
 Edge® 520 
Atbalsts un atjauninājumi 
Garmin Express piedāvā šādus viegli pieejamus pakalpojumus:  

 produkta reģistrācija; 

 lietošanas pamācībību lejupielāde; 

 programmatūras atjaunināšana; 

 datu augšupielāde Garmin Connect vietnē. 
www.garmin.lv/lv/garmin-express/ 
Pilnā lietošanas pamācība 
Savas ierīces pilno lietošanas pamācību jūs varat lejuplādēt tiešsaistē. 
1.Dodieties uz  garmin.lv; 
2.Izvēlieties Atbalsts > Dokumentācijas un uzmeklējiet savu ierīci piedāvāto 
ierīču sarakstā; 
3. Aplūkojiet vai lejuplādējiet lietošanas pamācību. 
 

Programmatūras atjaunošna 
Pirms jūs varat atjaunināt savas ierīces programmatūru, jums ir jāizveido 
profils Garmin Connect vietnē un jālejuplādē Garmin Express 
programma. 
1.Pievienojiet ierīci pie sava datora, izmantojot USB kabeli. Kad ir 
pieejams jauns programmatūras atjaunojums, Garmin Express nosūta to 
uz jūsu ierīci; 
2.Sekojiet norādēm ekrānā; 
3.Neatvienojiet savu ierīci no datora atjaunināšanas procesa laikā. 
 
Ierīces atiestatīšana 
Ja ierīce „neatbild“ uz jūsu ievadītajām komantām, tā ir jāatiestata. Šis 
process nedzēsīs jūsu datus vai iestatījumus. 

Pieturiet  pogu 10 sekundes. 
Ierīce veic  atiestatīšanos un pārstartējas. 

Pogas 

 
① 

 

Nospiediet, lai ieslēgtu un izslēgtu apgaismojumu. 
Pieturiet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci. 

② 
 

Nospiediet, lai pārvietotos starp datu lapām, iespējām 
un iestatījumiem. Nospiediet pamatlapā, lai aplūkotu 
statusa lapu. 

③ 
 

Nospiediet, lai pārvietotos starp datu lapām, iespējām 
un iestatījumiem. Nospiediet pamatlapā, lai aplūkotu 
ierīces izvēlni.  

④ 
 

Nospiediet, lai atzīmētu jaunu apli.  

⑤  Nospiediet, lai uzsāktu un izbeigtu taimera darbību.  

⑥ 
 

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.  

⑦ 

 

Nospiediet, lai izvēlētos iespēju vai piefiksētu 
ziņojumu. Nospiediet brauciena laikā, lai aplūkotu 
tādas izvēlnes iespējas kā brīdinājumus un datu laukus. 

 

Ierīces uzlāde 
Piezīme: lai izvairītos no korozijas, rūpīgi notīriet un nosusiniet USB 
portu, pretmitruma aizsegu un korpusa daļu ap tiem pirms uzlādējat vai 
pievienojat ierīci pie datora.  
1.Atsedziet pretmitruma aizsegu ①  no USB porta ② ; 

 
2.Ievietojiet USB  kabeļa mazāko konektoru ierīces USB portā:  
3.Ievietojiet USB kabeļa lielāko konektoru AC adapterī vai pievienojiet pie 
datora USB porta;  
4.Pievienojiet AC adapteri pie standarta rozetes sienā. Kad jūs 
pievienojat savu ierīci pie strāvas avota, tā ieslēdzas;  
5.Pilnībā uzlādējiet ierīci.  
Ierīces ieslēgšana 
Ierīci ieslēdzot pirmo reizi, jums ir jāiestata sistēmas un profila dati.  

1.Pieturiet  ; 
2.Sekojiet norādēm ekrānā. Ja jūsu ierīce tika iegādāta komplektēta ar 
ANT+ sensoriem, jūs varat tos aktivizēt iestatījumu laikā.  
Satelītu signālu uztveršana 
Ierīcei var būst nepieciešama tieša piekļuve atklātām debesīm, lai 
uztvertu satelītu signālus. Pamatojoties uz GPS pozīciju, laiks un datums 
tiek iestatīti automātiski.  
1.Dodieties ārpus telpām zem atklāta debess juma. 
Ierīces priekšpusei vajadzētu būt vērstai pret debesīm;  
2.Uzgaidiet līdz ierīce uztver satelītus.  
Šis process var aizņemt 30 līdz 60 sekundes. 

Došanās braucienā 
Ierīce sākotnēji ir ar daļēju akumulatora uzlādi. Jums vajadzētu pilnībā 
uzlādēt ierīci pirms došanās braucienā. Ja jūsu ierīce sākotnēji ir komplektēta 
ar ANT+ sensoru, tie ir jau sapāroti un sensors var tikt aktivizēts ierīces 
iestatīšanas laikā.  

1.Pieturiet , lai ieslēgtu ierīci;   
2.Dodieties ārpus telpām un uzgaidiet līdz ierīce atrod satelītu signālus. 
Satelītu statusa indikatori kļūst zaļi, 
kad ierīce ir gatava lietošanai 

3.Izvēlieties ierīces pamatlapā; 
4.Izvēlieties aktivitātes profilu;  

5.Nospiediet , lai aktivizētu taimeri;  
Piezīme: aktivitātes vēsture tiek 
ierakstīta tikai taimera darbības laikā.  

6.Nospiediet  vai  papildus datu 
lapu aplūkošanai;   

7.Ja nepieciešams, nospiediet , lai 
aplūkotu tādas izvēlnes iespējas kā 
brīdinājumi un datu lauki;  

8.Nospiediet , lai apstādinātu 
taimeri;  
9.Izvēlieties  Save Ride. 

Jūsu brauciena aplūkošana 
1.Izvēlieties Menu > History > 
Rides; 
2.Izvēlieties braucienu; 
3.Izvēlieties iespēju. 

Braucienu izdzēšana 
1.Izvēlieties Menu > History > Rides 
> Delete; 
2.Izvēlieties vienu vai vairākus 
braucienus dzēšanai; 
3.Izvēlieties Delete Rides > OK. 

Ekrāna iestatījumi 
Izvēlieties Menu > Settings > System > Display. 
Mērvienību nomaiņa 
1.Izvēlieties Menu > Settings > System > Units; 
2.Izvēlieties mērvienības tipu; 
3.Izvēlieties mērvienību iestatījumam. 
Virtual Partner® izmantošana 
Jūsu Virtual Partner ir treniņrīks, kas ir 
izveidots, lai palīdzētu jums sasniegt jūsu 
mērķus. 
1.Dodieties braucienā; 

2.Nospiediet , lai aplūkotu Virtual 
Partner lapu un informāciju, kurš ir 
vadībā;   

3.Ja nepieciešams, izvēlieties  > Virtual 
Partner Speed, lai pielāgotu Virtual 
Partner ātrumu brauciena laikā.  

http://www.garmin.lv/lv/garmin-express/


StravaTM segmenti 
Jūs varat lejupielādēt Strava segmentus savā ierīcē. Sekojiet Strava segmentiem, 
lai salīdzinātu savu sniegumu ar saviem iepriekšējiem braucieniem, draugu un 
profesionāļu sniegumu, kuri ir braukuši to pašu segmentu. Piereģistrējieties 
dalībai Strava vietnē un piekļūstiet segmentu lietotnē savā Garmin Connect 
vietnes profilā. Plašāka informācija: www.strava.com.  
Informācija šajā īsajā pamācībā attiecas gan uz Garmin Connect, gan Strava 
segmentiem.  

Sekošana lejupielādētam segmentam  
Pirms jūs varat sekot segmentiem no Garmin Connect vietnes, jums ir 
jāizveido profils Garmin Connect vietnē.  
1.Pievienojiet savu ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;  
2.Dodieties uz www.garminconnect.com; 
3.Izveidojiet jaunu segmentu vai izvēlieties kādu jau eksistējošu;  
4.Izvēlieties Send to Device; 
5.Atvienojiet savu ierīci un ieslēdziet to;  
6.Izvēlieties Menu > Training > Segments; 
7.Izvēlieties segmentu; 
8.Izvēlieties Map > Ride. 
Piezīme: ziņojumi par jūsu tuvošanos segmentiem uzrādās tikai tad, ja 
segmenti ir aktivizēti. 
Segmenta izbraukšana 
Segmenti ir virtuāli sacensību kursi. Jūs varat izbraukt segmentu, lai 
salīdzinātu savu sniegumu ar saviem iepriekšējiem braucieniem vai citu 
braucēju rezultātiem no Garmin Connect vietnes vai velosporta komandas. 
Jūs varat augšupieplādēt savu aktivitāti savā Garmin Connect profilā, lai 
uzzinātu savu vietu segmentā. 
1.Uzsāciet sekošanu segmentam, kursam, kurā ir iekļauts segments, vai 
dodieties braucienā. Kad jūsu ceļš šķērsos aktivizētu segmentu, jūs varēsiet 
to izbraukt;  

2.Nospiediet , lai ieslēgtu taimeri. Kad jūs atrodaties tuvu segmenta 
sākumpunktam, ierīce uzrāda ziņojumu par to; 
3.Sāciet sacensties segmentā; 

4.Ja nepieciešams, nospiediet , lai izmainītu savu mērķi brauciena laikā. 
Jūs varat sacensties ar grupas līderi, izaicinātāju vai citiem braucējiem (ja 
viņu dati ir pieejami); 

 5.Pārvietojieties uz Virtual Partner lapu, lai aplūkotu savu progresu. Kad 
segments ir pabeigts, ierīcē uzrādās atbilstošs ziņojums. 
Segmenta informācijas aplūkošana 
1.Izvēlieties Menu > Training > Segments; 
2.Izvēlieties segmentu; 
3.Izvēlieties iespēju: 
● izvēlieties Map, lai aplūkotu segmentu kartē;  
● izvēlieties Elevation, lai aplūkotu augstuma datus segmentam;  
● izvēlieties Leaderboard, lai aplūkotu segmenta līdera, grupas līdera vai 
izaicinātāja brauciena laikus un vidējo ātrumu, savu labāko laiku un 
vidējo ātrumu un citu braucēju datus (ja viņu dati ir pieejami). 
Ieteikums: jūs varat izvēlēties ierakstu no līderu saraksta, lai izmainītu 
savu segmenta mērķi.   
Segmenta iestatījumi 
Izvēlieties Menu > Training > Segments > Segment Options. 
Turn Guidance: ieslēdz vai atslēdz norādījumus par pagriezieniem.  
Search: ļauj jums uzmeklēt saglabātos segmentus pēc to nosaukuma.  
Enable/Disable: aktivizē vai deaktivizē segmentus, kuri ir ielādēti jūsu 
ierīcē.  
Delete: ļauj jums dzēst visus vai vairākus saglabātos segmentus no jūsu 
ierīces.  
Segmenta izdzēšana 
1.Izvēlieties Menu > Training > Segments; 
2.Izvēlieties segmentu; 
3.Izvēlieties Delete > OK. 

Garmin treniņu plānu izmantošana 
Pirms jūs varat lejuplādēt un izmantot treniņu plānu no Garmin 
Connect, jums ir jaizveido profils Garmin Connect vietnē. Jūs varat 
pārlūkot Garmin Connect vietni, lai uzmeklētu treniņu plānus, 
saplānotu treniņus un kursus un lejuplādētu plānus savā ierīcē.  
1.Pievienojiet savu ierīci pie datora; 
2.Dodieties uz www.garminconnect.com; 
3.Izvēlieties un saplānojiet treniņu plānu;  
4.Aplūkojiet savu treniņu plānu savā kalendārā;  

5.Izvēlieties  un sekojiet norādēm ekrānā.   
 

Kursa izveidošana jūsu ierīcē 
Pirms jūs varat izveidot kursu, jūsu ierīcē ir jābūt saglabātai aktivitātei ar GPS 
datiem.  
1.Izvēlieties Menu > Training > Courses > Course Options > Create New; 
2.Izvēlieties aktivitāti, uz kuras balstīsiet savu kursu;  

3.Nosauciet kursu un izvēlieties . Kurss uzrādās sarakstā; 
4.Izvēlieties kursu un aplūkojiet kursa informāciju;   
5.Ja nepieciešams, izvēlieties Settings, lai pielāgotu kursa informāciju. 
Piemēram, jūs varat izmainīt kursa nosaukumu vai tā atainojuma krāsu; 

6.Izvēlieties  > Ride. 
Kursa apstādināšana kartē 

Izvēlieties  > Stop Course > OK. 

Jūsu atrašanās vietas atzīmēšana 
Pirms jūs varat atzīmēt savu atrašanās vietu, jūsu ierīcei ir jāatrod satelīti. 
Atrašanās vieta ir punkts, ko jūs varat ierakstīt un saglabāt savā ierīcē. Ja jūs 
vēlaties atcerēties orientierus vai atgriezties konkrētā punktā, jūs varat 
atzīmēt atrašanās vietu.  

1.Dodieties braucienā; 

2.Izvēlieties  > Mark Location > OK. 
Naviģēšana uz saglabātu vietu 
Pirms jūs varat doties uz saglabātu vietu, jūsu ierīcei ir jāatrod satelīti.  
1.Izvēlieties Menu > Training > Locations; 
2.Izvēlieties saglabātu vietu; 
3.Izvēlieties View Map; 
4.Izvēlieties Ride. 

Garmin Connect 
Jūs varat augšupielādēt savu aktivitāšu datus Garmin Connect vietnē sīkākai to 
analīzei. Garmin Connect vietnē jūs varat aplūkot savu aktivitāti kartē un dalīties 
savās aktivitātēs ar draugiem.  

1.Pievienojiet savu ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli;  
2.Dodieties uz www.garminconnect.com/start ; 
3.Sekojiet norādēm ekrānā. 
Sapārošana ar jūsu viedtālruni 
1.Dodieties uz www.garmin.com/intosports/apps un lejuplādējiet Garmin 
Connect Mobile lietotni savā viedtālrunī ; 
2.Novietojiet savu viedtālruni 10 metru diapazonā no savas ierīces;  
3.Ierīcē izvēlieties  Menu > Settings > Bluetooth > Enable >  Pair 
Smartphone; 
4.Atveriet Garmin Connect Mobile lietotni savā viedtālrunī un sekojiet 
norādēm ekrānā, lai pievienotu savu ierīci. Savienošanas pamācība ir 
pieejama iesākuma iestatījumu laikā vai pieejama vēlāk Garmin Connect 
Mobile lietotnes palīdzības sadaļā;  
5.Ierīcē izvēlieties Pair Bluetooth Smart Device un sekojiet norādēm ekrānā, 
lai aktivizētu ziņojumus no saderīga, atsevišķi iegādātā viedtālruņa. Lai 
darbotos ziņojumu funkcija no tālruņa, izmantojamam viedtālrunim ir 
jāatbalsta Bluetooth Smart tehnoloģija.  

Tehniskie parametri 

Ūdensizturības klase IEC 60529 IPX7 

Akumulatora tips Uzlādējams Li-ION 

Akumulatora darbība  Līdz 15 stundām 

Temperatūra darbībai No -20oC  līdz 60oC  

Temperatūra uzlādei No 0oC  līdz 45oC  

Radio frekvence/protokols 2,4 GHz ANT+ bezvadu 
komunikācijas; 
Bluetooth Smart  

Jūsu ANT+ sensoru sapārošana  
Pirms jūs varat sapārot aksesuārus, jums ir jāuzvelk pulsometrs vai jāuzstata 
sensors. Sapārošana ir ANT+ bezvadu sensoru pievienošana, piemēram, 
pulsometra savienošana ar jūsu Garmin ierīci.  

1.Novietojiet ierīci 3 m diapazonā no sensora. Atejiet 10 metru attālumā 
no citu braucēju ANT+ sensoriem sapārošanas laikā;  
2.Izvēlieties Menu > Settings > Sensors > Add Sensor; 
3.Izvēlieties vienu vai vairākus sensorus no saraksta vai to tipa 
kategorijas, lai sapārotu ar jūsu ierīci;  
4.Izvēlieties  Add Sensor. 
Kad sensors ir sapārots ar jūsu ieŗīci, sensora statuss uzrāda Connected. 
Jūs varat pielāgot datu lauku, lai atainotu sensora datus.   

 

http://www.strava.com/
http://www.garminconnect.com/
http://www.garminconnect.com/
http://www.garminconnect.com/start
http://www.garmin.com/intosports/apps

