се подравняват с гърба на 
монтажното, така че да останат на мястото си.

3 Поставете монтажното върху лапата на колелото.
4 Прикрепете здраво монтажното с помощта на          двете ленти.

Á

.
5 Подравнете разделителите на гърба на устр. с монтажното 

.
6 Натиснете  леко  надолу  и  завъртете  устройството  по 

часовниковата стрелка, докато се застопори на място.

Освобождаване на Edge
1 Завъртете Edge, за да отключите устройството.
2 Повдигнете Edge от монтажното.

Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете напълно USB 
порта, капака и околното пространство, преди да 
зареждате или свързвате с компютър.

Устройството се захранва от вградена литиево-йонна 
батерия, която можете да заредите, като използвате 
стандартен стенен контакт или USB порт на компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството няма да се зарежда, когато е 
извън одобрения температурен диапазон.
1 Издърпайте капака

À

    за USB порта
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2 Тренировки

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

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

4 Включете AC  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 на 
продукта за предупреждения и друга важна информация.

Придобиване на сателитни сигнали
Устройството може да се нуждае от ясен изглед към 
небето, за да получи сателитни сигнали. Времето и датата 
се задават автоматично в зависимост от GPS позицията.
СЪВЕТ: За повече информация относно GPS, преминете 
към www.garmin.com/aboutGPS.
1 Отидете на открито.

Предната част трябва да е ориентирана към небето.
2 Изчакайте, докато устройството намери сателитите.
Може да отнеме 30-60 сек., за намеране на сат. сигнали.

Преглед на уиджетите
Устройството ви идва с предварително инсталирани 
уиджети. Трябва да свържете устройството си със 
смартфон, за да извлечете максимума от устройството си.
• От началния екран изберете    или .

Устройството преминава през списъка с уиджети.

• Докато сте на уиджет, изберет.    за да видите допълнителни 
опции за този уиджет.

Използване на фоновото осветление
• За да включите осветлението, изберете произволен бутон.
• За да кориг. времето задр.   изберете System  >  Backlight

 Timeout, and select an option.

Тренировки
Отидете да бягате
Ако устройството ви е в комплект с ANT + сензор, те вече са сдвоени
 и могат да бъдат активирани по време на първон. настройка.
1 Задр.,   за да включите устройството.
2 Излезте навън и изчакайте, докато устр. намери сателитите.

 свети стабилно, когато устройството е готово.
3 От началния екран изберете .
4 Избор  за да стартирате таймера за активност.

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

5 Избор  за да спрете таймера за активност.
6 Изберете опция:

• Изберете Resume за да продължите карането си.
• Изберете Save Ride да спрете карането си и да го запишете.

СЪВЕТ: Можете да изберете типа на каране. Точните 
данни са важни за създаването на курсове на вашия 
Garmin Connect акаунт.

• Изберете Mark Location за да маркиране и запазване.

• Изберете  Discard  Ride  да  спрете  пътуването  и  да  го 

• Изберете  Back  to  Start  за  да  се  върнете към 
началното си местоположение.

изтриете от устройството.

Следване на запазено каране
1 Задр .
2 Изберете Navigation > Ride an Activity.
3 Изберете каране.

Можете да изберете   да видите по-подробна информация за 
пътуването, като резюме, местоположение на картата, 
подробности за обиколката или да изтриете това пътуване.

4 Изберете Ride.
5 Избор  за да стартирате таймера за активност.

https://www.garmin.com/aboutGPS
https://www.garmin.com/aboutGPS


Навигиране 3

Навигиране

• Местоположения
• Настройки на картата

Характеристиките и настройките за навигация се отнасят 
и за навигационните курсове и сегменти.

Местоположения
Можете да записвате и съхранявате местоп. в устройството.

Маркиране на местоположение
Преди да можете да марк. местоп., трябва да нам. сателити.
Местоп. е точка, която записвате и съхранявате в устр. Ако 
искате да запомните забележителности или да се върнете 
на определено място, можете да маркирате местопол.
1 Отидете да карате.
2  Задр. .
3 Изберете Mark Location.

Появява се съобщение. Иконата по подразбиране за 
всяко местоположение е флаг.

Навигиране до запазено местоположение
Преди да можете да се навигирате до запазено място, 
трябва да намерите сателити.
1 Задр .
2 Изберете Navigation > Saved Locations.
3  Изберете местоположение.
4 Изберете Go To.
5 Избор  за да започнете вашето пътуване.

Навигиране обратно към старта
По време на пътуване, можете да се върнете към нач. точка.
1  Отидете да карате.
2 Избор  да спрете карането.
3 Изберете Back to Start.
4 Изберете Along Same Route or Straight Line.
5 Избор  за да продължите карането си.

Устройството ви навигира обратно до началната точка 
на вашето пътуване.

Преглед на запазените местоположения
Можете да видите подробности за запазените 
местоположения, като например надм. височина и картата.
1 Задр .
2 Изберете Navigation > Saved Locations.
3  Изберете запазено местоположение.
4 Изберете Details.

Преглед на месроположения на картата
1  Задр  .
2 Изберете Map > User Locations.
3  Изберете Show.

Персонализиране на иконите на картата
Можете да персонализирате иконите на картата, за да 
идентифицирате различни типове запазени 
местоположения. Например вашето местонахождение или 
места, където можете да ядете или пиете.

1 Задр .
2 Изберете Navigation > Saved Locations.
3  Изберете запазено местоположение.
4 Изберете Change Icon.
5 Изберете опция.
Преместване на местоположението ви
1  Задр .
2 Изберете Navigation > Saved Locations.
3  Изберете запазено местоположение.
4 Изберете Reposition Here > Yes.

Местоположението се променя до текущата ви позиция.

Изтриване на запазено местоположение
1  Задр .
2 Изберете Navigation > Saved Locations.
3  Изберете местоположение.
4 Изберете Delete > Yes.

Bluetooth свързани функции
Устройството има функции, свързани с Bluetooth, за вашия 
съвместим смартфон или фитнес устройство. Някои 
функции изискват да инсталирате приложението Garmin 
Connect Mobile на вашия смартфон. Отидете на 
www.garmin.com/intosports/apps за повече информация.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Устройството  ви  трябва  да  е  свързано  към вашия 
смартфон с Bluetooth, за да се възползвате от някои функции.
LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следят вашите 

състезания и тренировъчни дейности в реално време. Можете да 
поканите последов. си чрез имейл или социални мрежи, което им 
позволява да преглеждат данните ви на живо на Garmin Connect.

Activity uploads to Garmin Connect: Автоматично 
изпраща активността ви в Garmin Connect веднага 
щом приключите със записването на активността.

Course and segment downloads from Garmin Connect: 
Позволява ви да търсите курсове и сегменти на Garmin 
Connect чрез вашия смартфон и да ги изпращате на 
вашето устройство.

Social media interactions: Позволява ви да публикувате 
актуализация на любимия си уебсайт за социални 
медии, когато качите дейност в Garmin Connect.

Weather  updates:  Изпраща  в  реално  време  метеорологични 
условия и сигнали на вашето устройство.

Notifications: Показва известия и съобщения от телефона
 на вашето устройство.

Assistance: Позволява ви да изпратите автоматизирано 
текстово съобщение с вашето име и местоположение 
до вашите спешни контакти, като използвате 
приложението Garmin Connect Mobile.

http://www.garmin.com/intosports/apps
http://connect.garmin.com
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Sensors & Accessories > Add New > Extended Display.
4 Follow the on-screen instructions on your Edge device and 

Garmin watch to complete the pairing process.

4 Информация за устр.

Промяна на езика на устройството
1  Задр    .
2 Изберете System > Language.

Промяна на мерните единици
Можете да персонализ. мерни единици за разст. и скорост.
1  Задр  .
2 Изберете System > Units.

Вкл. и изкл. на тоновете на устройството
1 Задр   .
2 Изберете System > Sounds.

Задр  и изберете Ride Settings.
Ride Settings

Data Pages: Позволява ви да персонализирате екрани за 
данни и да добавяте нови екрани за данни за вашето 
каране.

Alerts: Задава тренировъчните сигнали за вашето каране.
Laps: Задава опциите за Auto Lap функцията.

Auto Pause:  Задава на устройството да спре да записва 
данни, когато спрете да се движите.

Auto Scroll: Позволява ви да преминете автоматично през 
всички екрани за данни, докато таймерът 
работи.

Segment  Alerts:  Активира  подканите,  които  ви 
предупреждават за приближаване до сегменти.

Nav.  Prompts:  Актив.  или  деакт.  завой  по  завой 
сигналите.

GPS: Позволява ви да изключите GPS или да промените 
сателитната настройка.

Промяна на настройките за сателит
За по-голяма производителност в предизвикателни среди и 
по-бързо GPS позициониране, можете да включите GPS + 
GLONASS или GPS + GALILEO. Използването на GPS и 
друг сателит заедно намалява живота на батерията.
1 Задр .
2 Изберете Ride Settings > GPS.
3  Изберете опция.

Сигнали
Можете да използвате сигнали, за да тренирате към 
конкретни цели за време, дистанция, калории и пулс.
Настройване на повтарящо се предупреждение
Повтарящо се предупреждение ви известява всеки път, 
когато устр. записва определена стойност или интервал. 

1 Задр .
2 Изберете Ride Settings > Alerts.
3 Изберете тип на сигнала.
4 Включете сигнала.
5 Въведете стойност.
6 Избор .
Всеки път, когато достигнете стойността на сигнала, се 
появява съобщение. Устройството също сигнал., ако са 
включени звуковите тонове.

 

Настройки на телефона
Задр , и изберете Phone.
Get Assistance: Позволява ви да изпратите 

автоматизирано текстово съобщение с вашето име и  
GPS местоположение до вашите контакти за спешни 
повиквания в Garmin Connect.

Status: Активира безжичната технология Bluetooth.
ЗАБЕЛЕЖКА: Други настройки за Bluetooth се появяват, само 
когато е активирана безжичната технология Bluetooth.

Notifications: Позволява ви да активирате известията за 
телефон от вашия съвместим смартфон.

Pair Phone: Свързва вашето устройство със съвместим смартфон 
с Bluetooth. Тази настройка ви позволява да използвате 
функции, свързани с Bluetooth, включително качване в LiveTrack 
и качване на активности в Garmin Connect.

Настройване на Extended Display Mode
Можете да използвате Edge 130 като разширен дисплей, за да 
видите екрани за данни от съвместим Garmin часовник. Например, 
можете да свържете съвместим Forerunner  часовник за 
показване на екрани с данни на Edge устр. по време на триатлон.
1 От вашият Edge, задръжте     .
2 Изберете Extended Display > Connect New Watch.
3 От вашия съвместим часовник Garmin, изберете Settings > 

Екранът с данни от вашия сдвоен часовник се показва на  
Edge устройството, когато устройствата са сдвоени.
ЗАБЕЛЕЖКА: Нормалните Edge настройки са деактивирани, 
докато използвате Extended Display режим .

След като сдвоите съвместимия часовник Garmin с вашето 
Edge устройство, те автоматично се свързват следващия път, 
когато използвате режима Extended Display.

Излизане от Extended Display режим
1 Докато устр. е в Extended Display режим  задръж. .
2  Изберете Exit Extended Display > Yes.

Информация за устройството
Спецификации
Edge Спецификации
Тип батерия Вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията               До 15 часа.
Работна температура От -20º до 60ºC
Температура на зареждане  От 0º до 45ºC
Безжични честоти / ANT+ 2.4 GHz @ 1 dBm nominal
протоколи Bluetooth 2.4 GHz @ 1 dBm nominal
Воден рейтинг                        IEC 60529 IPX7*

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

Спецификации на пулсомера
Тип батерия Сменяема CR2032, 3 volts
Живот на батерията    До 4,5 год. за 1 час / ден
Водоустойчивост 3 ATM*

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

http://www.garmin.com/waterrating
http://www.garmin.com/waterrating
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