
                                                                           Edge Explore 

Ierīces pogas 
 

①  Nospiediet, lai ieslēgtu miega režīmu un aktivizētu ierīci. 
Turiet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci un bloķētu skārienekrānu 

② 
 

Nospiediet, lai atzīmētu jaunu apli 

③  Nospiediet, lai sāktu vai apturētu taimeri 

 

 

Došanās braucienā 
Ja lietojat bezvadu sensoru vai papildierīci, sākotnējās iestatīšanas laikā to var 
pārveidot un aktivizēt. 
1. Pieturiet  , lai ieslēgtu ierīci. 
2. Izejiet ārā un pagaidiet, kamēr ierīce atrod satelītus. 
Kad ierīce ir gatava, satelītu joslas kļūst zaļas. 
3. Nospiediet . 
4. Nospiediet  , lai sāktu taimeri. 

 
Piezīme: Vēsture tiek ierakstīta tikai tad, kad darbojas taimeris 
5. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu papildu datu ekrānus. 
6. Ja nepieciešams, pieskarieties ekrānam, lai skatītu taimeri. 
7. Nospiediet  , lai apstādinātu aktivitātes taimeri. 
8. Nospiediet Save Ride. 
9. Nospiediet . 
 
Vēsture 
Brauciena apskatīšana 
1. Nospiediet  > History > Rides. 
2. Izvēlieties braucienu. 
3. Izvēlieties iespēju. 
Datu kopskaitu skatīšana 
Jūs varat apskatīt ierīcē saglabātos uzkrāto datu datus, tostarp izbraucienu skaitu, 
laiku, attālumu un kalorijas. 
Nospiediet  > History > Totals. 
Brauciena dzēšana 
1. Nospiediet  > History > Rides. 
2. Izvēlieties braucienu. 
3. Nospiediet  > Delete > . 
Personīgie ieraksti 
Kad jūs pabeidzat braucienu, ierīce parāda visus jaunos personiskos ierakstus, 
kurus esat ieguvuši šajā braucienā. Personiskie ieraksti ietver visātrāko laiku pa 
standarta attālumu, garāko braucienu un lielāko pacelšanos brauciena laikā. 
Personīgo ierakstu apskatīšana 
Nospiediet  > My Stats > Personal Records 
Personisko ierakstu atgriešana 
Jūs varat iestatīt katru personīgo ierakstu atpakaļ uz iepriekš ierakstīto. 
1. Nospiediet  > My Stats > Personal Records 
2. Izvēlieties ierakstu, ko atgriezt. 
3. Nospiediet Previous Record > . 
Piezīme: Tas neizdzēš nekādas saglabātās darbības. 
Personīgo ierakstu dzēšana 
1. Nospiediet  > My Stats > Personal Records. 
2. Izvēlieties personīgo ierakstu. 

3. Nospiediet  > . 
 
Satelīta signālu iegūšana 
Lai saņemtu satelīta signālus, ierīcei var būt vajadzīgs skaidrs skats uz debesīm. 
Laiks un datums tiek iestatīti automātiski, pamatojoties uz GPS pozīciju. 
Padoms: Lai iegūtu papildinformāciju par GPS, dodieties uz Garmin.lv/lv/par-gps/ 
1. Dodieties ārā uz atvērtu teritoriju. 
Ierīces priekšpusei jābūt vērstai uz debesīm. 
2. Pagaidiet, kamēr ierīce atrod satelītus. 
Lai atrastu satelīta signālus, var paiet 30-60 sekundes. 

Sākuma ekrāna pārskats 
Sākuma ekrāns nodrošina ātru piekļuvi visām Edge ierīces funkcijām. 

 Nospiediet, lai dotos braucienā 

Where to? Izvēlieties, lai meklētu atrašanās vietas, interešu punktus vai 
adreses 

Courses Izvēlieties, lai izveidotu jaunu kursu vai piekļūtu saglabātajam 
kursam 

 Izvēlieties, lai piekļūtu savai vēsturei, personiskajiem 
ierakstiem, kontaktiem un iestatījumiem 

 Izvēlieties, lai piekļūtu savām Connect IQ lietotnēm 

Logrīku skatīšana 
Jūsu ierīce ir ielādēta ar vairākiem logrīkiem, jūs varat 
iegūt vairāk, savienojot ierīci pārī ar telefonu. 
1. Sākuma ekrānā velciet lejup no ekrāna augšdaļas. 
Parādās iestatījumu logrīks. Zibspuldzes ikona nozīmē, 
ka ierīce meklē. Varat izvēlēties jebkuru ikonu, lai 
mainītu iestatījumus. 
2. Velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus logrīkus. 
Nākamo reizi, kad velciet uz leju, lai skatītu logrīkus, 
parādās pēdējais, kuru skatījāt.  
Skārienjūtīgā ekrāna izmantošana 

• Kad darbojas taimeris, pieskarieties 
ekrānam, lai to skatītu. 

• Nospiediet  , lai atgrieztos atpakaļ sākuma ekrānā. 

• Velciet vai nospiediet bultiņas, lai ritinātu. 

• Nospiediet  , lai atgrieztos iepriekšējā lapā. 

• Nospiediet  , lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos iepriekšējā lapā. 

• Nospiediet  , lai aizvērtu lapu un atgrieztos iepriekšējajā. 

• Nospiediet  , lai meklētu tuvumā esošu vietu. 

• Nospiediet , lai izdzēstu. 

• Nospiediet  , lai iegūtu vairāk informācijas. 

Standarta stiprinājuma uzstādīšana 
Lai iegūtu vislabāko GPS uztveršanu, novietojiet 
stiprinājumu uz augšu, lai ierīces priekšpuse būtu 
orientēta uz debesīm. Jūs varat uzstādīt velosipēda 
stiprinājumu uz rāmja vai stūres. 
1. Izvēlieties drošu atrašanās vietu, kur uzstādīt ierīci, 
lai tas netraucē jūsu velosipēda drošu darbību. 
2. Novietojiet gumijas disku ① 
Gumijas uzlikām jāsakrīt ar velosipēda stiprinājuma 
aizmuguri. 
3. Novietojiet velosipēda stiprinājumu uz velosipēda 
stūres. 
4. Droši piestipriniet velosipēda stiprinājumu, izmantojot abas gumijas ②. 
5. Novietojiet ierīces aizmugurē esošos stiprinājumus ar velosipēda 
stiprinājumiem ③. 
6. Nedaudz nospiediet uz leju un pagrieziet ierīci pulksteņrādītāja virzienā, līdz tā 
nofiksējas vietā. 

 



Atrašanās vietas 
Jūs varat ierakstīt un saglabāt atrašanās vietas ierīcē. 
Atrašanās vietas atzīmēšana 
Lai varētu atzīmēt atrašanās vietu, jums ir jāatrod satelīti. 
Ja vēlaties atcerēties orientierus vai atgriezties noteiktā vietā, varat atzīmēt atrašanās 
vietu. 
1. Dodieties braucienā. 
2. Nospiediet Where To? >  > Mark Location > . 
Atrašanās vietu saglabāšana no kartes 
1. Nospiediet Where To? >  > Select Search Area > A Map Point. 
2. Pārlūkojiet kartes atrašanās vietu. 
3. Atlasiet atrašanās vietu. 
 Atrašanās vietas informācija parādās kartes augšpusē. 
4. Atlasiet atrašanās vietas informāciju. 

5. Nospiediet  > . 

Sensoru pievienošana 
Pirms jūs varat savienot pārī, jums jāuzliek sirds ritma monitors vai jāuzstāda 
sensori. 
1. Novietojiet ierīci 3 metru attālumā no sensora. 
Piezīme: Turieties 10 m attālumā no pārējiem braucēju sensoriem, vienlaikus 
savienojot pārī. 
2. Nospiediet  > Sensors > Add Sensors. 
3. Izvēlieties iespēju: 

• Izvēlieties sensora veidu. 

• Nospiediet Search All lai meklētu visus tuvējos sensorus. 
Parādās pieejamo sensoru saraksts. 
4. Izvēlieties vienu vai vairākus sensorus, lai izveidotu savienojumu pārī ar ierīci. 
5. Nospiediet Add 
Ja sensors ir savienots pārī ar ierīci, sensora statuss ir Savienots. 

Naviģēšana uz atrašanās vietu 
1. Nospiediet Where To? 
2. Izvēlieties variantu: 

• Nospiediet Browse Map, lai naviģētu uz atrašanās vietu kartē. 

• Nospiediet Search lai pārvietotos uz interešu punktu, pilsētu, krustojumu 
vai zināmām koordinātām. 

Padoms: Jūs varat nospiest , lai ievietotu specifisku informāciju. 

• Nospiediet Recent Finds lai naviģētu uz vienu no pēdējām 50 atrastajām 
atrašanās vietām. 

• Nospiediet  > Select Search Area lai sašaurinātu meklēšanas loku. 
3. Izvēlieties atrašanās vietu. 
4. Nospiediet Ride. 
5. Sekojiet ekrānā redzamajiem norādījumiem uz galamērķi. 

 
Pārvietošanās uz zināmām koordinātēm 
1. Nospiediet Where To? > Search Tools > Coordinates. 
2. Ievadiet koordinātas un izvēlieties . 
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus līdz galamērķim. 

Kursi 
Jūs varat nosūtīt kursu no sava Garmin Connect konta uz savu ierīci. Pēc tam, 
kad tas ir saglabāts jūsu ierīcē, varat pārvietoties pa kursu savā ierīcē. Varat arī 
izveidot un saglabāt pielāgotu kursu tieši savā ierīcē. Jūs varat sekot 
saglabātajam kursam tikai tāpēc, ka tas ir labs ceļš. Piemēram, jūs varat 
saglabāt un sekot līdzi velosipēdam draudzīgai pārvietošanai, lai strādātu. 
Kursa plānošana un brauciens 
Varat izveidot un vadīt pielāgotu kursu. Kurss ir virzienu punktu vai atrašanās 
vietu secība, kas ved uz galamērķi. 
1. Nospiediet Courses > Course Creator > Add First Location. 
2. Izvēlieties iespēju: 

• Lai kartē izvēlētos savu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties 
Current Location. 

• Lai izvēlētos saglabāto vietu, izvēlieties Saved, un izvēlieties vietu. 

• Lai izvēlētos vietu, par kuru nesen meklējāt, izvēlieties Recent Finds, 
un izvēlieties vietu. 

• Lai kartē izvēlētos atrašanās vietu, izvēlieties Use Map, un izvēlieties 
vietu. 

• Lai pārlūkotu un izvēlētos interešu punktu, izvēlieties POI 
Categories, un izvēlieties tuvumā interesējošo objektu. 

• Lai izvēlētos adresi, izvēlieties Addresses, un ievadiet adresi. 

• Lai izvēlētos krustojumu, izvēlieties Intersections un ievadiet ielu 
nosaukumus. 

• Lai izmantotu koordinātas,  nospiediet Coordinates, un ievadiet 
koordinātes 

3. Nospiediet Use. 
4. Nospiediet Add Next Locations. 
5. Atkārtojiet 2 - 4 darbību, līdz esat izvēlējies visas maršruta atrašanās vietas. 
6. Nospiediet View Map. 
Ierīce aprēķina maršrutu un parādās maršruta karte. 
7. Nospiediet Ride. 
Kursa rādīšana kartē 
1. Nospiediet Courses > Saved Courses. 
2. izvēlieties kursu. 
3. Nospiediet Settings. 
4. Nospiediet Always Display, lai kursu parādītu kartē. 
5. Izvēlieties krāsu and select a color. 
6. Nospiediet Course Points lai iekļautu kursa punktus. 
Nākamajā reizē, kad brauksiet netālu no šī kursa, tas parādīsies kartē. 
Kursa apturēšana 
1. Ritiniet līdz kartei. 

2. Nospiediet  > . 
Kursa iespējas 
Nospiediet Courses > Saved Courses > . 
Turn Guidance: Ieslēdziet vai izslēdziet pagriezienu norādes. 
Off Course Warnings: Brīdinājums, ja jūs novirzieties no kursa. 
Search: Ļauj meklēt saglabātos kursus pēc nosaukuma. 
Filter: Ļauj filtrēt pēc kursa veida, piemēram, StravaTM kursiem. 
Delete: Ļauj izdzēst visus vai vairākus saglabātos kursus no ierīces. 

Problēmu novēršana 
Ierīces restartēšana 
Ja ierīce pārstāj reaģēt, jums var būt nepieciešams to restartēt. Tas neizdzēš nevienu 
no jūsu datiem. 
Pieturiet  10 sekundes. 
Ierīce restartēsies un ieslēgsies. 
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana 
Jūs varat atjaunot noklusējuma konfigurācijas iestatījumus un darbības profilus. Tas 
neizdzēsīs jūsu vēsturi vai darbības datus, piemēram, braucienus, treniņus un kursus. 
Nospiediet  > System > Device Reset > Restore Default Settings > . 
Informācija par ierīci 
Specifikācijas 

Akumulatora veids Uzlādējams, iebūvēts litija jonu akumulators 

Akumulatora darbības ilgums Līdz pat 12 stundām 

Darba temperatūras 
diapazons 

No -20˚ līdz 60˚C 

Uzlādes temperatūras 
diapazons 

No 0˚ līdz 45˚C 

Bezvadu frekvence / protokols 2.4 GHz pie 4 dBm nomināla 

Ūdens izturība IEC 60529 IPX7* 
 

 


