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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.
Устройството  може  да  подобри  ситуационната  осведоменост.  Това  не  е  заместител  на  вниманието  на 
велосипедистите и добрата преценка. Винаги поддържайте осведоменост за заобикалящата ви среда и работете 
с велосипеда по безопасен начин. Неспазването на това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
Винаги се консултирайте с Вашия лекар, преди да започнете или да промените всяка тренировъчна програма.

Първи стъпки
Можете  да  използвате  Varia  RCT715  с  вашето  съвместимо  устройство  Garmin  или  телефон.  Този  списък 
предоставя общ преглед на задачите за инсталиране и настройка.
• Заредете устройството.
• Монтирайте стойката.
• Ако използвате устройство от серия Edge 1030, сдвоете устройствата.

• Ако използвате телефона си, изтеглете приложението Garmin Varia на телефона си и сдвоете устройствата.

• Ако използвате друго устройство Garmin, сдвоете устройствата.

Съвети за инсталиране на устройството
Устройството Varia RCT715 включва задна светлина и микро радар, който може да засича приближаващи 
превозни средства на разстояние до 140 метра.
• Изберете сигурно място за монтиране на устр., където то не пречи на безопасната работа на вашия велосипед.
• Монт. устр. възможно най-високо върху стойката на седалката за оптимална видимост на светлината и радара.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Монтажната повърхност  трябва да е  вертикална.  Стойките са  проектирани да поемат 
повечето ъгли на седалката.

• Монтирайте устройството на стойката на седалката на 250 мм до 1200 мм над пътя.
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• Инсталирайте устройството правилно.
Устройството е обърнато назад и е перпендикулярно на пътя.

• Уверете се, че няма препятствия пред светлината.
• Отидете на пробно каране през деня в безопасна среда.
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Монтиране на стойката
1 Изберете гумена подл. въз основа на формата на седалката и поставете гумената подложка на гърба
 на стойката на задната светлина.
2 Поставете стойката на задната светлина върху стойката на седалката.

3 Прикрепете стабилно стойката на задната светлина    с една лента.
4 Подравнете зъбците на гърба на устройството с прорезите за монтиране на задните светлини.
5 Натиснете заключващия лост надолу, докато фиксира на място.
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Преглед на устройството

Натиснете, за да промените устройството и режимите на осветление.
Задръжте за 1 секунда, за да включите устройството и да влезете в активен режим.
Когато устр. е изключено, задръжте за 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.
Задръжте за 2 секунди, за да изключите устройството.Бутон на устр.

LED статус
Променя  цвета  въз  основа  на  нивото  на  батерията,  състоянието  на  сдвояване, 
режимите на устройството и състоянието на зареждане.

LED статус камера
Променя цвета въз основа на състоянието на камерата.

Бутон за камера
Задръжте за 1 секунда, за да запишете видеоклип или да направите снимка.
Задръжте за 4 секунди, за да изключите камерата.

Микрофон
Улавя аудио.
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Varia RCT715 LED Състояние на устройството
LED състояние Статус

Мигащо лилаво Устройството е в активен режим на сдвояване.

Мигащо синьо Устройството е в смарт режим и може да се управлява от сдвоено
съвместимо Garmin устройство.

Мигащо зелено Устройството се зарежда.

Пълно зелено Устройството е напълно заредено.

Мигащо жълто Устройството е в заключен режим.

Мигащо червено Устройството има приблизително 60 или по-малко минути живот 
на батерията.

Пълно червено Възникна грешка. Може да се наложи да рестартирате устройството.

Varia RCT715 LED Състояние на камерата
LED състояние Статус

Пълно червено Устройството записва видео.

Мига червено Устройството записва видео или снимка.

Редуващи се червени и жълти мигания На картата с памет е малко място.

Мига в жълто Има проблем с картата с памет.

Пълно зелено Картата с памет се форматира.
Устройството е в режим на масово съхранение.

Мига зелено Устройството се включва.
Извършва се достъп до картата с памет.

Мига синьо Устройството е в режим на Wi‑Fi споделяне.

Режими и интензитет на задните светлини
Можете да превключвате режимите на задни светлини Varia RCT715, като натиснете бутона на устройството.

Повед. на свет. когато
прибл. прев. средствоРежим Интензитет на светл. Поведение по подр.

Солиден (по подразб.)        Високо Няма Светлината мига

Пелотон (групово пътув.)  Умерено Няма Светлината мига леко

Нощно мигане Високо Бавно Светлината мига бързо

Дневно мигане Максимум От време на време Светлината мига бързо

В готовност Изкл. Няма Устройството не засича
превозни средства

Изключване на устройството
Задръжте бутона на устройството за 2 секунди.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Можете  също  така  да  задържите  двата  бутона  за  4  секунди,  за  да  заключите 
устройството, предотвратявайки включването му.
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Varia RCT715 и приложението Varia
Приложението Varia се свързва с вашето устройство Varia RCT715 чрез Bluetooth технология. Приложението
показва радарна информация, настройки, видеоклипове и снимки.

Изберете, за да направите снимка.

Показва радарна информация.

Показва цветен банер, указващ нивото на заплаха от приближаващи превозни средства.

Показва състоянието на батерията на сдвоеното устройство Varia.

Изберете, за да промените настройките на устройството и камерата.

Изберете, за да отворите галерията с видеоклипове и снимки.

Изберете, за да актуализирате звуците и сигналите на телефона си.

Изберете да запишете видео или да запазите видеоклип.

Показва вашия режим на запис.

Можете да изтеглите приложението Varia от магазина за приложения на телефона си.
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Сдвояване на радарното устройство Varia с вашия телефон
Първият път, когато свържете устройството Varia RCT715 към приложението Varia на телефона си, трябва да 
сдвоите двете устройства.  След първоначалното сдвояване приложението Varia  автоматично се свързва с 
Varia RCT715, когато отворите приложението и радарното устройство е активно и в обхват.
1 Дръжте телефона си в обхват (3 м) от радарното устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойте на 10 м от други Bluetooth сензори, докато сдвоявате.
2 На вашия съвместим телефон активирайте технологията Bluetooth.
3 От магазина за приложения на телефона си инсталирайте и отворете приложението Varia.
4 Изберете Сдвояване сега.
5 Докато устр. е изключено, задръжте бутона на устройството за 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Светодиодът за състоянието на устройството мига лилаво и задната светлина се включва. Устройството 
е в режим на сдвояване за 5 минути или докато не натиснете бутона на устройството.

6 Изберете Това е мое.
Когато радарното устройство е сдвоено с вашия телефон, приложението показва текущо         състояние на радара.

Преглед на радара в приложението Varia
Отидете да се повозите.
Информацията за радара се появява на екрана с активни данни.

Позицията на прев.    средство се придвижва нагоре по екрана, когато то се приближава до вашия   велосипед. 
Банерът за ниво на заплаха променя цвета си в зависимост от потенц. ниво на заплаха. Зеленото показва, че не е 
открито превозно средство. Кехлибарено показва, че приближава. Червеното, че се движи с висока скорост.
СЪВЕТ: Линията до превозното средство също показва нивото на заплаха. Правата линия се променя в назъбена 
с червено ниво на заплаха.
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Видео запис
ЗАБЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции може да забранят или регулират записа на видео, аудио или снимки или може да изискват 
всички страни да са запознати със записа и да дадат съгласие. Ваша отговорност е да знаете и спазвате всички 
закони, разпоредби и всякакви други ограничения в юрисдикциите, където планирате да използвате това устройство.
Varia RCT715 записва видео на картата с памет.  По подразбиране устройството веднага започва да записва видео, 
когато се включи, и продължава да записва, докато не бъде изключено. Ако картата с памет е пълна, устройството 
автоматично презаписва най-стария незаписан видеоклип с нов видеоклип.
Можете да запазите видеозапис, за да предотвратите неговото презаписване или изтриване.

СЪВЕТ: След като запазите видеозапис, трябва да изтеглите записа на телефона си или да го прехвърлите 
на вашия компютър или друго външно място за съхранение за постоянно съхранение.

Преглед на видеоклипове и снимки в приложението Varia
Преди да можете да гледате видеоклипове и снимки в приложението Varia, трябва да изтеглите приложението 
и да го сдвоите с вашето устройство Varia RCT715
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва, докато разглеждате галерията.

инструкциите на екрана.
2 Изберете опция:

• За да видите запазено видео или снимка, изберете Заключен.
• За да видите скорошни, незапазени видеозаписи, изберете Отключено.
• За да видите изтеглено видео или снимка, изберете Изтеглено.

1  От  прил.  Varia  на  вашия  телефон  изб.      >  Присъединете  се  към  Wi-Fi  мрежата  на  Varia  и  следвайте 

Изтегляне на видеоклипове и снимки в приложението Varia
Преди  да  можете  да  изтегляте  видеоклипове  и  снимки  в  приложението  Varia,  трябва  да  изтеглите 
приложението и да го сдвоите с вашето устройство Varia RCT715.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва, докато разглеждате галерията.
1 От прил. Varia на вашия телефон изб. >       Присъединете се към Wi-Fi мрежата на Varia и следвайте инструкциите

 на екрана.
2 Изберете папката Заключена или Отключена.

4 Изберете и изберете опция:
3 Изберете видеоклип или снимка от галерията.

• За да изт. видеоклипа или снимката и да ги изтриете от текущата им папка, изберете Изтегляне и изтриване.
• За да изтеглите видеоклипа или снимката и да запазите копие в текущата му папка, изберете Изтегляне.

Видеото или снимката се появяват в папката Downloaded на приложението.

Изтриване на видео или снимка в приложението Varia
Преди да можете да изтриете видеоклип или снимка в приложението Varia, трябва да изтеглите приложението 
и да го сдвоите с вашето устройство Varia RCT715.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва, докато разглеждате галерията.
1 От прил. Varia на вашия телефон избер.     > Присъединете се към Wi-Fi мрежата на Varia и следвайте инструкциите

 на екрана.
2 Изберете папката Заключена или Отключена.
3 Изберете видеоклип или снимка от галерията.
4 Изберете върху видеоклипа или снимката.
5 Изберете Изтриване.
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Varia RCT715 и вашия Edge 1030

Сдвояване на Varia Radar с вашия Edge 1030

Преглед на радара на вашето Edge устройство
Отидете да карате.
Радарната информация се показва на активния екран.

1 Дръжте Edge устройството в рамките на 3 метра от сензора. 
Стойте на 10 метра от други ANT+ сензори, докато сдвоявате.

2 Включете Edge устройството.
3 Избер.  > Sensors > Add Sensor > Search All.

Радара е съвместим и с други  Garmin устройства.

4 Докато Varia RCT715 устройството е изключено, задръжте бутона за 2 секунди, за да влезете в режим на сдвояване.

Можете  дистанционно  да  управлявате  вашето  радарно  устройство  и  да  персонализирате  настройките, 
като използвате вашето съвместимо Edge устройство. Този раздел съдържа инструкции за устройствата 
Edge 1030 и 1030+. Други съвместими устройства Edge съдържат подобни настройки и контроли.

Първият  път,  когато свържете устройството Varia  RCT715 към вашето Edge устройство,  трябва да  сдвоите 
двете устройства. След първоначалното сдвояване, Edge устройството автоматично се свързва с радарното 
устройство, когато започнете дейността си и радарното устройство е активно и в обхват.

Светодиодът  за  състоянието  мига  виолетово  и  задната  светлина  се  включва.  Устройството  е  в  режим  на 
сдвояване за 5 минути или докато не натиснете бутона на устройството.

5 Изберете вашия сензор и изберете Добавяне.
Когато сенз. е сдвоен с вашето Edge устр., съст. на сензора е Свързан. Иконите на    състоянието   (радар) и (светлина 
за велосипед) изглеждат плътни в горния банер на началния екран.

Светодиодът  за  позицията  на  превозното  средство  се  придвижва нагоре  по  колоната,  когато  превозното 
средство  се  приближава  до  вашия  велосипед.  Светодиодът  за  ниво  на  заплаха  променя  цвета  си  в 
зависимост  от  потенциалното  ниво  на  заплаха.  Зеленото  показва,  че  не  е  открито  превозно  средство. 
Кехлибарехд  показва,  че  приближава  превозно  средство.  Червеното  показва,  че  превозното  средство  се 
движи с висока скорост.
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Информация за устройството
Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА
За  да  предотвратите  корозия,  изсушете  добре  USB порта,  капачешд и  околността,  преди да  заредите  или 
свържете към компютър.
Устройството се захранва от вградена литиево-йонна батерия, която можете да зареждате чрез стандартен
 контакт или USB порт на вашия компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството не се зарежда, когато е извън одобрения температурен диапазон.

1 Издърпайте нагоре            капачето от USB порта.

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 компютъра.
4 Включете AC  адаптер в стандартен стенен контакт.
5 Заредете напълно устройството.

LED  мига зелено по време на зареждане. LED за състоянието свети постоянно зелено, когато зар. приключи.
6 Извадете USB кабела и затворете капачето.

Съвети за зареждане на устройството
• Свържете здраво зарядното устройство към устройството.

Можете  да  зареждате  устройството,  като  включите  USB  кабела  към  одобрен  от  Garmin  AC  адаптер  със 
стандартен контакт или USB порт на вашия компютър. Зареждането на напълно изтощена батерия отнема 
около 5 часа с компютър и 3 часа при използване на AC източник на захранване.

• Извадете зарядното устройство от устройството, когато светодиодът за състоянието свети постоянно зелено.
Прегледайте оставащия живот на   батерията във вашия уиджет за настройки на Edge 1030 или приложението Varia.
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Свързване на устройството към вашия компютър
Можете  да  свържете  устройството  към  компютъра  си,  за  да  инсталирате  софтуерни  актуализации  или  да 
прехвърляте видеоклипове и снимки на вашия компютър.
1 Издърпайте нагоре капачето от USB порта.

2 Включете малкия край на USB кабела в USB порта на устройството.
3 Включете големия край на USB кабела в USB порт на вашия компютър.

В зависимост от операционната система на вашия компютър, устройството изглежда или като 
преносимо устройство, или като сменяем том на вашия компютър.

Видео и снимки на вашия компютър
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои медийни плейъри може да не поддържат възпроизвеждане с висока разделителна способност.
Видеоклиповете и  снимките се  съхраняват  в  DCIM директорията  на  картата  с  памет.  Видеоклиповете се 
съхраняват във файлов формат MP4, а снимките се съхраняват във формат JPG. Можете да преглеждате и 
прехвърляте  видеоклипове  и  снимки,  като  поставите  картата  с  памет  в  компютъра  си  или  свържете 
устройството към компютъра си.
Видеоклиповете и снимките са сортирани в папки.

Съдържа  видеоклипове,  записани  автоматично, 
когато устройството открие инцидент.

101PHOTO Съдържа снимки.

102SAVED Съдържа видеоклипове, запазени ръчно от потребителя.

Съдържа незапазени видеозаписи.  Устройството презаписва 
най-стария  незапазен  видеоклип,  когато  мястото  за 
съхранение на незапазени видеоклипове е пълно.
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Смяна на картата с памет
Можете да смените картата с памет, за да увеличите капацитета за съхранение или да замените карта, която е 
достигнала края на полезния си живот. Устройството изисква microSD карта с памет от 8 до 128 GB със скорост от 
клас 10 или по-висока.
ЗАБЕЛЕЖКА:  Включена  е  карта  с  памет,  така  че  вашето  устройство  да  е  готово  за  използване  след 
разфасовката. Всички карти с памет имат ограничен живот и трябва да се сменят периодично.
1 Отворете капака    .

2 Плъзнете държача на картата към стойката и го повдигнете.
3 Отворете държача на картата.
4 Поставете картата с памет в слота за карта с памет с контактите към устройството.
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5 Затворете и заключете държача   на картата.

6 Затворете и заключете капака.

Грижа за устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Не  съхранявайте  устройството  на  места,  където  може  да  възникне  продължително  излагане  на 
екстремни температури, тъй като това може да причини трайни повреди.
Избягвайте  химически  почистващи  препарати,  разтворители,  слънцезащитни  продукти  и  репеленти  за 
насекоми, които могат да увредят пластмасовите компоненти и покрития.
Закрепете здраво капачето, за да предотвратите повреда на USB порта.
Избягвайте екстремни удари и грубо третиране, защото това може да влоши живота на продукта.

Почистване на устройството
ЗАБЕЛЕЖКА

Не  използвайте  кърпа  или  друг  материал,  който  може  да  надраска  оптичния  обектив  отпред  на 
устройството. Надраскването на оптичния обектив може да причини лошо представяне на радара.
• Почистете калта и мръсотията от зоната на капачето.
• Докато капачето е затворено, дръжте устройството под течаща вода.
След почистване оставете устройството да изсъхне напълно.

13 Информация за устройството



2.4 GHz @ 7 dBm maximum
24 GHz @ -11.3 dBm maximum

1

1 

Откриване на радара
ВНИМАНИЕ

Устройството  може  да  подобри  ситуационната  осведоменост.  Това  не  е  заместител  на  вниманието  на 
велосипедистите и добрата преценка. Винаги поддържайте осведоменост за заобикалящата ви среда и работете с 
велосипеда по безопасен начин. Неспазването на това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
• Радарът открива приближаващи превозни средства на разстояние до 140 m.
• Радарът открива скорост на приближаване на превозното средство от 10 до 160 km/h (от 6 до 99 mph).

ЗАБЕЛЕЖКА: Радарът не открива превозни средства, които се движат със същата скорост като вашия велосипед.
• Широчината на лъча на радара е 40 градуса. Той осигурява радарно покритие за типични завои на пътя.
• Радарът може да открие до осем приближаващи се превозни средства.

Varia RCT715 Спецификации
Вид батерия Акумулаторна, вградена, литиево-йонна полимерна батерия

Живот на батерията

До 4 ч. в режим на камера
До 6 ч. в стабилен режим (камерата е деактивирана)
До 5 ч. в пелотон режим

До 10 ч. в режим на дневно мигане (камерата е деактивирана)
До 6 ч. в режим дневно мигане
До 4 ч. в нощен режим на мигане

До 6 мес. в режим на готовност

Работна температура От -15º до 45ºC (от 5º до 113ºF)

Температурен диапазон на зареждане От 0º до 45ºC (от 32º до 113ºF)

Безжични честоти

Воден рейтинг IEC 60529 IPX7

LED светлинен поток
20 lm (твърд режим)
8 lm (пелотонен режим)
21 lm (нощен режим на мигане)
65 lm (дневен режим на мигане)

Отстраняване на неизправности
Нулиране на устройството
Можете да нулирате устройството, ако спре да реагира.

Задръжте двата бутона за 10 секунди, докато и двата светодиода изгаснат.
Нулирането изтрива връзките за сдвояване от устройството.

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

Отстраняване на неизправности 14

http://www.garmin.com/waterrating


Актуализиране на софтуера на устройството с приложението Varia
Преди да можете да актуализирате софтуера на устройството Varia,  трябва да сдвоите устройството с 
приложението Varia на телефона си.
1 Дръжте телефона си в обхват (3 м) от радарното устройство Varia.
2 Синхронизирайте вашето устройство Varia с приложението Varia.

Когато е наличен нов софтуер, вашето устройство ви предупреждава да актуализирате софтуера.
3 Следвайте инструкциите на екрана.
Светодиодът на устройството мига синьо и зелено, за да покаже, че устройството се актуализира. Когато 
актуализацията приключи, задната светлина се включва и светодиодът мига в зелено 20 пъти.

Светодиод за състоянието на устройството за актуализации на софтуера
LED Активност Статус

Редуващи се сини и зелени мигания Устройството качва софтуер.

Мигащо зелено Актуализацията на софтуера е завършена и успешна.

Мига червено Актуализацията на софтуера не бе успешно.

Актуализации на продукти
На вашия компютър инсталирайте Garmin Express™ (www.garmin.com/express).
Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:
• Актуализации на софтуера
• Регистрация на продукта

Актуализиране на софтуера с помощта на приложението Garmin Express
Преди да можете да актуал. софтуера на вашето устройство, трябва да изтеглите приложението Garmin Express.
1 Свържете радарното устройство към вашия компютър с помощта на USB кабел.

Garmin Express автоматично търси актуализации на софтуера и ги изпраща на вашето устройство.
2 Следвайте инструкциите на екрана.
3 Изключете устройството и го включете.

Светодиодът на радара мига в синьо и зелено, за да покаже, че устройството се актуализира. Когато 
актуализацията приключи, светодиодът мига в зелено 20 пъти.

Радарното устройство не реагира
По време на пътуване, ако LED -а на радарното устройство свети постоянно червено, устр. е в състояние на грешка.
• Уверете се, че устройството е в рамките на одобрения диапазон на работна температура.

• Изключете устройството и го включете отново.
Можете да проверите нивото на батерията в менюто Sensors на вашето Edge устройство или в прил. Varia.

• Избягвайте множество източници на радарни смущения.

Радарното засичане не работи на закрито
Устройството  Varia  RCT715  е  настроено  да  засича  превозни  средства  на  открито.  Ако  включите 
устройството на закрито, може да се появи сигнал за насищане. Когато изнесете устройството на открито, 
устройството възобновява нормалната си работа.
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Радарното устройство не се включва
• Уверете се, че устройството е в рамките на одобрения температурен диапазон на работа или зареждане.

• Заредете устройството за 4 часа
Ако устройството не се включи, изключете зарядното устройство и заредете още 4 часа.

Светодиодът за състоянието мига в жълто
Ако LED-а  на  устройството  мига  жълто,  докато  задната  светлина  е  включена,  устройството  е  в  демонстрационен 
режим. Когато устройството е в демо режим, се генерират изкуствени данни само за демонстрация.

За да излезете от демо режима, изберете опция:
• Изключете устройството и го включете отново.
• Задръжте двата бутона за 10 секунди, за да нулирате устройството.

LED -а става червен по време на зареждане
• Проверете USB кабела, конекторите и портовете за повреда.
• Уверете се, че източникът на захранване генерира енергия.

Можете да проверите това по няколко начина. Например, можете да проверите дали работят други 
устройства, захранвани от източника.

• Уверете се, че устройството е в рамките на одобрения температурен диапазон на зареждане.

LED -а свети червено, докато актуализирате софтуера
• Проверете USB кабела, конекторите и портовете за повреда.
• Изключете и двете устройства и ги включете отново.
• Уверете се, че устройството е в рамките на одобрения диапазон на работна температура.

Радарното устройство прекъсва връзката с устройството Edge
ВНИМАНИЕ

Ако радарното устр.  не  е  свързано или не  изпраща радарни данни,  Garmin  препоръчва  да  спрете  да  карате  и  да 
проверите устр. на безопасно място. Неспазването на това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
• Изключете и двете устройства и ги включете отново.
• Сдвоете устройствата.

Устройството Varia RCT715 изпраща светлинни и радарни данни към Edge-а. Устр. показва              и 
когато е свързано.

Радарното устройство прекъсва връзката с приложението Varia
ВНИМАНИЕ

Ако радарното устройство не е свързано или не изпраща радарни данни, Garmin препоръчва да спрете да карате и 
да проверите устр. на безопасно място. Неспазването на това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
• Изключете Bluetooth технологията от настройките на телефона си и я включете отново.
• Изключете и двете устройства и ги включете отново.

Устройството  Varia  RCT715  изпраща  светлинни  и  радарни  данни  към  прил.  Varia.  Прил.        Varia  се  показва, 
когато е свързано.
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Резервни части
Налични са  резервни части  за  това  устройство.  Свържете  се  с  вашия дилър на  Garmin  или посетете 
garmin.com за повече информация.

Получаване на повече информация
• Отидете на support.garmin.com за допълнителни ръководства, статии и софтуерни актуализации.
•  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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