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Въведение

Бутони

Сдвояване на смартфон

À

Изберете за да режим на сън и да събудите устройството. 
Задр. за да вкл. или изкл. устройството  и да закл. екрана.

Á

Изберете за да маркирате нова обиколка

Изберете за да спрете и пуснете таймера за активност.

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

За да използвате свързани функции на устройството, то 
трябва да бъде свързано директно чрез прил. Garmin Connect 
™ Mobile вместо с Bluetooth  настройките.
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 вашия смартфон.
Съвет: Можете да прекарате пръст надолу от началния 
екран, за да видите уиджета с настройки и да изберете 
Phone > Pair Smartphone за ръчно въвеждане на режима.

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

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

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

След като свършите успешно сдвояването, се появява 
съобщение и устр. ви авт. се синхр. със смартфона ви.

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

Изберете, за да отидете да каране.

Where To? Изберете, за да търсите местоположения, 
интересни места или адреси.

Courses Изберете за създ. на нов курс или достъп до запазен.
Изберете  за  достъп  до  вашата  история,  лични 
рекорди, контакти и настройки.
Изберете за достъп до Connect IQ ™ приложенията, 
уиджетите и полетата с данни.

Преглед на уиджетите
Устройството ви е предварително заредено с няколко 
уиджета и още са налични, когато свържете устройството 
със смартфон или друго съвместимо устройство.

Въведение 1

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 Прекарайте пръст наляво или надясно, за повече уиджети.
Следващият път, когато прекарате пръст надолу, за да видите 
уиджетите, се показва последният визуализиран уиджет.

Можете да докоснете сензорния екран, за да включите подсветката.
Използване на подсветката

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите времето на 
подсветката.
1 От началния екран или от екрана с данни прекарайте 

пръст надолу от горната част на екрана.
2 Избор , и използвайте плъзгача за ръчно регулиране 

на яркостта.

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

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

• Избор  за да се върнете към началния екран.
• Прекарайте с пръст или изберете стрелките, за да превъртите.
• 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 изтриване на елемент.
• Избор  за повече информация.

Заключване на екрана
Можете да закл. екрана, за да предотвратите неволно докосване.
•   Задр   и изберете Lock Screen.
• По време на активност- .

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 капачето

À

   от USB порта
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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.
След като заредите устройството, затворете капака.

За батерията

ВНИМАНИЕ
Това устройство съдържа литиево-йонна батерия. Вижте 
Important Safety and Product Information guide в кутията за 
продукта за предупреждения за продукти и друга важна информ.

Инсталиране на стандартен монтаж
За най-добър GPS прием, поставете монтажното, така че 
предната част на устройството да е ориентирана към небето. 
Можете да монтирате монтажното на кормилото.
1 Изберете  безопасно  място,  за  да  монтирате 

устройството, където не пречи на управлението ви.
2 Пост. гумения диск

À

 на гърба на монтажното.
Гумените подложки се подравняват с гърба на 
монтажното, така че да остане на място.

3 Поставете монтажното на колелото.
4 Закрепете монтажното посредство двете ленти 

Á

.
5 Подравнете пластините на гърба на устр, с монтажното на 

велосип.
6 Натиснете леко надолу и завъртете 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.

Навигиране
Отидете да карате
Ако използвате безжичен сензор или аксесоар, той може да 
бъде сдвоен и активиран по време на първоначалната 
настройка.
1 Задр  за да включите устройството.
2 Излезте навън и изчакайте, докато устр. намери сателитите.

Сателитните ленти стават зелени, когато устр. е готово.
3  Избор .
4 Избор  за да стартирате таймера за активност.

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

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

6 Ако е необх., докоснете екрана, за да видите наслагв. на таймера.
7 Избор  за да спрете таймера за активност.

СЪВЕТ: Преди да запазите каране и да го споделите в Garmin 
Connect, можете да промените типа. Точния типа е важен за 
създаване на курсове, подходящи за велосипедисти.

8 Изберете Save Ride.
9  Избор .

Придобиване на сателитни сигнали
Устройството може да се нуждае от ясна представа за 
небето, за да получи сателитен сигнал. 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 на устр. трябва да е ориентирана към небето.
2 Изчакайте, докато устройството намери сателити.

Може да отнеме 30-60 секунди, за да намери сателитен сигнали.

2 Навигиране
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Засичане на инциденти
Засичане на инциденти и функции за помощ

 ВНИМАНИЕ
Откриването на инцидент е допълнителна характеристика, 
предназначена главно за използване по пътищата. 
Откриването на инциденти не трябва да се разчита като 
основен метод за получаване на спешна помощ. Garmin 
Connect Mobile не се свързва с аварийни служби от ваше име.

Когато бъде открит инцидент устройството ви с активиран 
GPS, приложението Garmin Connect Mobile може да 
изпрати автом. текстово съобщение и имейл с вашето име 
и местоположение до вашите спешни контакти.
На устройството ви се появява съобщение и сдвоеният 
смартфон показва, че контактите ви ще бъдат 
информирани след изтичането на 30 секунди. Ако не е 
необходимо помощ, можете да отмените съобщението.
Преди да можете да активирате откриването на инциденти на 
устройството си, трябва да настроите контакти за спешни 
случаи в приложението Garmin Connect. Вашият сдвоен 
смартфон трябва да е снабден с план за данни и да бъде в 
зона на мрежово покритие. Спешните контакти трябва да 
могат да получават текстови съобщения (може да се прилагат 
стандартни тарифи за текстови съобщения).

Помощта е допълнителна характеристика и не трябва да 
се разчита като основен метод за спешна помощ. 
Приложението Garmin Connect Mobile не се свързва с 
аварийни служби от ваше име.

Помощ

 ВНИМАНИЕ

Преди да можете да активирате функцията за помощ на 
устройството си, трябва да настроите информация за 
контакти за спешни случаи в приложението Garmin Connect. 
Вашият сдвоен с Bluetooth смартфон трябва да е снабден с 
план за данни и да е в зона на покритие. Спешните контакти 
трябва да могат да получават текстови съобщения (може да 
се прилагат стандартни тарифи за текстови съобщения).
На устройството ви се показва съобщение, което показва, 
че вашите контакти ще бъдат информирани, след като 
изтече времето за отброяване.

Настройване на функциите Incident Detection и 
Assistance
1 От магазина за приложения на вашия смартфон, 

инсталирайте и отворете Garmin Connect Mobile.
2 Сдвоете смартфона си с устройството си.

3 От настройките на Garmin Connect изберете 
Emergency Contacts, и въведете вашата 
информация и вашите спешни контакти.
Избраните ви контакти получават съобщение, което ги 
идентифицира като спешни контакти.
Когато въвеждате спешни контакти, incident detection 
автоматично се активира на вашето устройство.

4 Активирайте GPS на вашето Edge устройство.

Преглед на вашите спешни контакти
Преди да можете да видите вашите спешни контакти на 
устройството си, трябва да настроите информацията си и 
контактите за спешни случаи в приложението Garmin 
Connect Mobile.

Избор  > Connected Features > Contacts.
Имената  и  телефонните  ви  номера  за  спешните 
контакти се показват.

Искане на помощ
Преди да можете да поискате помощ, трябва да 
активирате GPS на вашето Edge устройство.
1 Задр  за четири секунди, за да активирате функцията за помощ.

Устройството издава звуков сигнал и изпраща съобщението 
след завършването на броене от пет секунди.

2 Ако е необх., изберете Send да изпратите съоб. незабавно.

Включване и изключване на Incident Detection функцията
Избор  > Connected Features > Incident Detection.

Прекратяване на автоматизирано съобщение
Когато инцидентът бъде открит от вашето устройство, можете да 
отмените автоматичното спешно съобщение на вашето устройство 
или на вашия сдвоен смартфон, преди да бъде изпратено.

Избор Cancel >  преди края на отброяването 
от 30 секунди.

Изпращане на актуал. на състоянието след инцидент
Преди да можете да изпратите актуализация на състоянието на 
вашите спешни контакти, вашето устройство трябва да открие 
инцидент и да изпрати автоматично спешно съобщение.
Можете да изпратите актуализация на вашите спешни контакти, 
като ги информирате, че не се нуждаете от помощ.
1 Плъзнете  надолу  от  горната  част  на  екрана  и  прекарайте 

пръст наляво или надясно, за да видите уиджета за контрол.
2 Изберете Incident Detected > I'm Okay.

Изпраща се съобщение до всички спешни контакти.

Безжични сензори
Когато устройството ви с активиран GPS е свързано към 
приложението Garmin Connect Mobile, можете да изпратите 
автоматизирано текстово съобщение с вашето име и 
местоположение до вашите спешни контакти. Вашето устр. може да се използва с ANT + или Bluetooth 

сензори. За повече информация относно съвместимостта и 
закупуване на опционални сензори, отидете на buy.garmin.com.

Сдвояване на безжични сензори
Преди да можете да сдвоите, трябва да поставите 
пулсомера или да инсталирате сензора.
Сдвояването е свързването на безжични ANT + или Bluetooth 
сензори, например свързване на пулсомер с вашия Garmin
уред.
1 Дръжте  устройството на разстояние до 3 м  от сензора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Останете на 10 м от сензорите на 
другите колоездачи, докато се сдвоявате.

2 Избор  > Sensors > Add Sensor.
3 Изберете опция:

• Изберете тип сензор.
• Изберете Search All за да търсите всички близки сензори.
Извежда се списък с наличните сензори.

4 Изберете един или повече сензори, които да се сдвоят.
5  Изберете Add.

Когато сензорът е свързан с вашето устройство, статусът 
е Connected. Можете да персонализирате поле с данни, 
за да покажете данни от сензора.

Настройване на зоните за сърдечна честота
Устройството използва потребителската ви информация 
от първоначалната настройка, за да определи зоните за 
сърдечен ритъм. Можете да настроите ръчно зоните за 
сърдечен ритъм според фитнес целите си. За 
най-точните данни за калориите по време на вашата 
дейност, трябва да зададете максималната си сърдечна 
честота, сърдечен ритъм в покой и зони на пулса.

3 Безжични сензори
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Информация за устройството
Спецификации
Вид батерия Вградена литиево-йонна батерия
Живот на батерията              До 12 часа
Работна температура            От -20º до 60ºC
Температурата на зарежд.   От 0º до 45ºC
Безжична честота / протокол 2.4 GHz @ 4 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.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Не съхранявайте устройството, 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 има повреди.
Избягвайте химически почистващи средства и разтворители, 
които могат да повредят пластмасовите компоненти и покрития.
Защитете плътно капака, за да предотвратите повреда на 
USB порта.

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

разтвор от препарат.
2 Изсушете.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

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 включи.

Възстановяване на настройките
Можете да възстановите стандартните настройки 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 потр. данни и да възст. устр. в 
първоначалната му настройка. Това премахва историята и 
данните ви, като тренировки и възстановява настройките на 
устр. и профилите на активността. Това няма да премахне 
всички файлове, които сте добавили към устройството.
Избор     > System > Device Reset > Clear Data and 
Settings >  .

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