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Въведение
ВНИМАНИЕ

Вижте Important Safety и Product Information напътствията 
в кутията на апарата за предупреждения и друга важна 
информация.
Винаги се консултирайте с вашия лекар преди да 
започнете да променяте тренировъчна програма.

Бутони

Изберете, за да вкл. и изкл. фоновото осветление. 
Задръжте, за да включите или изключите устройството.

Á Изберете, за да се пуска и спира таймера.
Изберете, за да изберете опция, или да приемете съобщение.

Â Избор,  за  да  преминете  през  екраните  с  данни,  опции  и 
настр. От нач. екран изб., за да видите менюто на устр.

Ã Изберете, за да поставите началото на нова обиколка.
Изберете, за да се върнете към предишния екран.

Статус на иконите
Солидна икона означава, че е установен сигнал или 
датчика е свързан.

GPS статус

Bluetooth  статус

Статус на пулсомера

Статус  за скорост и каданс

LiveTrack статус 

Инсталиране на стандартно монтажно
За най-добро GPS приемане, разположете монтажното така 
че предната част на устройството да е ориентирано към 
небето. Можете да инсталирате монтажно върху кормилото.
1 Изберете сигурно място за монтиране на устр., ако то не

 пречи на безопасното функциониране на колелото.

 
2 Пост. гумения дискÀ

 на гърба на монтажното.

Въведение 1

3 Поставете монтажното на стъблото.
4 Закрепете здраво монтажното  чрез двете каишки
5 Изравнете  пластинките  на  гърба  на  устройството  с 

монтажните резки 
6 Натиснете  леко  надолу  и  завъртете  по 

часовниковата  стрелка  устройство,  докато  щракне на място.

Освобождаване на Edge
1 Завъртете Edge посока на часовн. стрелка за освобождаване.
2 Повдигнете Edge от мантажното устройство.

Отидете да карате
Устройството идва частично заредено. Може да се наложи да го 
заредите преди да отидете да карате. Ако вашето устройство 
Edge 25 е опакован с ANT + сензор, то те вече са сдвоени.

1 Задр  за да включите устройството.
2 От началния екран, избор .
3 Излезте навън, и изчакайте, докато устр.  локализира сателити.

Сателитните барове са солидни, когато устройството е готово.
4  Избор   за да стартирате таймера.

История се записва само докато таймерът работи.
5  Избор  за допълнителни страници с данни.

Време À

, дистанц. Á, скорост 
Â

, общото изкачване, и 
калории, се записват, докато таймерът работи. При 
използване на допълнителен пулсомер, ударите в минута
 и зоната на пулса.

СЪВЕТ: Можете да персонализирате полетата с 
данни

6 Избор  за да спрете таймера.
7 Изберете Save.

Зареждането на устройството
ВНИМАНИЕ

Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте Important 
Safety и Product Information напътствия в кутията на апарата за 
предупреждения и друга важна информация.

СЪОБЩЕНИЕ
За да предпазите от корозия, почистете и подсушете контактите и 
околностите преди зареждане или свързване към компютър. 
Обърнете се към инструкциите за почистване в допълнението.

1 Включете USB кабела в USB порта на компютъра.
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• Select Lap Key > Turn On to use  to mark a lap during 
an activity.

®

2 Изравнете пунктове на  зарядно с  контактите на  гърба 
на устр. и натиснете зарядн. 

À

 докато щракне.

3 Зареждайте устройството напълно.

Тренировки
Задаване на Ride Mode

• Изберете  Basic  за на открито  (Going  for  a Ride, 
page 1) или на закрито (Training Indoors, page 2).

• Изберете Follow Course да следват курс изтеглилен 
от вашия акаунт Garmin Connect ™ (Following a Course
 from the Web, page 4).

• Изберете Time за тренировка към конкретна цел с време.
• Изберете Distance за трен. към конкр. цел с дистанция
•   Изберете Calories за трен. към конкр. цел с калории.

3 Ако е необходимо, въведете потребителски стойност за
 време, разстояние, или цел за калории.

4 Избор .
Когато достигнете до време, разстояние, калории, или цел,
 се появява съобщение. Устройството също така издава 
звуков сигнал, ако звуковите тонове са включени.

Редакция на време, разстояние, или цела за калории
Когато тренирате за време, разстояние, калории, или цел 
за калории, можете да редактирате текущия режим.
1 Избор  > Ride Options > Ride Mode > Edit.
2 Въведете потребителска стойност.
3 Избор .

Промяна на Ride Mode
1 Избор  > Ride Options > Ride Mode > Change Mode.
2 Изберете опция.
3 Ако тренирате за време, разстояние, калории, или цел за

калории, въведете потребителска стойност.
4 Ако следвате курс, изберете курс изтеглен от вашия

Garmin  Connect  акаунт.
5  Избор .

Тренировка на закрито
Можете да изключите GPS когато сте на закрито, за да 
запазите живота на батерията.
1 Избор  > Ride Options > Location > Indoor.
2 Избор .

Устройството влиза в режим на таймер.
3 Избор  за да стартирате таймера.
Когато GPS е изключен, скорост и разстояние, не са налични,
 освен ако имате сензор за скорост, който изпраща данни за 
скорост и разстояние към устройството (Edge 25 устройство 
само). Следващият път, когато включите устройството, то 
търси сателитни сигнали.

Маркиране на обиколки
функция, за да маркирате обиколка на 

определено разст. автоматично (например, всеки 5 км), и ще можете
 да маркирате обиколки ръчно. Тази опция е полезна за сравняване 
на резултатите Ви в различни части на една дейност.

Може да ползвате Auto Lap

1 Избор  > Settings > Ride Settings > Laps.
2 Изберете опция:

• Изберете  Auto  Lap,  и  изберете  разстояние  за 
използване на функцията Auto Lap.

Използване на Auto Pause
Можете да използвате функцията за Auto Pause за пауза на 
таймера автоматично, когато спрете да се движат. Тази 
функция е полезна, ако вашата активност включва 
светофари или други места, където трябва да се спре.
ЗАБЕЛЕЖКА: пауза момента не се записва с данните си история.1 Избор  > Ride Options > Ride Mode.

2 Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е режима на каране подразбиране.

Избор  > Settings > Ride Settings > Auto Pause > Turn 
On.

Използване на Auto Scroll
Можете да използвате функцията за Auto Scroll за да преминете 
през страниците с данни за обучение авт., докато таймерът работи.
1 Избор  > Settings > Ride Settings > Auto Scroll.
2 Изберете скорост на дисплея.

Промяна на полетата с данни
Можете да промените комбинацията на полетата с данни за 
страниците, които се появяват, докато таймерът работи.
1 Избор  > Settings > Ride Settings > Data Fields.
2 Изберете страница.
3 Изберете поле за данни, за да го промените.

История
Историята включва време, разстояние, калории, скорост, инф. за 
обиколки, надм. височина, и по желание ANT + сензорна инф.
ЗАБЕЛЕЖКА: Историята не се записва, докато 
таймерът е спрян или в пауза.
Когато паметта на устр. е пълна, най-старите данни се 
презаписват. Трябва да се качвате историята на Garmin 
Connect периодично, за да следите всичките си данни.

Преглед на вашето каране

Изтриване на каране
1 Избор  > History > Rides.

1 Избор  > History > Rides.
2 Изберете каране.

2 Изберете каране.
3 Избор  > Discard > Yes.

Лични рекорди
Когато завършите на каране, устр. показва всички нови лични 
рекорди, който сте постигнали. Личните рекорди включват 
най-бързото ви време през стандартно разстояние, най-дългото  
каране, и най-голямото изкачване по време на каране.

Преглед на личните рекорди
1 Избор  > History > Records.
2 Избор   за да преминете през вашите рекорди.

2 Тренировки
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Изтриване на лични рекорди
1 Избор  > History > Records.
2 Изберете запис, за да изтриете.
3 Изберете Clear? > Yes.

Възстановяване на личен рекорд
Можете да настроите всеки личен рекорд обратно в един
 предварително записан.
1 Избор  > History > Records.
2 Изберете запис за възстановяване.
3 Изберете Use Previous > Use Record.

Преглед на Bike Totals
Можете да видите натрупаните данни, които сте записали на
 устр., включително брой на каране, време и разстояние.
1 Избор  > History > Totals.
2 Изберете опция за да видите пътуването.

Рестартиране на Bike Totals
1 Избор  > History > Totals > Reset.
2 Изберете опция за нулиране на устройството.

СЪВЕТ: Можете да ресетнете всички пътувания на 
устройства за запис на нов дневник за пътуване.

3 Изберете Yes.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не изтрива всички запаметени дейности.

Можете да се свържете с приятелите си в Garmin Connect. Той 
дава инструментите за проследяване, анализиране, споделяне
 и взаимно насърчаване. Запишете събитията от вашия 
активен начин на живот, включително бягания, разходки, 
плуване, походи, триатлони, и повече. За да се регистрирате 
за безплатен акаунт, отидете на www.garminconnect.com/start.

Garmin Connect

Съхранявайте дейности: След като завършите и запам. 
дейността на вашето устр., можете да качите тази дейност 
на Garmin Connect и да я държите колкото искате.

Анализирайте вашите данни: Можете да видите 
по-подробна инф. за вашата дейност, включително време, 
разстояние, височина, сърдечната честота, изгорени 
калории, ритъм, карта, темпо и скорост.
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои данни изисква допълнителен
аксесоар като пулсомер.

Споделете вашите дейности: Можете да се свържете с
приятели, за да следват едни на други дейностите или
публикувайте линкове към социални мрежи.

Използване на Garmin Connect
Можете да качите всички ваши данни на Garmin Connect за
цялостен анализ. С Garmin Connect, можете да видите картата 
на вашата дейност, и сподели своите дейности с приятели.
1 Свържете устр. към компютъра с помощта на USB кабел.
2 Отидете на www.garminconnect.com/start.
3 Следвайте инструкциите на екрана.

История 3

Управление на данни
 95, 98, Me, 

Windows NT
NOTE: Устройството не е съвместим с Windows

 OS 10.3 and earlier.

Изтриване на файлове

СЪОБЩЕНИЕ
Ако не знаете целта на файла, не го изтривайте. Паметта
на вашето устройство съдържа важни системни файлове,
които не следва да бъдат заличени.

1 Отворете Garmin обема.
2 Ако е необходимо, отворете папка или обем.
3 Изберете файл.
4 Натиснете Delete бутона на клавиатурата.

Прекъсване на връзката на USB кабел
Ако устройството ви е свързано към компютъра като преносимо
устройство или обем, трябва безопасно да извадите вашето
устройство от компютъра, за да се избегне загуба на данни. Ако
устройството ви е свързано към вашия Windows компютъра като
преносимо устройство, не е необходимо безопасно изваждане.
1 Направете следното:

• За Windows компютри, изберете Safely Remove Hardware
иконата в системния трей и изберете вашето устройство.

• За потребители на Mac компютри, плъзнете иконата в кошчето.
2 Изключете кабела от вашия компютър.

Bluetooth свързани функции
Edge 25 има няколко Bluetooth свързаните функции за
вашия съвместим смартфон или мобилно устройство с
помощта на Garmin Connect Mobile App. За повече
информация, посетете www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Позволява на приятели и семейство да следват

вашите състезания и дейности за обучение в реално
време. Можете да поканите последователи, използвайки
електронна поща или социални медии.

Качване на дейности:: Автоматично изпраща дейността
ви,на Garmin Connect Mobile, веднага след като приключите
Social media interactions: Позволява ви да публикувате

актуализирате на любимата си социална медия,
когато качите дейност на Garmin Connect Mobile.

Notifications:  Показва  ви  обаждания  и  съобщения  на 
вашето Edge 25 устройство.

Свояване на вашият смартфон с  Edge 25
1 Отидете на www.garmin.com/intosports/apps, и свалете

Garmin Connect Mobile приложението.
2 Носете вашия смартфон в рамките на 10 м от телефона.
3 От Edge 25 устройств. изберете  > Settings > Bluetooth >
 Pair Smartphone.
4 Отворете Garmin Connect Mobile прил., и следвайте
     инструкциите на екрана, за да свържете устройство.

Инструкциите  са  предоставени  по  време  на  първоначалната 
настройка, или могат да бъдат намерени в Garmin Connect Mobile.

Изключване на Bluetooth безжична технология
• От Edge 25 устр. изберете  > Settings > Bluetooth > 

Turn Off.
• Вижте ръководството на потребителя за вашия смартфон, за да 

изключите безжичната технология Bluetooth.

Изключване на Смарт Известията
От Edge 25 устр. изберете  > Settings > Bluetooth > 
Smart Notifications > Turn Off.

http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garmin.com/intosports/apps
http://www.garmin.com/intosports/apps
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Навигация
Курсове
Можете да изпратите курс от вашия акаунт в Garmin Connect на 
вашето устр. След като е записно във вашето устройство, 
можете да навигирате по курса на вашето устройство.
Можете да следвате записан курс, просто защото той е добър 
маршрут. Например, можете да запишете и следвате 
маршрута на приятел за работа. 

Следване на курс от мрежата
Преди да можете да свалите курс от Garmin Connect 
трябва да имате акаунт в Garmin Connect (Using Garmin 
Connect, page 3).
1 Свържете устр. към компютъра с помощта на USB кабел.
2  Отидете на www.garminconnect.com.
3 Създайтена нов курс, или изберете съществуващ.
4 Изберете Send to Device.
5 Разкачете устройството.
6 Избор  > Courses.
7 Изберете курс.
8 Изберете Do Course.
9 Избор  за да стартирате таймера.

Картата показва хода и напредък в лента в горната част 
на екрана.

10Ако е необходимо     за допълнителни страници с данни.

À

,  и 
времето ви пред или зад врем. на курса 

Можете да видите разстоянието до края на курса
Á

.

Състезание срещу сегменти
Можете да изтеглите курсове съдържащи сегменти от профила
 си в Garmin Connect. Сегменти са виртуални курсове. Можете 
да се съст. срещу един сегмент, и да сравните ефективността 
си, за минали дейности, връзки в профила ви в Garmin Connect 
или други членове на Garmin Connect общността. Можете да 
качите вашите данни за дейността на вашия Garmin Connect 
акаунт, за да видите вашата сегмент позиция.
1 Започнете  да  следвате  курс,  съдържащ  сегмент 

(Following a Course from the Web, page 4).
Когато сте в близост до началната точка на 
маршрута, се появява съобщение.

2 Започнете състезание срещу сегмента.
Устройството показва времето, прекарано в сегмента.

Появява се съобщение, когато сегментът е завършен.

Преглед  на  дтайлите
1  Избор  > Courses.
2 Изберете курс
3  Изберете опция:

• Изберете Details за да видите времето, разстоянието 
и общо изкачване за курса.

• Изберете Map за да видите курса на карта.

Особености на картата

Посочва север
Á Очертание курса

Ниво на мащабиране

Изтриване на курс
1 Избор  > Courses.
2 Изберете курс.
3 Избор Delete > Yes.

Опции на курса
Избор  > Settings > Course Options.
Turn  Prompts:  Разрешава  или  забранява 

завой-по-завой навигация.
Segment Prompts: Разрешава или забранява подканите за 

предупреждаване на наближаващи сегменти.

ANT+ Сензори
Edge 25 устр. може да се използва с безжични ANT + сензори. За 
повече информация относно съвместимостта и закупуване на 
допълнителни сензори, отидете на http://buy.garmin.com.

Поставянето на  пулсомер
СЪОБЩЕНИЕ

Пулсомера може да предизвика прегряване, когато се използва за 
дълъг период от време. За да се избегне този проблем, се прилага 
антифрикционен лубрикант или гел до центъра на модула, където 
контактува с кожата ви.  Не използвайте гелове или смазочни 
материали, които съдържат слънцезащитен крем.

Трябва да носите пулсомера директно върху кожата си, точно под 
гръдната кост. Той трябва да бъде плътно достатъчно, за да останат
 на местото си по време на Вашата дейност.
1 Натис. таба

À

 на лентата през процепа
Á

 в  модула 
на монитора за сърдечен ритъм.

2 Натиснете таба надолу.
3 Намокрете електр.

Â

 на гърба на модула, за да се 
създаде силна връзка между гръдния ви кош и модула 
на сърдечната честота.

4 Увийте каишката около гърдите си и я прикрепете към 
другата страна на модула на сърдечната честота.

4 Навигиране

http://www.garminconnect.com
http://buy.garmin.com


The Garmin® логото трябва да е горе в дясно.
5 Дръжте устр.в рамките на 3 m  на монитора за сърдечен 
ритъм. След като сложите пулсомера, той е активен и 
изпраща данни.

Поставяне на сензор за каданс
Ако нямате този сензор, можете да пропуснете тази задача.
Garmin  Ви  препоръчва  да  подсигурите  колелото  си  на 
стойка, докато инсталирате сензора.

À

 здраво.1 Избер. размера на каишка, която захваща 
Каишката която изберете трябва да бъде 
най-малката, който се простира върху курбела.

2 Поставете и задръжте плоската страна на сензора за
 каданс от вътрешната страна на курбела.

Á

3 Изд. каишката 
Â

 на сензора.
около  курбела,  и  ги  приложете  към 

куките

4 Завъртете рамото, за да проверите за оформяне.
Сензорът и каишката не трябва да се докосват с някоя
 част на колелото наем или обувките ви.
ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът мига в зелено за пет 
секунди, за да показва активност след два оборота.

5 Направете  15  минутен път  с  тест  и  проверете  сензора, 
което ще ви гарантират, че няма увреждане.

Свързване на ANT + сензори
Първият път, когато свързвате ANT + сензор с вашето устр., 
трябва да сдвоите устр. и сензора. След първон. сдвояване, 
устр. автоматично се свързва към сензора, когато започнете 
вашата дейност и датчика е активен и в обхват.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако Edge 25 устройството е опаковано с 
ANT + сензор, те вече са сдвоени.
1 Инсталирайте сензора или поставете пулсомера.
2 Избор  > Settings > Connect Sensors.
3 Дръжте устр. в рамките на 1 см от сензора, и изчакайте, 

докато устройство се свързва към сензора.
Когато устройството открие сензора, се появява съобщение.

Задаване на максимален пулс
Устр. използва вашата информация за потребителският 
профил от първата стъпка, за да изчисли максималния ви 
пулс и определи Вашите зони на пулса по подразбиране. 
За най-точните данни през вашата дейност, трябва да 
зададете максималния пулс (ако ви е известен).

Персонализиране на вашето устройство 5

1 Избор  > Settings > User Profile > Max. HR.
2 Въведете максималния пулс.

За зоните на пулса
Много атлети използват зоните на пулса, за да измерят и
увеличат тяхната сърдечно-съдовата сила и подобрат тяхното
ниво на фитнес. Зона А на сърдечната честота е набор от
удара на сърцето в минута. Пет общоприети зони са
номерирани от 1 до 5. Като цяло, зоните на пулса са
изчислени въз основа на проценти на максималния пулс.

Фитнес цели
Познаването на зоните на пулса може да ви помогне
да измерите и да се подобри вашето фитнес ниво чрез
разбиране и прилагане на тези принципи.
• Пулсът е добър измервател за тренировките.
• Обучението в определени зони на пулса може да ви

помогне да подобрите физическата си сила.
• Познаването на зоните на пулса ви предпазва от

претоварване и намаля риска от нараняване.
Ако знаете максималния си пулс, можете да използвате
таблицата (Изчисляване на зоните) за да определите
най-добрата зона на пулс за вашите фитнес цели.
Ако не знаете максималния си пулс, използвайте
един от наличните в интернет калкулатори. По
подразбиране максималния пулс е 220 минус
възрастта ви.

Настройване на сигналите за пулс
Ако имате пулсомер, можете да настроите устройството да
 ви предупреждава, когато сърцето ви е над или под 
целева зона или обичаен диапазон. Например, можете да 
зададете на устройството да ви предупреждава, когато 
сърцето ви е под 150 удара в минута (BPM).
1 Избор  > Ride Options > HR Alert.
2 Изберете опция:

• За да използвате обхвата на съществуваща зона на 
пулса, изберете зона на сърдечната честота.

• За  да  персонализирате  макс.  стойност,  изберете 
Custom > High > Turn On, и въведете стойност.

• За  да  персонализирате  мин.  стойност,  изберете 
Custom > Low > Turn On, и въведете стойност.

Всеки път, когато надвиши или падне под определения диапазон или
 стойност, се появява съобщение. Устройството също така издава 
звуков сигнал, ако звукови тонове са включени.

Персонализиране на вашето устройство

Настройване на потребителският профил
Можете да обновите вашия пол, година на раждане, височина, тегло,
 и максималния пулс. Устройството използва тази информация, за 
да изчисли точни данни за обучение.

1 Избор  > Settings > User Profile.
2 Изберете опция.

Сиситемни настройки
Избор  > Settings > System.
Language: Задава езика.
Time: Задава часа (Time Settings, page 6).
Tones: Вкл. звукови тонове или изкл. Можете да настроите тонове за

бутони и съобщения.
Units: Задава мерните единици, използвани в устройството.



GLONASS: Опцията за сателитна система по 
подразбиране е GPS. Можете да активирате опцията 
GLONASS за повишена производителност в конкурентна
 среда и по-бързо придобиване на позиция. С помощта 
на GPS и GLONASS може да се намали живота на 
батерията.

Software Update: Проверява за акт. на софтуера.
About: Показва устр., софтуер и лиценз. информация

Настройки на часа
Избор  > Settings > System > Time.
Time  Format:  Задава  на  устройството  да  показва 

времето в 12-часов или 24-часов формат.
Set  Time:  Задава  часовата  зона  за  устройството  на  база 

на вашата GPS позиция.

Информация за устройството

Спецификации
Edge Спецификации

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7*

Тип на батерията Rechargeable, built-in lithium-ion battery
Живот на батерията Up to 8 hr.
Работен О -15º до 60ºC
температ.диапазон
Температ.диапазон 
на зареждане

От 0º до 45ºC

Радиочестотен 
/ протокол

2.4 GHz ANT+ безжична технология 
(Edge 25 само)
Bluetooth Smart безжична технология (Edge 
25 само)

*Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m
 в продължение на 30 минути. За повече информация, 
посетете www.garmin.com/waterrating.

Спецификации на пулсомера

диапазон
Радиочестотен
/ протокол

2.4 GHz ANT+ безжичен
комуникационен протокол

Воден рейтинг 1 ATM*
ЗАБЕЛЕЖКА:  Този  продукт  не  се 
предават данни за пулс при плуване.

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина т 
10 м. За повече инф., посетете www.garmin.com/waterrating.

Спецификации за сензора за скорост и каданс

Тип на батерията Заменяема CR2032, 3 volts
Живот на батерията    3 години (1 час на ден)
Работен температурен От -10° до 50°C 

диапазон

Тип на батерията Заменяема CR2032, 3 volts
Живот на батерията 12 месеца (1 час на ден)
Работен температурен   От -20º дo 60ºC 

Радиочестотен/ протокол 2.4 GHz ANT+ безжичен
комуникационен протокол

Воден рейтинг 1 ATM*

*Устройството издържа на налягане, равно на дълбочина от 
10 м. За повече инф., посетете www.garmin.com/waterrating.

Грижа за устройството
СЪОБЩЕНИЕ

Избягвайте екстремен шок и грубо отношение, защото
 това може да влоши живота на продукта.

Избягвайте натискане на бутоните под вода.
Не използвайте остри предмети за почистване на устр.
Избягвайте химически препарати, разтворители, и репеленти за 
насекоми, които могат да увредят пластмасовите компоненти.
Щателно изплакнете устройството с прясна вода след излагане на 
хлор, солена вода, слънцезащитен крем, козметика, алкохол, или 
други вредни химикали. Продължителната експозиция на тези 
вещества могат да повредят корпуса.
Не съхранявайте устройството, където може да е в
продължително излагане на екстремни температури,
защото това може да доведе до трайно увреждане.

Почистване на уреда
1 Избършете устройството с кърпа, напоена с мек

почистващ препарат.
2 Изсушете.

Грижа за пулсомер
СЪОБЩЕНИЕ

Натрупването  на  пот  и  сол  на  каишка  може  да  намали 
способността на пулсомера за точни данни.

• Изплакнете ремъка след всяка употреба.
• Ръчно измиване на ремъка от време на време, като се използва 

малко количество мек почистващ препарат/
Изп. на голямо количество препарат може да повреди каишката.

•   Не поставяйте каишката в сушилня.
• Когато изсушите лентата я проснете.

Сменяеми батерии
 ВНИМАНИЕ

Не използвайте остри предмети за отстраняване на батериите.
Дръжте батерията далеч от деца.
Никога не поставяйте батерии в устата. При поглъщане се свържете 
с вашия лекар или местен център за контрол на отравяне.
Батериите могат да съдържат перхлорат. Специална 
обработка може да се прилага. Вижте www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.

ВНИМАНИЕ
Свържете  се  с  местния  отдел  за  изхвърляне  на 
отпадъци, за да се рециклират правилно батериите.

Подмяна на батерията на пулсомера
1 Намерете капачето на батерията на гърба на пулсомоера

2 Използвайте  монета  да  завъртите  капака  обратно  на 
часовниковата стрелка, докато се освободи.

3 Махнете капака и батерията.
4 Изчакайте 30 секунди.
5 Поставете новата батерия с положителната страна нагоре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не поврждайте или губете O-пръстена.
6 Използвайте монета да завъртете обратно на мястото капачето а 

(стрелката трябва да сочи CLOSE).
След като смените батерията, може да се наложи да 
сдвоите пулсомера с устройството отново.

6                                                                                                                                                                                                       Информация за устройството
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• 1.7 × 1.9 × 0.9 in. AS568-131

Подмяна на батерията на сензора за скорост 
или каданс
LED светлината мига в червено, за да покаже ниско 
ниво на батерията, след два оборота.
1 Намерете капачето на батер.

À

 на гърба на сензора.

2 Завъртете  капака  обратно  на  часовниковата  стрелка, 
докато капака не се свободни, за да се отстрани.

Á

.3 Премахване на капака и батер.
Можете да изпол. парче лента Â

 или  магнит,  за  да 
извадите батерията.

4 Изчакайте 30 секунди.
5 Поставете новата батерия, спазване на поляритет.

Внимавайте да не повредите или загубите O-пръстена.
6 Завър.капака по часовн. стрелка, докато заключи.

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

Отстраняване на проблеми

Обновяване на софтуер
Преди да можете да актуализирате софтуера на 
устройството, трябва да имате акаунт в Garmin Connect, и 
вие трябва да изтеглите приложението Garmin Express ™.
1 Свържете устр. към компютъра с помощта на USB кабел.

Когато  има  нов  софтуер,  Garmin  Express  го 
изпраща във вашето устройство.

2  Следвайте инструкциите на екрана.
3 Не  изключвайте  устройството  от  компютъра,  докато 

Garmin Express изтегля софтуера.
TIP: Ако имате проблеми с ъпдейт на софтуера с 
приложението Garmin Express, може да се наложи да 
качите вашата история на Garmin Connect и да изтриете 
историята си от устройството. Това трябва да се осигури
 достатъчно пространство за актуализацията.

Поддръжка и актуализации
Garmin Express осигурява лесен достъп до тези услуги 
за Garmin устройства.
• Регистрация на продукта
• Продуктови наръчници
• Актуализации на софтуера
• Качване на данни в Garmin Connect

Отстраняване на проблеми 7

Получаване на повече информация
• Отидете на www.garmin.com/intosports.
• Отидете на www.garmin.com/learningcenter.
• Отидете на http://buy.garmin.com, или се свържете с Garmin дилър

за информация относно аксесоари и резервни части.

Удължаване на живота на батерията
• Изключете  функцията  на  Bluetooth  на  вашия  Edge 

25 (Turning Off Bluetooth Technology, page 3).
• Изключете GLONASS (System Settings, page 5).

Локализиране на спътници

1 Отидете на открито. 
Предната част на устр.трябва да бъде ориентирана към небето.

Устройството може да се нуждаем от ясен изглед към 
небето, за да придобие сателитни сигнали. Часът и датата 
се настройват автоматично въз основа на GPS позицията.

2 Изчакайте, докато устройството е локализирана сателити.
Това може да отнеме 30-60 секунди, за да намерите сат. сигнали.

Рестартиране на устройството
Ако устр. спре да отговаря, може да се наложи да го рестартирате.
Рестартирането на устр. може да изтрие данни или настройки.
1  Задр  за 15 секунди.

Устройството се изключва.
2 Задр  за една секунда, за да включите устройството.

Замяна на О-пръстена
Подменяемата каишка (о-пръстен) е на разположение 
за стандартно монтиране в два размера:
• 1.3 × 1.5 × 0.9 in. AS568-125

Забележка: Използвайте само Ethylene Propylene Diene 
Monomer (EPDM) резервни ленти. Идете на 
http://buy.garmin.com, или се свържете с Garmin дилър.

Преглед на информация за устройството
Можете да видите ID-то на устройството, версията на софтуера,
 GPS версията, както и информация за софтуера.

Избор  > Settings > System > About.

Апендикс
Полетата с данни
Някои полета с данни изискват ANT + аксесоари за 
показване на данни (Edge 25 устройството само).
Avg. Speed: Средната скорост за текущата дейност.
BPM: Вашият пулс в удари в минута (BPM). Вашето устр. 

трябва да бъде свързано към съвместим пулсомер.
Cadence: Колоездене. Броят на оборотите на курбела.

Вашето устройство трябва да бъде свързано към
аксесоар за каданс за тези данни.

Calories: Общото количество на изгорените калории.
Distance: Разстоянието, изминато за текущият трак или дейност.
HR Zone: Настоящият диапазон на сърдечната честота (от
1 до 5). Зоните са базирани на Вашия профил и максималния пулс 
(220 минус възрастта си).
Speed: Сегашниата скорост на движение.
Time: Хронометър времето за текущата дейност.

http://www.garmin.com/intosports
http://www.garmin.com/learningcenter
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http://buy.garmin.com


Total Ascent: Общото изкачване от последното нулиране.

Изчисляване на зоните на сърдечната честота
Зона % от

максимал
ния пулс

Възприемани усилие Ползи

1 50–60% Спокойно, леснос
темпо, ритмично
дишане

Аеробна тренировка
за начинаещи,
намалява стреса

2 60–70% Удобно темпо, леко
по-дълбоко дишане,
разговор възможен

Основни
сърдечно-съдови
обучения, темпо за
възстановяване добро

3 70–80% Умерени темпове,
по-трудно да се
разговаря

Подобрен аеробен
капацитет, оптимално
сърд.-съдови обучения

4 80–90% Бързо темпо и малко
неудобно, дишане
трудно

Подобрен
анаеробен
капацитет и праг,
подобрена скорост

5 90–100% Спринтово темпо,
неустойчиво за прод.
период от време,
затруднено дишане

Анаеробни и
мускулна
издръжливост,
повишена мощност

Споразумение за софтуерен лиценз
ИЗПОЛЗВАЙКИ УСТРОЙСТВОТО, ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА 
БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С УСЛОВИЯТА НА СЛЕДНОТО 
ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА 
СПОРАЗУМЕНИЕ ВНИМАТЕЛНО.
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 Софтуера 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 Американски Щати за авторското 
право и международните договори на авторските им права. 
Освен това, 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, преработвате или да 
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 Съединените американски щати или 
експортните закони на всяка друга приложима страна.
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www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230 + 32 2 672 52 54

0800 770 4960 1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+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) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk 
kann abweichen

913-397-8200
1-800-800-1020
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