
                                                          Edge® 130 

Edge specifikācijas 
Akumulatora tips Pārlādējams, iebūvēts litija jonu 

akumulators. 

Akumulatora darbības ilgums Līdz 15 stundām. 

Temperatūras diapazons darbībai No -20˚ līdz -60˚C 

Temperatūras diapazons uzlādei No 0˚ līdz 45˚C 

Bezvadu frekvences/protokoli ANT+ 2.4 GHz pie 1dBm nomināla 
Bluetooth 2.4 GHz pie 1dBm nomināla 

Ūdens izturības klase IEC 60529 IPX7* 
 

Statusa ikonas 
Normāli spīdoša gaismiņa nozīmē, ka signāls tika atrasts vai sensors ir pievienots. 

 GPS statuss 

 
Bluetooth statuss 

 
Pulsa statuss 

 
Spēka statuss 

 
LiveTrack statuss 

 Ātruma un kadences statuss 
 

 Ierīces apskats 

 
 

①  Nospiediet, lai ‘’pamodinātu’’ ierīci. 
Pieturiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. 

② 
 

Nospiediet, lai ritinātu datu ekrānu, opcijas un iestatījumus. 
Sākuma ekrānā turiet, lai apskatītu ierīces izvēlni. 

③  Nospiediet, lai ritinātu datu ekrānu, opcijas un iestatījumus. 
Sākuma ekrānā nospiediet, lai skatītu logrīkus. 

④  Nospiediet, sāktu vai beigtu taimeri. 
Nospiediet, lai izvēlētos iespēju vai apstiprinātu ziņojumu. 

⑤  Nospiediet, lai sāktu jaunu apli. 
Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. 

 

Ierīces uzlāde 
Lai izvairītos no korozijas, rūpīgi nosusiniet USB portu, pret-
nokrišņu aizsegu un laukumu ap tiem, pirms uzlādējat vai 
pievienojat savu ierīci pie datora. 
1. Paceliet pret-nokrišņu aizsegu ① no ierīces USB porta ②; 
2. Pievienojiet USB kabeļa mazāko galu pie ierīces USB porta. 
3. Pievienojiet USB kabeļa lielāko galu pie AC adaptera vai datora 
USB porta. 
4. Pievienojiet AC adapteri pie standarta elektrorozetes. Kad 
pievienojat ierīci pie strāvas avota, tā ieslēdzas. 
5. Uzlādējiet ierīci pilnībā. 
Sekošana kursam no Garmin Connect 
Pirms jūs varat lejupielādēt un sekot Garmin Connect izveidotajam kursam, jums ir jābūt 
Garmin Connect kontam. 
1. Izvēlies iespēju: 

• Atveriet lietotne Garmin Connect mobile. 

• Dodies uz connect.garmin.com. 
2. Izveidojiet jaunu kursu vai izvēlieties esošu kursu. 
3. Izvēlieties Send to Device. 
4. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna. 
5. Edge ierīcei pieturiet . 
6. Izvēlieties Navigation > Courses. 
7. Izvēlieties kursu. 
8. Nospiediet Ride. 
Savienošana pārī ar bezvadu sensoru 
Pirms jūs varat savienot pārī, jums jāuzliek sirds ritma monitors vai jāuzstāda sensors. 
Savienošana pārī ir starp ANT+ vai Bluetooth bezvadu sensoriem. 
Piemēram, savienojiet sirdsdarbības monitoru ar savu Garmin ierīci. 
1. Novietojiet ierīci 3 metru attālumā no sensora. 
Piezīme: Stāviet 10 m attālumā no pārējiem sensoriem. 
2. Pieturiet . 
3. Izvēlieties Sensors > Add Sensors. 
Parādās pieejamo sensoru saraksts. 
4. Izvēlieties vienu vai vairākus sensorus, lai savienotos pārī ar ierīci. 
Ja sensors ir savienots pārī ar ierīci, sensora statuss ir Savienots. Jūs varat pielāgot datu lauku, 
lai parādītu sensora datus. 
Savienot pārī ar viedtālruni 
Lai izmantotu visas Edge ierīces funkcijas, ierīce jāsavieno pārī tieši caur Garmin Connect 
Mobile lietotni, nevis no viedtālruņa Bluetooth iestatījumiem. 
1. Viedtālrunī instalējiet un atveriet lietotni Garmin Connect Mobile. 

2. Pieturiet , lai ieslēgtu ierīci. 
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jūs izvēlējāties ierīces valodu. Nākamajā ekrānā tiek piedāvāts 
izveidot savienojumu pārī ar viedtālruni. 
Padoms: Jūs varat pieturēt , un izvēlēties Phone > Status > Pair Phone, lai manuāli ieslēgtu 
savienošanās režīmu. 
3. Izvēlieties iespēju, lai savu ierīci pievienotu Garmin Connect kontam: 

• Ja šī ir pirmā reize, kad savienojaties ar Garmin Connect Mobile lietotni, izpildiet 
ekrānā redzamos norādījumus. 

• Ja jau esat pārī savienojis citu ierīci ar Garmin Connect Mobile lietotni, no  vai … 
izvēlnes, nospiediet Garmin Devices > Add Device, un sekojiet instrukcijām uz 
ekrāna. 

Pēc tam, kad veiksmīgi izveidojat savienojumu pārī, tiek parādīts ziņojums, un jūsu ierīce 
automātiski tiek sinhronizēta ar viedtālruni. 

Došanās braucienā 
Ja jūsu ierīce ir komplektēta ar ANT+ sensoru, tie jau savā starpā ir sapāroti 
un sensors var tikt aktivēts sākuma iestatīšanas laikā. 

1. Pieturiet  lai ieslēgtu ierīci. 
2. Dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz ierīce nosaka satelītu signālus. 

 parādās, kad ierīce ir gatava. 

3. Atrodoties galvenajā lapā nospiediet . 

4. Nospiediet , lai sāktu aktivitātes taimeri. 
Piezīme: Vēsture tiek ierakstīta tikai tad, kad darbojas taimeris. 

5. Nospiediet , lai apstādinātu aktivitātes taimeri. 
6. Izvēlieties iespēju: 

• Izvēlieties Resume, lai atsāktu braucienu. 

• Izvēlieties Save Ride, lai 
apstādinātu un saglabātu jūsu 
braucienu. 
Padoms: Jūs varat izvēlēties 
brauciena tipu. Precīzi dati par 
braukšanas veidu ir svarīgi 
Garmin Connect kontam ar 
velosipēdiem saistītu kursu 
izveidošanai. 

• Izvēlieties Discard Ride lai 
apturētu braucienu un dzēstu 
to no savas ierīces. 

• Izvēlieties Back to Start lai 
naviģētu atpakaļ uz sākumu. 

• Izvēlieties Mark Location, lai 
atzīmētu savu atrašanās vietu un saglabātu to. 

 



 

Standarta stiprinājuma uzstādīšana 
Labākai GPS uztveršanai, novietojiet stiprinājumu uz velosipēda tā, lai tā 
augšpuse būtu vērsta pret debesīm. Jūs varat uzstādīt stiprinājumu uz stūres 
centra vai rokturiem. 
1. Izvēlieties drošu vietu Edge ierīces nostiprināšanai, kur tā netraucēs drošai 
braukšanai ar velosipēdu. 
2. Uzlieciet gumijas paliktni ① uz stiprinājuma apakšpuses. Izvirzījumi gumijas 
paliktnī iegulst stiprinājuma apakšpusē, tādēļ tas paliek savā vietā. 

 
3. Uzlieciet stiprinājumu uz stūres. 
4. Droši nostipriniet stiprinājumu, izmantojot divus savilcējus②. 
5. Uzlieciet ierīci ar izvirzījumiem uz aizmugures uz gropēm stiprinājumā ③. 
6. Viegli iespiediet ierīci uz stiprinājuma un pagrieziet Edge ierīci 
pulksteņrādītāju virzienā, līdz tā nofiksējās vietā. 

 
Edge ierīces noņemšana  
1. Pagrieziet Edge ierīci pulksteņrādītāju virzienā, lai atfiksētu ierīci;  
2. Noceliet Edge ierīci no stiprinājuma. 

Sekošana segmentam no Garmin Connect 
Pirms jūs varat lejupielādēt un sekot Garmin Connect izveidotajam segmentam, jums ir 
jābūt Garmin Connect kontam. 
1. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli; 
Piezīme: Ja jūs izmantojat Strava segmentus, jūsu iecienītie segmenti tiek automātiski 
pārsūtīti uz jūsu ierīci, kad tā ir savienota ar Garmin Connect Mobile vai ar datoru. 
2. Ejiet uz www.connect.garmin.com 
3. Izveidojiet jaunu segmentu vai atlasiet esošu segmentu. 
4. Izvēlieties Send to Device. 
5. Atvienojiet ierīci un ieslēdziet to. 

6. Nospiediet , lai sāktu taimeri un dotos braucienā. 
Varat aktivizēt segmentu sacīkstes, kas brīdina jūs par tuvojošajiem segmentiem. 
Segmenta braukšana 
Segmenti ir virtuālās sacīkstes. Jūs varat izbraut segmentu un salīdzināt savu veiktspēju ar 
iepriekšējām aktivitātēm, citu braucēju sniegumu, savienojumiem Garmin Connect kontā 
vai citiem riteņbraukšanas kopienas locekļiem. Jūs varat augšupielādēt savas darbības 
datus savā Garmin Connect kontā, lai skatītu savu segmenta pozīciju. 
Piezīme: Ja jūsu Garmin Connect un Strava konts ir saistīti, jūsu aktivitāte tiek automātiski 
nosūtīta uz jūsu Strava kontu, lai jūs varētu pārskatīt segmenta pozīciju. 
1. Izvēlieties , lai sāktu aktivitātes taimeri, un dodieties braukt. Kad jūsu ceļš šķērso 
ativizētu segmentu, jūs varat to izbraukt; 
2. Sāciet braut segmentu; 
Segmenta datu ekrāns tiek parādīts automātiski. 

 
3. Ja nepieciešams pieturiet , un izvēlieties Main Menu > Navigation > Segments, lai 
mainītu savu mērķi sacensību laikā. 
Jūs varat sacensties pret segmenta vadītāju, jūsu iepriekšējo sniegumu vai citiem 
braucējiem (ja pieejams). Mērķis automātiski tiek pielāgots, ņemot vērā jūsu pašreizējo 
veiktspēju. Ja segments ir pabeigts, tiek parādīts ziņojums 

Kursa dzēšana 
1. Pieturiet . 
2. Izvēlieties Navigation > Courses. 
3. izvēlieties kursu. 
4. Nospiediet Delete > Yes. 
Treniņi iekštelpās 
Jūs varat izslēgt GPS, kad trenējaties iekštelpās, lai taupītu akumulatoru. 
1. Pieturiet . 
2. Izvēlieties Ride Settings > GPS > Off. 
Ja GPS ir izslēgts, ātrums un attālums nav pieejami, ja vien jums nav saderīga 
sensora vai iekštelpu treneris, kas ierīcē nosūta ātruma un attāluma datus. 

Auto Pause izmantošana 
Jūs varat izmantot funkciju Auto Pause, lai pauzētu taimeri automātiski, kad 
pārtraucat pārvietoties. Šī funkcija ir noderīga, ja jūsu aktivitāte ietver 
luksafora gaismas vai citas vietas, kur jums jāapstājas. 
Piezīme: Pārtrauktais laiks netiek saglabāts ar jūsu datiem. 
1. Pieturiet . 
2. Izvēlieties Ride Settings > Auto Pause. 
Auto Scroll izmantošana 
Jūs varat izmantot automātisko ritināšanas funkciju, lai automātiski pārtītu 
datu lapas, kad darbojas taimeris. 
1. Pieturiet . 
2. Izvēlieties Ride settings > Auto Scroll. 
3. Izvēlieties displeja ātrumu. 
Datu lauku mainīšana 
Jūs varat mainīt datu lauku kombinācijas lapām, kas tiek rādītas, kamēr 
darbojas taimeris. 
1. Pieturiet . 
2. Izvēlieties Ride Settings > Data pages. 

3. Izvēlieties  > Layout 
4. Izvēlieties  vai , lai mainītu izkārtojumu. 

5. Izvēlieties , lai iespējotu izkārtojumu. 
6. Izvēlieties  vai , lai rediģētu datu laukus. 

Atrašanās vietas 
Jūs varat ierakstīt un saglabāt atrašanās vietas ierīcē 
Atrašanās vietas atzīmēšana 
Lai varētu atzīmēt atrašanās vietu, jums ir jāatrod satelīti. 
Atrašanās vieta ir vieta, kuru ierakstāt un saglabājat ierīcē. Ja vēlaties atcerēties 
orientierus vai atgriezties noteiktā vietā, varat atzīmēt atrašanās vietu. 
1. Dodieties braucienā. 
2. Pieturiet . 
3. Izvēlieties Mark Location. 
Parādās ziņa. Noklusējuma ikona katrai atrašanās vietai ir karodziņš. 
Naviģēt uz saglabātu atrašanās vietu 
Pirms jūs varat naviģēt uz saglabāto vietu, jums ir jāatrod satelīti. 
1. Pieturiet .  
2. Izvēlieties Navigation > saved Locations. 
3. Izvēlieties vietu. 
4. Nospiediet Go To. 

5. Izvēlieties , lai sāktu braucienu. 
Datu ekrāna dzēšana 
1. Pieturiet . 
2. Izvēlieties Ride Settings > Data pages 
3. izvēlieties , lai atvērtu datu lauku ko izdzēst. 

4. Izvēlieties  > Remove > Yes. 

 

http://www.connect.garmin.com/

