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Въведение 
ВНИМАНИЕ 

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

Прочетете внимателно всички инстр., преди да инсталирате 
и използвате системата Rally. Неправилната инсталация или 
употреба може да доведе до матер. щети или нараняване. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Отидете на www.support.garmin.com за най-новата 
информация, включително съвместимост с велосипеди, 
актуализации на софтуера и видео уроци. 

Благодарим ви за покупката от Rally 200 или Rally 100. 
Това ръководство обхваща всички Rally системи. 

Благодарим ви

Rally  е предназначен за колоездачи, от колоездачи, за да 
осигури изключително изживяване от притежаването на 
прецизна система за измерване на мощността.
Rally е проста, точна и лесна за използване. 
Сега е време да сложите силата под краката си и да 
излезете, за да карате. 

Първи стъпки
1 Инсталирайте компонентите на Rally .

2 Инсталирайте парчетата за обувки.
3 Сдвоете педалите със съвместимо устройство.
 
4 Отидете да карате.
5 Вижте данните си за карането.
6 Изпратете данните си до вашия акаунт в Garmin Connect.
 

Необходими инструменти
•   15 мм педален ключ 
•   Смазка за велосипеди 
• 3 mm шестограм
• 4 mm шестограм

Инсталиране на Rally компонентите
Това ръководство обхваща всички Rally системи. Инстал. 
стъпки за системите Rally 200 и Rally 100 са много сходни. 
Посочени са стъпки, които са специфични за системата Rally 
100. Предоставят се съвети, които са спец. за Rally XC. 

Подготовка за инсталация 
1  Премахнете съществуващите педали.
2 Почистете резбите и отстранете старата грес. 

Инсталиране на педалите 
Тази процедура е за всяка система Rally 200 и използва 
изображения на педалите Rally RS. Инсталацията за всяка 
система Rally 100 е същата, но компонентите на сензора за 
мощност са само в левия педал. 

1 Първо инсталирайте десния педал. 
2 Нанесете тънък слой грес върху резбите на шпиндела на         
     педала. 

Въведение 1

3 Поставете шпиндела в рамото на коляновия вал. 
4 Ръчно затегнете шпиндела. 
5 Използвайте педалния ключ, за да затегнете шпиндела. 

            Garmin препоръчва въртящ момент от 25 lbf-ft. (34 N-m). 
6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да инсталирате левия педал. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Левият шпиндел на педала има лява 
(обратна) резба. 

7 Преместете  велосипедната  си  верига  до  най-големия 
пръстен на веригата и най-малката касетъчна предавка. 

8 Завъртете, за да проверите за хлабина. 
Garmin  препоръчва  2  мм  или  повече  между  педала  и 
веригата. 

9 Ако педалът трие веригата, добавете една шайба 
(включена в комплекта) между шпиндела и 
коляновия вал , за да увеличите хлабината. 
За да поддържате равен q фактор, можете да добавите 
една шайба към левия шпиндел на педала. 

ВНИМАНИЕ 
Не добавяйте повече от една шайба към всеки педал. Това 
може да увеличи напрежението върху шпиндела на педала и 
резбите на шпиндела, причинявайки възможни повреди на 
педалите или велосипеда или възможна катастрофа, водеща 
до имуществени щети или сериозно нараняване. 

Светодиод за състоянието на педала 
LED мигания показват съст. на педала, вкл. проблеми, които 
изискват вашето внимание. Кодовете за грешки се изчистват, след 
като проблемът бъде разрешен и сте синхр. вашата система Rally с 
прил. Garmin Connect или вашето съвместимо устройство Garmin. 
LED-а е разпол. на вътр. край на шпиндела       .

http://www.support.garmin.com
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LED Активност Статус
1 червено премигване Rally системата е активна и 

работи коректно.
3 зелени премигвания 
за 10 секунди

Педала търси за друг педал. 

Софтуерна актуализация е в
прогрес

20 зелени премигвания Актуал. на софтуера е успешна.
20 червени премигвания           Актуал. на софтуера е неуспешна.
1 червенио прем. на 10 сек.        Батерията на педала е ниска.

Редуващи се червени и 
зелени мигания

Парчета за обувки
Инсталиране на парчета на Rally RS и Rally RK

3 Използвайте 4 mm шестограмен ключ, за да прикрепите 
свободно всеки болт към парчетата. 

4 Настройте  парчето  в  предпочитаното  от  вас  положение. 
Това може да се регулира след пробно каране.

5 Затегнете здраво парчето към обувката.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Garmin  препоръчва въртящ момент  от  4 
до 6 lbf-ft. (5 до 8 N-m). 

Инсталиране на парчета за обувки на Rally XC
ЗАБЕЛЕЖКА: Лявото и дясното парче са еднакви. 
1 Вътре в обувката си повд. стелката и поставете парчето с 

2 отвор.  и шайбата на стелката . 

ЗАБЕЛЕЖКА: Лявата и дясната скоба са еднакви. 
1 Нанесете тънък слой грес върху резбите на болтовете. 
2  Подр. парчет.  , шайбите , и болтов.   .

2 Нанесете тънък слой грес върху резбите на болтовете. 
3  Подр. парчет.   , шайбите  , и болтов.    .

4 Използвайте 4 mm шестограмен ключ, за да прикрепите 
свободно всеки болт към подметката на обувката. 

5 Настройте  парчето  на  обувката  в  предпочитаното  от  вас 
положение. Това може да се регулира след пробно каране. 

6 Затегнете здраво парчето към обувката.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Garmin  препоръчва въртящ момент  от  4 
до 6 lbf-ft. (5 до 8 N-m). 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Не затягайте прекалено затягащия винт за освобождаване 
в долната част на педала. Освобождаването трябва да се 
регулира еднакво и за двата педала. 

Регулиране на освобождаването

Напрежението на педала Rally XC трябва да бъде 
настроено от двете страни на двата педала. 

Използвайте 3 mm шестограмен ключ, за да регулиране.

Относно системата Rally 100 
Rally 100 измерва силите върху левия педал, за 
приблизителната ви обща мощност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Системата Rally 100 не поддържа 
динамика на колоезденето. 

Сдвояване на  Rally с  Edge  830  или
Edge 1030
Преди да можете да видите данни от Rally на Edge 
устройство, трябва да сдвоите устройствата.
Сдвояването е връзката с ANT+ или Bluetooth  безжичен 
сезор. Тази процедура съдържа инструкции за Edge 830 
или 1030 устройства.

1 Дръжте Edge устройството на 3 метра от сензора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Стойте на 10 м далеч от сензорите на 
другите велосипедисти, докато сдвоявате. 

2 Включете Edge устройството.
3 Избор  > Sensors > Add Sensor > Power.
4 Завъртете педалите няколко пъти, за да активирате Rally 

системата.
5 Изберете вашия сензор.
6  Изберете Add.

Когато сензора е сдвоен с устр., иконата  светва. 
Можете да персонализирате полетата с данни да показва 
данни за мощността. Можете да персонализирате Rally 
настройките и да получите софтуерни актуализации.

Вашето първо каране
Преди да карате за първи път с Rally, трябва да въведете дълж. на 
манивелата на вашето съвместимо устр. Edge. Трябва също така да 
въведете дължината на манивелата, когато преместите педалите на 
Rally  велосипед, който има различна дължина на манивелата. 
Тази процедура съдържа инструкции за устройствата 
Edge 830 или 1030. 

2 Въведение

Въвеждане на дължина на манивелата
Дължината на манивелата често се отпечатва върху 
рамото. Тази процедура съдържа инструкции за 
устройствата Edge 830 или 1030. 

http://www.support.garmin.com
http://www.support.garmin.com
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Персонализиране на полетата с данни
Тази процедура съдържа инструкция за Edge 830 и 1030 
устройства. Ако имате друго съвместимо устройство, вижте 
неговото ръководство. 
1 Задръжте поле с данни, за да го прочетете.
2  Изберете категория.
3 Изберете поле с данни.

Тренировки

1 Завъртете  педалите  няколко  пъти,  за  да  активирате 
системата Rally. 

2 Избор  > Sensors.
3 Изберете вашия сензор.
4 Изберете Sensor Details > Crank Length.
5  Въведете дължината и изберете .

Мощност на базата на педала 
Rally измерва мощността, базирана на педала. 
Rally измерва силата, която прилагате няколкостотин пъти 
всяка секунда. Rally също така измерва вашата скорост на 
педала или ротационното педалиране. Чрез измерване на 
силата, посоката на силата, въртенето и времето, Rally може 
да определи мощността. Тъй като Rally измерва независимо 
мощността, той отчита баланса ляво-дясно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Системата Rally 100 не осигурява баланс на 
мощността ляво-дясно. 

Динамика на колоезденето 
Показателите за динамика на колоезденето измерват как 
прилагате мощност по време на хода на педала и къде 
прилагате мощност върху педала, което ви позволява да 
разберете конкретния си начин на каране. Разбирането ви 
позволява да тренирате по-ефективно.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате Rally с двоен сензор 
свързана ANT +, за да използвате показателите.
За повече информация - www.garmin.com/cyclingdynamics.

Използване на динамика на колоезденето
Преди да можете да използвате динамика на колоезденето, 
трябва да сдвоите измервателя на мощността с вашето 
устройство, използвайки технологията ANT + .
ЗАБЕЛЕЖКА: Записването на динамиката на колоездене 
използва допълнителна памет на устройството. 
1 Отидете да карате.
2 Плъзнете до екрана за динамика, за да видите мощността 

фазови дан., обща мощн.    и изместване на центъра     .

Тренировки 3

3 Ако е необходимо, задръжте                       поле за данни, за да го 
промените.
ЗАБЕЛЕЖКА: Двете полета за данни в долната част на 
екрана могат да бъдат персонализирани. 

Можете да изпратите караенето си до приложението 
Garmin Connect, за да видите допълнителни данни за 
динамиката на колоезденето.

Данни за фазата на мощността
Фаза на мощността е областта на хода на педала (между 
началния ъгъл на манивелата и крайния ъгъл), където се 
получава положителна мощност. 

Изместване на центъра на платформата 
Изместване на центъра на платформата е мястото на 
платформата на педала, където прилагате сила. 

Информация за устройството 
Грижа за устройството 

ЗАБЕЛЕЖКА 
Поддържайте компонентите чисти и без остатъци. 
Не използвайте остър предмет за почистване на устройството. 
Избягвайте  химически  почиств.  препарати,  разтв.  и  репеленти 
против насекоми, които могат да повредят пластм. компоненти.
Не потапяйте и не измивайте компонентите под налягане. 
Не съхранявайте устройството там, където може да възникне 
продължително излагане на екстремни температури, тъй като 
това може да причини трайни повреди. 
Заменете компонентите само с части на Garmin. Вижте 
вашия дилър на Garmin или уебсайта на Garmin. 

Съвети за поддръжка 
ЗАБЕЛЕЖКА 

Някои вел. инструменти могат да надраскат покритието на Rally.

• Използвайте хартия или кърпа между инструмента и хардуера. 
• След всяка настройка на велосипеда, завъртете рамото 

на манивелата, за да проверите за хлабина. 
• Поддържайте компонентите на Rally чисти. 
• Когато  премествате  Rally  педалите  на  друг  велосипед, 

почистете добре резбите и повърхностите .
• Отидете  на  www.support.garmin.com  за  най-новите 

актуализации и информация. 

Спецификации
Тази таблица обхваща всички продукти от серията Rally. 

Вид батерия Сменяема, 3 опции: CR1 / 3N, 3 
V, 1 на педал LR44 или SR44, 
1,5 V, 2 на педал 
ЗАБЕЛЕЖКА: Garmin препоръчва да 
подменяте всички батерии едновременно. Не 
смесвайте типовете батерии. 

Живот на батер. До 120 ч. каране, с cycling dynamics 
Работна 
температура
 

SR44  батериите  може  да  се  представят 
по-добре при ниски температури. 

От 14 ° до 122 ° F

Безжични 
честоти / 
протоколи

ANT+ 2.4 GHz @ 3 dBm maximum
Bluetooth 2.4 GHz @ 3 dBm maximum

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7

http://www.support.garmin.com
http://www.garmin.com/cyclingdynamics
http://www.garminconnect.com
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Информация за батерията 
Системата Rally следи нивото на батерията на двата педала и 
изпраща информация за състоянието на вашето Garmin устр.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получите предупреждение за ниска 
батерия, остават приблизително 10–20 часа време за работа. 

Подмяна на батериите 
ВНИМАНИЕ 

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

Всеки педал Rally 200 използва една батерия CR1 / 3N. 
ЗАБЕЛЕЖКА:  Garmin  препоръчва  да  подменяте  всички 
батерии едновременно. Не смесвайте типовете батерии. 
1 Използвайте 4 мм шестограм, за да свалите         капака 
     на батерията.

2 Извадете батерията. 
3 Изчакайте 5 до 10 секунди. 
4 Поставете новата батерия, спазвайки полярността. 

5 Поставете капака на батерията и го затегнете с ръка. 
Не повреждайте и не губете уплътнението на О-пръстена. 

6 Използвайте 4 мм шестограм, за да затегнете капака на 
батерията до 3,6 lbf-ft. (5 N-m). 
Светодиодът показва едно късо зелено премигване, 
последвана от едно дълго червено премигване. 

 на  www.garmin.com/waterrating.

Устройството издържа на случайно излагане на вода до 1 m в 
продължение  на  30  минути.  За  повече  информация  отидете

Допълнение
Регистриране на вашата Rally система
Помогнете ни да се представим по-добре, като попълните 
нашата онлайн регистрация днес. 
• Отидете в приложението Garmin Connect. 
• Съхранявайте  оригиналната  разписка  за  продажба 

или фотокопие на сигурно място. 

Надстройка на вашето Rally 100 до 
система за двойно наблюдение 
Преди да инсталирате новия десен педал, левият педал 
трябва да бъде сдвоен и свързан към съвместимо 
устройство Edge или приложението Garmin Connect. 
1 Прегледайте инструкциите за инсталиране на Rally .

2 Отстранете съществуващия десен педал.
3 Инсталирайте новия десен педал.
4 Завъртете манивелата. 
5 Изберете опция за свързване на десния педал към левия:

• От  вашето  съвм.  устр.  Edge  изберете  >  Sensors, 
изберете  вашия  сензор,  изберете  Sensor  Details  > 
Pair Right 

Power Sensor, и въведете ID на сензора, намерен 
на педала. 

• От  настройките  на  устр.  на  приложението  Garmin Connect
 активирайте Right Pedal,и въведете ID  на сензора.

Смяна на Rally Rally  педалите 
ЗАБЕЛЕЖКА 

Garmin препоръчва да сменяте по един педал, като внимавате да 
следите малките винтове и уплътненията. Трябва да се снабдите 
с шестограм 4 мм, отвертка PH 00, гаечен ключ за педал 15 мм, 
гнездо 12 мм с външен диаметър по-малък от 17 мм

4 Информация за устр.

)  върху  динамометричен  ключ  и  грес  за  велосипеди. 
Внимавайте да не повредите нито един от компонентите на Rally. 

Тази процедура показва педалите Rally RS и Rally XC. 
Процедурата е същата за всяко преобразуване на 
педалите от серия Rally. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате едностранната система Rally, 
десният педал няма стойка на батерията. 
1 Изп. 15 мм ключ за педали, за да премахнете педалите.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Левият  шпиндел  на  педала  има  лява 
(обратна) резба, която го прикрепя към манивелата. 

2 Използвайте 4 mm шестограм, за да свалите     капака на  
     батерията  .

3 Оставете капака на батерията      и батерията настрани. 

4 Използвайте  малка  отвертка  Phillips  (PH  00),  за  да  извадите 
двата      винта от вътрешността на            батерията. 

5 Извадете стойката на батерията. 
6 Докато здраво задържате плоските ключове с гаечен ключ, 
     използвайте 12 mm гаечен ключ, за да развиете гайката на
     шпиндела 5. 

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


ЗАБЕЛЕЖКА: Десният педал има черна гайка на шпиндела 
и обратна резба. Лявият педал има сребърна гайка на 
шпиндела и стандартна резба.

7 Плъзнете шпиндела от корпуса на педала.
8 Отстранете цялата стара грес от шпиндела. 
9 Нанесете върху шпиндела слой gres за велосипеди. 
10Поставете шпин.     в новото тяло на педала. 

Новият корпус на педала има фабрично монтирани прахоупл. 
Външното упл. трябва да е израв. с горната част на патрона. 

използвайте 12 mm гаечен ключ, за да завъртите гайката 
на шпиндела до 10 N-m. 

ВНИМАНИЕ 
За да сте сигурни, че гайката на шпиндела остава на място, 
трябва да я затегнете до преп. спец. на въртящия момент. 
Неправ. затягане на гайката може да доведе до падане на 
педала, което може да доведе до материални щети или 
сериозни телесни наранявания или смърт. 

11Поставете гайката на шпиндела. 
12Докато сигурно държите плоските ключове с гаечен ключ, 

13Поставете стойката на батерията и двата винта.
14Поставете батерията и капака на бат. и я затегнете с ръка. 

Не повреждайте и не губете уплътнението на О-пръстена. 
15Използвайте 4 mm шестограм, за да затегнете капака на 

батерията до 3,6 lbf-ft. (5 N-m).
Светодиодът  показва  една  къса  зелена  светлина, 
последвана от една дълга червена светлина. 

16Инсталирайте педалите на вашия велосипед.

Нулиране на Rally педалите 
Ако устройството спре да реагира, може да се наложи да го 
нулирате, като изключите и свържете отново капака на 
батерията. Това не изтрива вашите данни. 
1 Използвайте 4 mm шестограм, за да свалите    капака 

на батерията и батерията. 

2 Поставете батерията и капака на батерията и я затегнете с ръка.
 

6 Допълнение

Не повреждайте и не губете уплътнението на О-пръстена. 
3 Използвайте 4 mm шестограм, за да затегнете капака на

батерията до 3,6 lbf-ft. (5 N-m).
Светодиодът на педала мига веднъж в червено.

Извършване на тест за статичен въртящ момент 

ЗАБЕЛЕЖКА
 Тестът за статичен въртящ момент е предназначен за 

напреднали велосипедисти и експерти по монтажа. Този тест не 
се изисква при нормални обстоятелства, за да се постигнат 
добри резултати със системата Rally. Този тест е достъпен за 
съвместими Edge устройства. 
Garmin препоръчва да се направи статичен тест на 
въртящия момент минимум три пъти и да се осреднят 
отчетените стойности на въртящия момент. 
1 Отидете на  www.support.garmin.com.
2 Въведете името на вашия продукт. 
3 Във. "torque test", за да видите темата с често зад. въпроси. 
След многократни изпитвания на статичен въртящ момент, ако
отчетената стойност е постоянно различна от очакваната 
стойност, можете да въведете мащабен фактор за един или и 
двата педала. Мащабният фактор се съхранява в педала и 
регулира стойността на мощността, която се изчислява на 
педала. Мащ. фактор се изпраща до Edge устр. и се съхранява. 

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

ръководства, статии и актуализации на софтуера. 
• Отидете на buy.garmin.com, или се свържете с вашия 

дилър на Garmin за информация относно 
допълнителни аксесоари и резервни части. 
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