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Въведение
ВНИМАНИЕ

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

Общ преглед на устройството

Избор, за да влезне в режим на заспиване и събуж.
Задръжте,  за  да  включите  или  изключите 
устр. или заключите екрана.
Изберете, за да маркирате нова обиколка.

Изберете, за да стартирате и спрете таймера.

Заредете с помощта на Edge аксесоар за
външна батерия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отидете на www.garmin.bg, за да
закупите допълнителни аксесоари.

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

Изберете, за да отидете да карате. 
Използв. стрелките, за да промените профила на дейност.

Navigation Изберете,  за  да  маркирате  местоп.,  потърсете 
местоположения и създайте или навигирайте по курс.

Training Изберете  за  достъп  до  вашите  сегменти, 
тренировки и други опции за тренировки.
Изберете за достъп до вашата история, лични 
рекороди, контакти и настройки.
Изберете за достъп до Connect IQ™ приложенията и 
полетата с данни.

Разглеждане на уиджети
Устройството ви е предварително заредено с няколко
уиджети и други са достъпни, когато свържете устройството
си със смартфон или друго съвместимо устройство.
1 От  началния  екран  плъзнете  надолу  от  горната 

част на екрана.

Въведение 1

Ще се появи уиджет за настройки. Мигаща икона означава, че 
устройството търси сигнал. Солидната икона означава, че 
сигналът е намерен или сензорът е свързан. Можете да 
изберете всяка икона, за да промените настройките.

2 Плъзнете наляво или надясно, за да видите още уиджети.
Следващият път, когато плъзнете надолу, за да видите
 уиджетите, се появява последния, която сте следили.

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

видите наслагването на таймера.
Наслагването на таймера 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 превъртане.
• Избор  , за да се върнете към предишната страница.
• Избор  , за да запазите промените и да затворите страницата.
• Избор  за да затворите стр. и да се върнете към предишната.
•   Избор   за търсене в близост до местоположение.
• Избор  , за да изтриете елемент.
• Избор  за повече информация.
Заключване на сензорния екран
Можете да заключите екрана, за да предотвр. неволни докосвания.
• Задр , и изберете Lock Screen.
•   По време на дейност -       .

Сдвояване на вашия смартфон
За да използвате свързаните функции на устройството, то трябва
да бъде сдвоено директно чрез приложението Garmin Connect ™,
вместо от Bluetooth  -а на вашия смартфон.
1 От магазина за приложения на вашия смартфон инсталирайте и

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

При първото включване на устройството ще изберете
езика на устройството. Следващият екран ви подканва
да го сдвоите с вашия смартфон.
СЪВЕТ: Можете да изберете Menu > Settings >
Connected Features > Phone > Pair Smartphone за
ръчно въвеждане на режим на сдвояване.

3 Изберете опция за добавяне на устройството към
профила си в Garmin Connect:
• Ако това е първото устр., което сте сдвоили с приложението

Garmin Connect, следвайте инструкциите на екрана.
• Ако вече сте свързали друго устройство с приложението

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

След успешно сдвояване се появява съобщение и устройството
се синхронизира автоматично с вашия смартфон.

Зареждане на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите корозия, изсушете USB порта,
защитната капачка и околността преди зареждане или
свързване към компютър.

Устройството се захранва от вградена литиево-йонна
батерия, която можете да зареждате, като използвате
стандартен контакт или USB порт на компютъра.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството няма да се зарежда, когато е
извън одобрения температурен диапазон.
1 Издърпайте капачето          от USB порта        .
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NOTE: Garmin®

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

4 Включете AC адаптера в стандартен контакт.

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

Когато  свържете  устройството  към  източник  на 
захранване, устройството се включва.

5 Заредете напълно устройството.
След като заредите устройството, затворете капачето.

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.

Инсталиране на стандартния монтаж
За най-доброто GPS приемане поставете опората за 
монтиране така, че предната част на устройството да е 
ориентирана към небето. 
1 Изберете сигурно място за монтиране на устр.,  кото то 

да не пречи на безопасната работа на велосипеда.
2 Пост. гумения диск       на гърба на стойката.

Включени са два гумени диска и можете да изберете 
диска, който най-добре пасва на вашия велосипед. 

3 Поставете стойката на велосипеда.
4 Прикрепете монтажн. с помощта на двете ленти    .
5 Подравнете табовете на гърба на устройството със

стойката .
6 Натиснете леко надолу и завъртете устройството по 

посока на часовниковата стрелка, докато се застопори.

2 Въведение

Инсталиране на изнесеното монтажно
Ако нямате този монтаж, можете да пропуснете тази задача.
1 Изберете сигурно място, за да монтирате устройството, където 

то да не пречи на безопасната работа на велосипеда.
2 Изпол. шестограма, за да извадите    винта от конектора на 

кормилото .

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

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

 препоръчва затягане на винта, така че 
стойката да е сигурна, с максимален въртящ момент от 7 
lbf-in. (0.8 N-m). Трябва периодично да проверявате 
затягането на винта.

6 Подравнете фиксат. на гърба на устр.  с издатините за монтиране
 на велосипеда .

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

Освобождаване на Edge
1 Завъртете Edge по часовниковата стрелка, за да го отключите.
2 Повдигнете Edge от монтажното.

Инсталиране на Mountain Bike монтажно
Ако нямате този монтаж, можете да пропуснете тази задача.
1 Изберете  сигурно  място,  за  да  монтирате  устройството  , 

където то не пречи на безопасната работа на велосипеда.
2 Използвайте шестограм, за да извадите      винта от конектора 

на кормилото .



3 Изберете опция:
• Ако  диаметърът  на  кормилото  е  25,4  mm, 

поставете по-дебелата подложка около кормилото.
• Ако диаметърът на кормилото е 31,8 mm, поставете

 тънката подложка около кормилото.
• Ако  диаметърът  на  кормилото  е  35  mm,  не 

използвайте гумена подложка.
4 Поставете конектора около кормилото, така че рамото за 

монтиране да е над монтажното.
5 Използв. шестограм, за да разхл. винта    на рамото, 

поставете рамото за монтиране и затегнете винта.
ЗАБЕЛЕЖКА: Garmin препоръчва затягане на винта, така 
че рамото за монтиране да е сигурно, с максимален 
въртящ момент от 20 lbf-in. (2.26 N-m). Трябва 
периодично да проверявате затягането на винта.

6 Ако е необходимо, използв.  ключ, за да извадите двата 
винта от задната страна на стойката,   извадете и 
завъртете конектора и сменете винтовете, за да 
промените ориентацията на стойката.

7 Поставете и затегнете винта на конектора на кормилото.
ЗАБЕЛЕЖКА: Garmin препоръчва затягане на винта, 
така че монтирането да е сигурно, с максимален 
въртящ момент от 7 lbf-in. (0.8 N-m). Трябва 
периодично да проверявате затягането на винта.

8 Подравнете  фиксаторите  на  гърба  на  устр.  с 
издатините           за монтиране на велосипеда .

9 Натиснете леко надолу и завъртете Edge устройството 
по часовниковата стрелка, докато се застопори.

Тренировки 3

Придобиване на сателитни сигнали
Устройството може да се нуждае от ясен изглед към небето, за 
да придобие сигнали от спътника. Часът и датата се задават 
автоматично въз основа на GPS позицията.
1 Отидете навън на открито място.

Предната част на устр. трябва да е ориентирана към небето.
2 Изчакайте, докато устройството намери сателити.

Може да са необходими 30–60 секунди за локализиране.

Тренировки
Каране на велосипед
Ако вашето устройство е опаковано с безжичен сензор, те вече са 
сдвоени и могат да бъдат актив. по време на първон. настройка.
1 Задр.  за да включите устройството.
2 Излезте навън и изчакайте докато устройството открие спътници.

Сателитните ленти стават зелени, когато устройството е готово.
3  От началния екран изберете    .
4 Изберете профил на дейност.
5 Избор  , за да стартирате таймера за активност.

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

6 Избор или  за допълнителни екрани с данни.
7 Ако е необходимо-   , за да видите опциите на менюто, като 

предупреждения и полета за данни.
8  Избор   , за да спрете таймера за активност.

СЪВЕТ: Преди да запазите това каране и да го споделите в 
профила си в Garmin Connect, можете да промените типа 
на каране. Точните данни за типа каране са важни.

9 Изберете Save Ride.

Сегменти
Следване на сегмент: Можете да изпращате сегменти от 

профила си в Garmin Connect. След като сегментът се запази 
на устройството ви, можете да следите сегмента.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изтегляте курс от профила си в 
Garmin Connect, всички сегменти в курса се изтеглят 
автоматично.

Състезаване със сегмент: Можете да се състезавате със 
сегмент, като се опитвате да сравните или надхвърлите 
личния си рекорд или други велосипедисти.

Strava™ сегменти
Можете да изтеглите Strava сегменти на вашето Edge 530 
устройство. Следвайте сегментите на Strava, за да сравните 
представянето си с вашите предишни пътувания, приятели и 
професионалисти, които са изминали същия сегмент.
За да се регистрирате за членство в Strava, отидете в 
уиджета за сегменти в профила си в Garmin Connect. За 
повече информация отидете на www.strava.com.

http://www.strava.com


Навигиране
Навигационните функции и настройки се 
отнасят и за навигационните курсове и 
сегменти.
• Местоположение 
•   Настройки на картата

Местоположение
Можете да записвате и съхранявате места в устройството.

Маркиране на местоположението ви
Преди да можете да маркирате, трябва да локализ. сателити.
Мястопол. е точка, която записвате и съхранявате в устройството. 
Ако искате да запомните забележителности или да се върнете на 
определено място, можете да маркирате местоположение.
1 Отидете да карате.
2 Превъртете до картата.
3 Избор  > Mark Location > OK.

Запазване на местоположения от картата
1 Изберете Menu > Navigation > Browse Map.
2 Прегледайте картата за местоположението

3 Задр  , за да изберете местоположението.
4  Изберете Save Location.

Навигиране до местоположение
1 Изберете Menu > Navigation.
2 Изберете опция:

• За да навигирате до местоположение на картата, 
изберете Browse Map, потърсете местоположение и 
задр.    .

• За да отидете до запаметено място, изберете  Saved 
Locations, изберете местоп. и изберете Details.

3 Изберете Go.
4 Следвайте инструкциите на екрана до вашата дестинация.

Информация за устройството
Актуализации на продукта
На вашия компютър, инсталирайте Garmin Express. На вашия 
смартфон инсталирайте приложението Garmin Connect.
Това осигурява лесен достъп до тези услуги:
•   Актуализации на софтуера
• Актуализации на карти
• Качване на данни в Garmin Connect
• Регистрация на продукт

Информация за устройството 4

Актуал. на софтуера чрез приложението Garmin Connect
Преди да можете да актуализирате софтуера на 
устройството с помощта на приложението Garmin Connect, 
трябва да имате профил в Garmin Connect и трябва да 
сдвоите устройството със съвместим смартфон.

Синхронизирайте устр. си с приложението Garmin Connect.
Когато е налице нов софтуер, приложението Garmin Connect 
автоматично изпраща актуализацията на вашето устройство.

Актуализиране на софтуера чрез Garmin Express
Преди да можете да актуализирате софтуера на устройството, 
трябва да имате профил в Garmin Connect 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 от компютъра по време на 

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

Спецификации
Edge спецификации
Вид батерия Вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията              До 20 ч., типично използване
Работната температура        От -20º до 60ºC 
Диапазон на зареждане        От 0º до 45ºC 
Безжична честота / протокол 2.4 GHz @ 13.7 dBm nominal
Воден рейтинг IEC 60529 IPX7*

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

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