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Ievads
 BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pirms jaunas fiziskās slodzes programmas 
uzsākšanas vai esošās mainīšanas sazinieties ar savu ārstu.   

Sākot darbu 
Izmantojot šo ierīci pirmo reizi, veiciet šīs darbības, lai 
uzstādītu ierīci un apgūtu pamatfunkcijas.  

1  Uzlādējiet ierīci (1.lpp.). 
2  Uzstādiet ierīci (1.lpp.). 
3   Ieslēdziet ierīci (1.lpp.). 
4  Dodieties izbraucienā (2.lpp.).  
5  Reģistrējiet ierīci (7.lpp.). 
6 Augšupielādējiet savu braucienu 
Garmin Connect™ (4.lpp.) 

.

Ierīces lādēšana 
IEVĒROJIET!

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas 
datoram rūpīgi nožāvējiet mini USB portu, ventilācijas atveres 
aizsegu un apkārtējo zonu . 

Šī ier ī ce darbojas ar ieb ū v ē tu litija jonu bateriju, kuru var 
uzlādēt, izmantojot standarta sienas kontaktligzdu vai datora 
USB portu. 
IEVĒROJIET!: Ierīce netiks uzlādēta, ja apkārtējās vides 
temperatūra būs ārpus noteiktajām robežām 0° to 45°C.
1 Noņemiet aizsargvāciņu 1 no  mini-USB port   2a 

2 Ievietojiet USB kabeļa mazāko galu mini-USB portā.
3 Pievienojiet USB kabeļa galu  AC adapterī vai datora 

 USB portā.
4 Ievietojiet  AC adapteri standarta sienas kontaktligzdā.  

Pievienojot ierīci barošanas avotam, ierīce ieslēdzas.  

5 Pilnībā uzlādējiet ierīci. 
Pilnībā uzlādēta baterija darbojas līdz pat 15 stundām.

Par bateriju 

 BRĪDINĀJUMS
Šī  ierīce satur litija jonu bateriju. Skat. Svarīgu produktu un 
drošības informāciju, kas atrodama produkta iepakojumā, lai 
iepazītos ar brīdinājumiem par produktu , u.c. svarīgu 
informāciju.  
Standarta stiprinājuma uzstādīšana
Lai nodrošinātu labāku GPS signāla uztveršanu, novietojiet 
velo stiprinājumu tā, lai Edge priekšējā daļa būtu pagriezta pret 
debesīm.  Stiprinājumu ir iespējams uzstādīt vai nu uz stūres 
vai uz rokturiem. 

1 Izvēlieties drošu vietu Edge piestiprināšanai, kur ierīce netraucēs 
drošai braukšanai. 

2 Uzlieciet gumijas diskuuz velo stiprinājuma aizmugurējās daļas.
Gumijas cilpiņas nodrošina velo stiprinājuma noturēšanu 
savā vietā.  

3 Novietojiet velo stiprinājumu uz stūres. 
4 Droši pievienojiet velo stiprinājumu, izmantojot  divas  saitītes 2
5 Novietojiet Edge aizmugurē esošās cilpiņas tieši pretim 
velo stiprinājuma robiņiem 3 . 
6 Viegli nospiediet Edge ierīci uz leju un pagrieziet pulksteņrādītāja 
virzienā, līdz ierīce ieņem savu vietu. 

Ierīces ieslēgšana
Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, Jūs tiekat aicināts konfigurēt 
sistēmas iestatījumus un lietotāja profilu. (6.lpp.).
1Turiet .
2Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām.

Pogas

 Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu fona apgaismojumu. 
Turiet nospiestu, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci. 

 Nospiediet, lai iezīmētu jaunu apli. 

 Nospiediet, lai aktivizētu/apturētu taimeri. 
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Home (Māju) ekrāna pārlūks
Māju ekrāns nodrošina ātru piekļuvi  visām  Edge funkcijām.

 Kurp? Meklē maršrutu vai lokāciju.
 Skatīt karti Rāda karti.

Atver ierīces vēsturi.

Atver uzstādīšanas izvēlni. 

Skārienjutīgā ekrāna izmantošana
• Taimera darbības laikā viegli piesitiet ekrānam, lai 

aplūkotu taimera pārklājumu.
Taimera pārklājums ļauj izmantot iestatījumus un 
meklēšanas funkcijas brauciena laikā.  

Izvēlieties  , lai saglabātu izmaiņas un aizvērtu lapu. 
Izvēlieties    , lai aizvērtu lapu un atgrieztos pie iepriekšējās.  
Izvēlieties    , lai atgrieztos pie iepriekšējās lapas.
Izvēlieties    , atgrieztos pie Māju ekrāna.
Izvēlieties      un    , lai izmantotu ritināšanas funkciju. 
Izvēlieties    , lai meklētu lokāciju.
Izvēlieties    , lai meklētu blakus kādai lokācijai.
Izvēlieties   t , lai meklētu pēc vārda.  
Izvēlieties    , lai dzēstu vienību. 

Fona apgaismojuma izmantošana
• Jebkurā laikā pieskarieties jebkurai vietai uz ekrāna, lai 

ieslēgtu fona apgaismojumu. 
Izvēlieties  , lai regul ē tu fona apgaismojuma spilgtumu un taimautu. 

Satelīta signāla uztveršana
Atbrīvojiet ierīces skatu uz debesīm, lai tā varētu uztvert 
satelīta signālu. Laiks un datums tiek uzstādīti automātiski, 
vadoties  pēc GPS pozīcijas. 

1 Izejiet ārpus telpām.  
Pavērsiet ierīces priekšējo daļu pret debesīm.

2 Nogaidiet, līdz ierīce atrod satelītus.  
Satelīta signāla uztveršanai var būt nepieciešamas 30–60 sek. 

Navigācija
Brauciena ierakstīšana
Jūs varat ierakstīt sava brauciena detaļas, piemēram, trasi, 
laiku un pacēlumu.  

1Spiediet   .
2 Uzgaidiet, kamēr ierīce atrod satelītus. 
3 Pārvelciet ar roku pār ekrānu, lai piekļūtu papildus datu lapām.  
4 Pieskarieties ekrānam, lai aplūkotu taimera pārklājumu 
5 Izvēlieties      , lai apturētu taimeri.

6 Izvēlieties  Save.

Navigācija atpakaļ uz starta lokāciju
1 Braucot pieskarieties ekrānam lai aplūkotu ceļojuma  lapu.
2Spiediet >  Where to? > Back to Start.
3 Izvēlieties opciju:

• Lai atgrieztos pa to pašu maršrutu, spiediet  Along Same Route.
• Lai atgrieztos pa īsāko maršrutu, izvēlieties  Most 

Direct Route.
4 Izvēlieties  RIDE.

Maršruta plānošana un izbraukšana  
Izveidojiet savu maršrutu un izbrauciet to. 
1 Māju ekrānā izvēlieties Where to? > Route Planner > 

Add First Location.
2 Izvēlieties opciju:

• Lai izvēlētos saglabātu lokāciju, izvēlieties Saved, un  tad  
pašu lokāciju.

• Lai izvēlētos nesen meklētu lokāciju, 
izvēlieties Recent Finds, tad izvēlieties lokāciju. 

• Lai izvēlētos lokāciju uz kartes, izvēlieties Use Map, tad 
izvēlieties pašu lokāciju..

• Lai meklētu un izvēlētos intereses punktu, izvēlieties  POI 
Categories, tad izvēlieties tuvumā esošu intereses punktu.  

• Lai izvēlētos pilsētu, spiediet Cities, tad izvēlieties pilsētu.  
• Lai izvēlētos adresi, spiediet Address, tad ievadiet adresi. 

• Lai izmantotu koordinātas, izvēlieties Coordinates, tad  ievadiet
koordinātas.

3 Izvēlieties Use.
4 Izvēlieties Add Next Location.
5 Atkārtojiet  2.–4.soli, līdz ir izvēlētas visas lokācijas Jūsu maršrutā. 

6 Izvēlieties View Route.
Ierīce aprēķina Jūsu maršrutu; parādās maršruta karte. 

Padoms: Izvēlieties     , lai aplūkotu pacēlumus maršruta laikā. 
7 Izvēlieties RIDE.

Turp un atpakaļ brauciena maršruta izveidošana
Ierīce var izveidot turp un atpakaļ maršrutu, vadoties pēc  
konkrētas distances un starta vietas.
1 Māju ekrānā izvēlieties  Where to? > Round-Trip 

Routing.
2 Izvēlieties Distance, tad ievadiet kopējo maršruta distanci. 
3 Izvēlieties Start Location.
4 Izvēlieties opciju :

• Izvēlieties Current location. 
Ievērojiet!: ja ierīce nespēj uztvert satelīta signālu, lai 
noteiktu Jūsu pašreizējo atrašanās vietu, ierīce ļauj Jums 
izmantot pēdējo zināmo lokāciju vai  arī izvēlēties 
lokāciju uz kartes.  

• Izvēlieties Use Map, lai izvēlētos lokāciju uz kartes. 
5 Izvēlieties Search.
6 Izvēlieties  maršrutu,  lai  aplūkotu to uz kartes. 

Padoms: Izvēlieties    un     , lai aplūkotu  
7 Izvēlieties RIDE.

Lokācijas 
Ierakstiet un  saglabājiet lokācijas uz ierīces.

2 Navigācija

   maršrutus.



Navigācija uz intereses punktu 
Meklējiet konkrētu lokācijas veidu.
1 Māju ekrānā izvēlieties Where to? > Search Tools > POI 

Categories.
2 Izvēlieties kategoriju.
3 Izvēlieties intereses punktu. 
4 Izvēlieties RIDE.

Meklējamās lokācijas uzstādīšana
Atbilstoši noklusējuma iestatījumam, ierīce meklē intereses punktus,  
lokācijas un maršrutus Jūsu pašreizējās lokācijas tuvumā.
Uzstādiet ierīci, lai tā meklētu citu lokāciju. 

1 Māju ekrānā izvēlieties      Where to? >    
2 Izvēlieties meklēšanas zonu.
3 Ja nepieciešams, izvēlieties lokāciju.
4 Ja nepieciešams, izvēlieties Use.

Jūsu lokācijas saglabāšana
Jūs varat saglabāt savu pašreizējo atrašanās vietu, 
piemēram, mājas vai autostāvvietu. 

Māju(Home) ekrānā izvēlieties  > System > GPS > Mark 
Location > .

Navigācija uz noteiktu adresi
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties Where to?  > Search Tools 
> Addresses.
2 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 
3 Izvēlieties  RIDE.

Navigācija uz nesenu lokāciju
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties Where to?  > Recent Finds. 
2 Izvēlieties lokāciju.
3 Izvēlieties RIDE.

Navigācija uz saglabātu lokāciju
Pirms navigējat uz saglabātu fotogrāfiju, nosūtiet uz savu ierīci 
ar ģeogrāfiskām koordinātām apzīmētu  fotogrāfiju (4.lpp.).
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties  Where to?  > Saved > 

Locations.
2 Izvēlieties lokāciju.  
3 Izvēlieties  RIDE.

Navigācija uz saglabātu fotogrāfiju
Pirms navigējat uz saglabātu fotogrāfiju, nosūtiet uz savu ierīci 
ar ģeogrāfiskām koordinātām apzīmētu  fotogrāfiju (4.lpp.).
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties  Where to? > Saved > 

Photos.
2 izvēlieties fotogrāfiju.
3 Izvēlieties RIDE.

Kartes lokāciju saglabāšana
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties  View Map > . 2 
Pārmeklējiet karti, lai atrastu lokāciju.
3 Izvēlieties lokāciju.

Informācija par lokāciju parādās kartes augšdaļā. 
4 Izvēlieties informāciju par lokāciju.
5Spiediet     >  , lai saglabātu lokāciju.  

Lokācijas pārnešana
Izveidojiet lokāciju, pārnesot distanci un kustības virzienu no 
atzīmētās lokācijas uz jaunu lokāciju.
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties  Where to?  > Saved > 

Locations.
2 Izvēlieties lokāciju.
3 Izvēlieties lokācijas informāciju ekrāna augšdaļā.  

4Spiediet > Project Location.
5 Ievadiet virzienu un distanci  pārnestajai  lokācijai. 
6Spiediet .

Lokāciju rediģēšana
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties Where to? > Saglabāta > 

Locations.
2 Izvēlieties lokāciju.
3 Izvēlieties informācijas joslu ekrāna augšdaļā.
4Spiediet .
5 izvēlieties atribūtu.  

Piemēram, izvēlieties Change Elevation, lai ievadītu jau 
zināmu lokācijas augstumu. 

6Ievadiet jauno informāciju un izvēlieties  .

Lokācijas dzēšana
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties Where to?  > Saved > 

Locations.
2 Izvēlieties lokāciju.
3 Izvēlieties lokācijas informāciju ekrāna augšdaļā.
4Spiediet    > Delete Location > .

Kursa izveidošana no vēstures
Izveidojiet jaunu kursu no iepriekš saglabāta brauciena.
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties   t  > Rides. 
2 Izvēlieties braucienu.
3Spiediet .
4 Ievadiet kursa nosaukumu un izvēlieties    .

Saglabāta kursa izbraukšana
Pirms izbraucat saglabātu kursu, ierakstiet savu braucienu 
(2.lpp.) un izveidojiet kursu no brauciena (3.lpp.).
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties  Where to?  > Saved > 

Courses.
2 Izvēlieties kursu.
3 Izvēlieties RIDE.

Kursa iestatījumu rediģēšana
1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties Where to?  > Saved > 

Courses.
2 Izvēlieties kursu.
3 Izvēlieties  Settings. 
4. Izvēlieties opciju:

• Lai mainītu kursa nosaukumu, izvēlieties Name.
• Lai uzstādītu ierīces brīdinājumu, tiklīdz novirzāties no maršruta, 

izvēlieties Off Course Warnings.

Navigācijas apturēšana
       Kartes lapā nospiediet  .

ANT+™ Sensori
 Edge Touring Plus var izmantot ar  bezvadu ANT+ sirds ritma 
monitoru vai   ANT+ iespējotu eBike.

Sapārošana ar sirds ritma monitoru    
Pirms pārošanas uzlieciet sirds ritma monitoru.
1 Novietojiet ierīci ne tālāk kā 3 m rādiusā no sirds ritma monitora. 

Ievērojiet!: Turieties 10 m attālumā no citiem  ANT+ 
sensoriem pārošanas laikā.  

2Spiediet > Heart Rate Monitor > Enable > Search.
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Sapārojot sirds ritma monitoru ar ierīci, sensora statuss ir   
Connected (savienots).

Sapārošana ar  eBike elektrodivriteni
1 Novietojiet ierīci ne tālāk kā  3 m attālumā no eBike.

Ievērojiet!: Turieties 10 m attālumā no citiem ANT+ 
sensoriem pārošanas laikā. 

2Spiediet    > eBike > Enable > Search.
Kad eBike ir sapārots ar Jūsu ierīci, sensora statuss ir  
Connected (savienots).

Padoms: Izvēlieties eBike Details , lai aplūkotu informāciju, 
kas saglabāta uz sapārotā eBike datora, piemēram, informācija 
par odometru vai baterijas darbību. 

Vēsture
par laiku, distanci, kalorijām, 

ātrumu,pacēlumu, papildus ANT+ sensoru un apļa datus.

vai izslēgts.  

Vēsture sevī ietver datus 

Ievērojiet!: Vēsture netiek ierakstīta, ja taimeris ir apturēts 

Ja ierīces atmiņa ir pilna, parādās ziņojums. Ierīce 
automātiski nedzēš un nepārraksta pāri vēsturei. 
Periodiski augšupielādējiet vēsturi Garmin Connect, lai 
sekotu līdzi visiem brauciena datiem.  

Brauciena aplūkošana
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties     > Rides.
2 Izvēlieties braucienu.

Datu kopējo vērtību aplūkošana
Aplūkojiet datus, kas saglabāti uz Edge, ieskaitot 
braucienu skaitu, laiku, distanci un kalorijas.

Māju (Home) ekrānā izvēlieties   > Totals.

Vēstures dzēšana
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties  t  > Delete.
2 Izvēlieties opciju :

• Izvēlieties All Rides , lai dzēstu visas saglabātās aktivitātes 
no vēstures.

• Izvēlieties Old Rides , lai dzēstu visas saglabātās aktivitātes, 
kas vecākas par vienu mēnesi. 

• Izvēlieties All Totals , lai atiestatītu visus laika un distances datus.   
3Spiediet  .

Datu pārvaldība
Ievērojiet!: Šī ierīce nav savietojama ar  Windows® 95, 98, Me, 
Windows NT® un Mac® OS 10.3 vai iepriekšējo versiju.

Ierīces pievienošana datoram
IEVĒROJIET!

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas 
datoram, rūpīgi nožāvējiet mini USB portu, ventilācijas 
atveres aizsegu un apkārtējo zonu .

Pirms pievienojat ierīcei  USB kabeli, noņemiet visus papildus 
stiprinājumus.  

1 Noņemiet aizsargvāciņu no mini-USB porta.
2 Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu mini-USB portā.  
3 Ievietojiet  lielāko USB kabeļa galu  datora USB 

portā.

Jūsu ierīce un atmiņas karte (papildus) paradās kā   
removable drives  My Computer vietnē uz Windows 
datoriem vai kā mounted volumes uz Mac datoriem.

                                                                                           Failu nosūtīšana uz Jūsu ierīci
1 Pievienojiet ierīci datoram (4.lpp.) .

Jūsu ierīce un atmiņas karte (papildus) parādās kā  removable 
drives (noņemams diskdzinis) My Computer vietnē uz Windows 
datoriem un kā mounted volumes (sējums) uz Mac datoriem.
Ievērojiet!: Daži datori ar  vairākiem tīkla diskiem nespēj 
parādīt ierīču draiverus. Skat.operētājsistēmas palīdzības failus, 
lai iemācītos sadalīt disku. 

2 Uz datora atveriet failu pārlūku.  
3 Izvēlieties failu.
4 Izvēlieties Edit > Copy.
5 Atveriet Garmin vai atmiņas karti
6 Izvēlieties Edit > Paste.

Fails prādās failu sarakstā ierīces atmiņā vai uz atmiņas 
kartes.

Failu dzēšana
PAZIŅOJUMS

Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir 
svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.

1 Atveriet Garmin diskdzinis vai sējums.
2 Ja vajadzīgs, atveriet mapi vai sējumu.
3 Atlasiet failu.
4 Nospiediet tastatūras taustiņu Delete.

USB kabeļa atvienošana
Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai 
sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu 
zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva 
ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.
1 Veiciet darbību:

• Ja jums ir Windowsdators, sistēmas teknē atlasiet ikonu
Droša aparatūras noņemšana un atlasiet savu ierīci.

• Ja jums ir Mac dators, velciet sējuma ikonu uz atkritni.
2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Jūsu brauciena nosūtīšana uz Garmin Connect
Ievērojiet!

Lai novērstu koroziju, pirms lādēšanas vai pievienošanas 
datoram, rūpīgi nožāvējiet mini USB portu, ventilācijas 
atveres aizsegu un apkārtējo zonu .

1 Noņemiet aizsargvāciņu  1 no mini-USB porta 2

2 Ievietojiet mazāko USB kabeļa galu mini-USB portā.
3 Ievietojiet lielāko USB kabeļa galu datora USB portā.

4 Vēsture



4 Apmeklējiet: www.garminconnect.com/start.
5 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. 

Garmin Connect
Garmin Connect nodrošina vienkāršu veidu, kā saglabāt aktivitātes 
un sekot tām līdzi, analizēt datus un nosūtīt tos citiem. Lai izveidotu 
bezmaksas kontu, skat.www.garminconnect.com/start.

Saglabājiet savas aktivitātes: Kad aktivitāte ir pabeigta un sagla- 
bāta uz ierīces, augšupielādējiet šo aktivitāti Garmin 
Connect vietnē un glabājiet tur, cik vien vēlaties. 

Analizējiet datus: Aplūkojiet detalizētu informāciju par savu 
aktivitāti, ieskaitot kartes skatījumu no augšas, tempu un 
ātrumu, kā arī pielāgojamus pārskatus par aktivitāti. 

Dalieties savās aktivitātēs ar citiem :
Jūs varat nosūtīt savas aktivitātes pa e-pastu citiem
vai arī  iepublicēt saites uz savām aktivitātēm savās 
mīļākajās sociālo tīklu vietnēs. 

Ierīces pielāgošana
Maršruta opcijas
Māju(Home) ekrānā izvēlieties    > Routing Options.
Maršrutēšanas režīms: Uzstāda transportēšanas metodi, 

lai optimizētu  maršrutu. 
Aprēķina metode: Uzstāda metodi,  kas tiek izmantota, lai 

aprēķinātu maršrutu. 
Pozīcija uz ceļa:Novieto pozīcijas ikonu, kas apzīmē Jūsu atra- 

šanās vietu uz kartes, uz tuvākā ceļa. 
Izvairīšanās iestatījumi : Uzstāda ceļu veidus, no kuriem  

jāizvairās navigācijas laikā. 
Pārrēķināšana : Automātiski pārrēķina maršrutu,  ja 
novirzāties no sākotnējā maršruta.

Ceļojuma lapu pielāgošana                      
Pielāgojiet datus, kas parādās katrā ceļojumu lapā.
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties    > Trip Pages.
2 Izvēlieties lapu. 
3 Ja nepieciešams, iespējojiet lapu.
4 Izvēlieties opciju, kuru vēlaties  mainīt. 

Kartes iestatījumi
Māju (Home) ekrānā izvēlieties   > Trip Pages > Map.
Kartes datu lauki: uzstāda datu laukus, kas parādās uz kartes. 
Orientācija: Regulē, kādā veidā karte tiek parādīta uz lapas.  

(5.lpp.) .
Automātiskā tālummaiņa: Automātiski izvēlas nepieciešamo  tālum- 

maiņas rādītāju optimālai kartes izmantošanai. izvēloties
Off, tālmmaiņa jāveic manuālā režīmā.

Kartes detaļas: Uzstāda kartes detaļu pakāpi. Jo detalizētāka 
karte, jo lēnāk tā reaģē uz komandām. 

Kartes informācija: Aktivizē vai atslēdz uz ierīces ielādētās  
kartes. 

Kartes orientācijas mainīšana
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties  > Trip Pages > Map > 

Orientation.
2 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties North Up, lai rādītu ziemeļus kartes augšdaļā.
• Izvēlieties Track Up, lai kartes augšdaļā parādītu Jūsu 

pašreizējo braukšanas virzienu.
• Izvēlieties 3D Mode, lai  parādītu automašīnas  perspektīvu ar 
brauciena virzienu augšdaļā. 

Kompasa iestatījumi
Māju (Home) ekrānā izvēlieties  > Trip Pages > Kompass.
Kompass: Aktivizē vai izslēdz kompasa lapu. 
Datu lauki: Uzstāda datu laukus, kas parādās kompasa lapā. 

Pacēlumu iestatījumi
Ievērojiet!:  Edge Touring rāda pacēlumu informāciju tikai, ja 
ierīce nodrošina navigāciju pa maršrutu. Edge Touring Plus 
rāda pacēlumu informāciju jebkurā laikā. 
Māju (Home) ekrānā izvēlieties  > Trip Pages > Elevation.
Pacēlums (Elevation): Aktivizē/izslēdz pacēlumu datu lapu. 
Datu lauki (Data fields): Rāda datu laukus, kas parādās  
pacēlumu lapā. 
Taimera lapas pielāgošana
Pielāgojiet savām vajadzībām datu laukus, kas parādās 
taimera lapā.
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties  > Trip Pages > Timer.
2Spiediet    vai    , lai mainītu datu lauku skaitu lapā. 

3Spiediet   .
4 Izvēlieties datu lauku, lai mainītu datu veidu, kas parādās laukā. 

5Spiediet .

Apļu apzīmēšana pēc distances
Izmantojiet Auto Lap®, lai automātiski apzīmētu apli pēc 
kādas noteiktas distances.
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties   > Auto Lap > Auto Lap 

Trigger > By Distance > Lap At.
2 Ievadiet vērtību. 

Apļu apzīmēšana pēc pozīcijas 
Izmantojiet Auto Lap, lai automātiski apzīmētu apli kādā 
konkrētā pozīcijā. 
1 Māju (Home) ekrānā izvēlieties   > Auto Lap > Auto Lap 

Trigger > By Position > Lap At.
2 Izvēlieties opciju:

• Izvēlieties Lap Press Only, lai aktivizētu apļu skaitītāju 
ikreiz, izvēloties     , kā arī ikreiz, kad škērsojat šo 
lokāciju atkārtoti. 

• Izvēlieties Start and Lap , lai aktivizētu apļu skaitītāju GPS 
lokācijā, kurā izvēlaties       , kā arī jebkurā lokācijāi 
brauciena laikā, izvēloties     .

• Izvēlieties Mark and Lap, lai aktivizētu apļu skaitītāju konkrētā 
GPS lokācijā, kas apzīmēta pirms brauciena, kā arī 
jebkurā lokācijā brauciena laikā, izvēloties    .

Displeja iestatījumi
Māju (Home) ekrānā izvēlieties   > System > Display.
Backlight Timeout: Regulē laiku, pēc kura fona apgaismojums 

izslēdzas.
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http://www.garminconnect.com/start
http://www.garminconnect.com/start


Krāsu režīms (Colour mode): Uzstāda dienas un nakts krāsas. 
Izvēlieties Auto, lai ļautu ierīcei automātiski uzstādīt dienas 
vai nakts krāsas, atkarībā no diennakts laika. 

Attēltveršana (Screen Capture): Saglabā attēlu uz  ierīces 
ekrāna. 

Sākuma ziņojuma mainīšana 
Šī funkcija automātiski nosaka to, ka ierīce ir uztvērusi satelītus 
un atrodas kustībā/ Tas ir atgādinājums 
aktivizēt taimeri, lai ierakstītu datus. 
1 Māju(Home)ekrānā izvēlieties   > System > Start Notice > 

Start Notice Mode. 
2 Izvēlieties opciju: 

• Spiediet Once.
• Izvēlieties Repeat > Repeat Delay, lai mainītu laiku starp  

 atgādinājumiem  

Datu uzglabāšanas vietas mainīšana  
1 Māju(Home)ekrānā izvēlieties   > System > Data

Recording > Record To. 
2 Izvēlieties opciju: 

•

• Izvēlieties Memory Card, lai saglabātu datus papildus
atmiņas kartē. 

Pielāgojiet mērvienības distancei, ātrumam, pacēlumam,

Mērvienību mainīšana 

svaram, pozīcijas un laika formātam.                                    

1 Māju(Home) ekrānā izvēlieties     > System > Units.
2 Izvēlieties mērījuma veidu.
3 Izvēlieties iestatījuma mērvienību. .

Lietotāja profila pielāgošana 
Pirmo reizi izmantojot ierīci, Jums jāievada dzimums,  
vecums un svars. Atjauniniet šos iestatījumus jebkurā laikā. 
Ierīce izmanto šo informāciju, lai aprēķinātu precīzus brauciena 
datus/ 
Māju(Home) ekrānā izvēlieties > System > User Profile. 

Ierīces valodas mainīšana 
No māju(Home) ekrānā izvēlieties  > System > Language.

Ierīces toņu uzstādīšana 
No māju(Home) ekrānā izvēlieties   > System > Tones.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana
Jūs varat atiestatīt visus iestatījumus, kas konfigurēti 
sākotnējās uzstādīšanas laikā. 

1 No māju(Home) ekrānā izvēlieties   > System > Factory 
Reset.

2 Sekojiet uz ekrāna redzamajām instrukcijām. .

Laika zonas
Ikreiz, ieslēdzot ierīci un uztverot satelīta signālu, ierīce 
automātiski nosaka laika zonu un diennakts laiku. 

Ierīces informācija 
Edge specifikācijas 
Baterijas tips 1100 mAh lādējama, iebūvēta litija jonu 

baterija 
Baterijas darbības laiks 15 stundas, standarta lietošana 
Papildus ārējā  
baterija(aksesuārs) 

20 stundas, standarta 
lietošana. 

Ūdens izturība IPX7
Darbības temperatūras 
diapazons 

No -4º līdz  140ºF (no -20līdz 60ºC)

Lādēšanas 
temperatūras diapazons 

No  32º līdz  113ºF (no  0º līdz 45ºC ) 

Saites (O-rings) 
standarta 
stiprinājumiem 

Divi izmēri: 
• 1.3 × 1.5 × 0.9 in. AS568-125
• 1.7 × 1.9 × 0.9 in. AS568-131

Ievērojiet!: Izmantojiet tikai 
Monomer (EPDM) saites..

 Ethylene Propylene Diene 
lacement bands only. 
Skat. http://buy.g armin.com, vai sazinieties 
ar Garmin® dīleri. 

Par IPX7 
IEVĒROJIET! 

Irīce ir ūdensdroša (IEC Standard 60529 IPX7). To var            
iemērkt ūdenī 1 metra dziļumā uz 30 minūtēm . 

Ilgstoša iemērkšana ūdenī var sabojāt ierīci. Pēc iemērkšanas 
vienmēr noslaukiet ierīci, pirms to atkal izmantojat vai lādējat. 

Ierīces apkope 
IEVĒROJIET    

Nepakļaujiet ierīci ilgstošai ekstrēmu temperatūru iedarbībai, 
kuras rezultātā ierīci var tikt neatgriezeniski sabojāta. 

Neizmantojiet cietus vai asus priekšmetus, darbojoties ar 
skārienjutīgo ekrānu. 
Neizmantojiet ķīmiskos tīrītājus un šķīdumus, kas var sabojāt 
ierīces plastmasa detaļas. 
Stingri nostipriniet no laika apstākļiem sargājošo pārsegu, lai 
novērstu mini USB porta bojājumu.

Ierīces tīrīšana 
1 Noslaukiet ierīci, izmantojot drāniņu,  kas samitrināta vieglā 

mazgāšanas līdzeklī.
2 Noslaukiet ierīci.  

Satelītu aplūkošana    
Satelītu lapa rāda Jūsu pašreizējo GPS satelīta informāciju. 
Papildus informāciju par GPS skat. www.garmin.com /
aboutGPS.

Māju (Home) ekrānā izvēlieties   > System > GPS > View 
Satellites.

GPS precizitāte parādās lapas apakšējā daļā. Zaļās joslas 
norāda uz katra saņemtā satelīta signāla spēku (satelītu 
skaits parādās zem katras joslas).

Traucējummeklēšana 
Ierīces atiestate 
Ja ierīce nereaģē, jāveic tās atiestate. Dati netiek dzēsti. 

1 Turiet     10 sekundes
2 Turiet     1 sekundi, lai 
ieslēgtu ierīci. 

6 Ierīces informācija

• Izvēlieties Internal Storage,  lai saglabātu datus
ierīces atmiņā. 
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Enerģijas taupīšana ierīces lādēšanas laikā 
Lādēšanas laikā izslēdziet ierīces displeju un citas funkcijas. 

1 Pievienojiet ierīci ārējam barošanas avotam. 
Parādās atlikusī bateriju jauda 

Pielikums 

2 Turiet jaudas pogu  4 līdz  5 sekundes.
Displejs izslēdzas, ierīce aktivizē pazeminātas jaudas 
bateriju lādēšanas režīmu. 

3 Pilnībā uzlādējiet . ierīci.

Lietotāja datu dzēšana
Atjaunojiet visus ierīces iestatījumus uz rūpnīcas 
noklusējuma vērtībām.
Ievērojiet!: Tiek dzēsta visa lietotāja ievadītā informācija; 
vēsture  netiek dzēsta . 
1 Izslēdziet ierīci.
2 Uzlieciet pirkstu skārienekrāna augšējā kreisajā stūrī. 
3 Turot pirkstu uz skārienekrāna,   ieslēdziet ierīci.  

4Spiediet   .

Baterijas darbības laika palielināšana 
Fona apgaismojuma samazināšana 
1Spiediet  , lai atvērtu  statusa lapu. 
2   Ar        un      regulējiet spilgtumu.  

Fona apgaismojuma taimauta regulēšana 
Samaziniet fona apgaismojuma taimauta laiku, lai maksimāli 
palielinātu baterijas darbības laiku.  
1Spiediet  > Backlight Timeout.
2 Izvēlieties opciju.  

Auto Power Down funkcijas izmantošana               
Šī funkcija automātiski izslēdz ierīci, ja tā netiek izmantota 15 

min. 
1Spiediet > System > Auto Power Down. 
2 Izvēlieties On. 

Skārienekrāna bloķēšana                             
Nobloķējiet ekrānu, lai pasargātu ekrānu no netīšiem  
pieskārieniem. 
1Spiediet .
2Spiediet .

Skārienekrāna atbloķēšana 
1Spiediet  .
2Spiediet .

Papildus informācijas saņemšana 
• Skat. www.garmin.com/intos ports.
• Skat.www.garmin.com/learningcenter .
• Skat.  http://buy.garmin.com, vai sazinieties ar Garmin dīleri, 

lai saņemtu informačiju par papildus aksesuāriem un 
rezerves daļām. 

Ierīces informācijas aplūkošana 
Aplūkojiet ierīcies ID, programmatūras versiju un  
licences līgumu.  

Māju(Home) ekrānā izvēlieties   > System > About.

Ierīces reģistrēšana 
Lai saņemtu labāku atbalstu, piereģistrējieties tiešsaitē. 

•Skat.  http://my.garmin.com. 
•Saglabājiet pirkuma čeka oriģinālu vai kopiju. 

Datu lauki
Dažiem datu laukiem datu atveidošanai nepieciešams sirds 
ritma monitors vai  eBike.
Battery Level: Atlikusī baterijas jauda.
Calories: Kopējais sadedzināto kaloriju skaits. 
Course Pt. Dist.: Atlikusī distance līdz nākošajam kursa punktam. 

.
Dist. - Lap: Disance, kas veikta pašreizējā aplī.  
Dist. to Dest.: Atlikusī distance  līdz galamērķim. 

Lai šie dati parādītos, Jums jāizmanto navigācijas režīms. .
Dist. to Next: Atlikusī distance līdz nākošajai maršruta norādei. 

 Lai šie dati parādītos, Jums jāizmanto navigācijas režīms. 
Distance: Pašreizējās aktivitātes laikā veiktā distance. 
Elevation: Pašreizējās lokācijas pacēlums virs vai zem jūras līmeņa. 

ETA at Destination: Prognozējamais diennakts laiks, kad tiks sasniegts 
galamērķis (atbilstoši vietējam laikam un galamērķim). Lai šie 
dati parādītos, Jums jāizmanto navigācijas režīms. 

ETA at Next: Prognozējamais diennakts laiks, kad tiks sasniegts 
nākošais maršruta punkts (atbilstoši vietējam laikam un galamērķim). 
Lai šie dati parādītos, Jums jāizmanto navigācijas režīms. 
GPS Accuracy: Jūsu pašreizējās lokācijas kļūdas robežas. Piem., 

Jūsu GPS lokācijas precizitāte ir  +/- 12 pēdu 
(3.65 m) robežās . 

GPS Signal Strength: GPS satelīta  signāla spēks. 
Grade: Kāpuma (pacēluma) aprēķins skrējiena (distances) laikā. 

Piem., ja uz katriem , ko uzkuzkāpjat, Jūs  veicat  
60 m, slīpums ir  5%. 

Heading: Virziens, kurā kustaties.  
Heart Rate: Jūsu sirds ritms minūtē   (bpm).Jūsu ierīcei  

jābūt savienotai ar savietojamu sirds ritma monitoru. 

HR - %Max.: Procentuālais sirds ritma rādītājs                     
HR - Avg.: Vidējais sirds ritms pašreizējās aktivitātes laikā.  
Laps: Pašreizējās aktivitātes laikā veikto apļu skaits.  
Odometer:Kopējais ceļojumos veiktās distances aprēķins. 

Rādītājs netiek dzēsts, atiestatot ceļojuma datus.  
Speed:Pašreizējais ātruma rādītājs.                            
Speed - Avg.: Vidējais pašreizējās aktivitātes ātrums. 
Speed - Lap: Vidējais pašreizējā apļa ātrums.           
Speed - Max.: Lielākais pašreizējās aktivitātes ātrums.  
Sunrise: Saullēkta laiks, vadoties pēc GPS pozīcijas. 
Sunset: Saulrieta laiks, vadoties pēc GPS pozīcijas. 
Temperature: Gaisa temperatūra . Jūsu ķermeņa  

temperatūra ietekmē temperatūras sensoru. 
Time: Hronometra rādījums pašreizējai aktivitātei. 
Time - Elapsed: Kopējais ierakstītais laiks. Piem., ja Jūs  aktivizējat  

 taimeri un skrienat 10 minūtes, apturiet taimeri uz 5 
minūtēm, tad aktivizējiet taimeri un skrieniet 20 minūtes, 
Jūsu  kopējais laiks ir 35 minūtes.

Time - Lap: Hronometra laiks pašreizējam aplim.

Pielikums 7
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Time of Day: pašreizējais diennakts laiks, vadoties pēc 
lokācijas un laika iestatījumiem (formāts, laika zona, vasaras 
laiks).

Time to Dest.: prognozējamais laiks, kas atlicis  līdz galamērķa 
sasniegšanai. Lai šie dati parādītos, Jums jāizmanto navigācijas režīms.  

Time to Next: prognozējamais laiks, kas atlicis līdz nākošās 
maršruta norādes saņemšanai. Lai šie dati parādītos, Jums 
jāizmanto navigācijas režīms. 
Total Ascent: Kopējā kāpuma distance kopš pēdējās 

atiestates.
Total Descent: Kopējā krituma distance kopš pēdējās  

atiestates.

8 Pielikums 
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A
accessories 7
ANT+ sensors 3
Auto Lap 5

B
backlight 1, 2, 5, 7
battery

charging 1, 7
maximizing 7
type 1

brightness 7

C
charging 7
charging the device 1
cleaning the device 6
compass, settings 5
computer, connecting 4
courses

creating 3
navigating 3
settings 3

customizing the device 5

D
data

storing 5
transferring 4, 5

data fields 5, 7
data recording 6
deleting

all user data 7
history 4

device
care 6
registration 7
resetting 6

display settings 5
dzēšana, visi lietotāja dati 4

E
eBike 4
elevation, settings 5

F
files, transferring 4
finding locations, near your location 3

G
Garmin Connect 4

storing data 5
GPS

satellite page 6
signal 2

H
heart rate monitor, pairing 3
history 2, 4

deleting 4
sending to computer 4, 5

I
icons 2
initial setup 6
installing 1

K
keys 1

L
language 6
laps 1
lietotāja dati, dzēšana 4
locations 2, 3

deleting 3
editing 3
finding with the map 3
recently found 3

locking, screen 7

M
maps

finding locations 3
orientation 5
settings 5

memory card 6
mounting the device 1

N
navigation 3

back to start 2
stopping 3

O
O-rings (bands) 6
on-screen buttons 2

P
pairing

eBike 4
heart rate monitor 3

photos 3
power save 7
product registration 7
profiles 6

R
registering the device 7
resetting the device 6
restoring, settings 7
routes

creating 2
settings 5

S
satellite page 6
satellite signals 2
saving activities 2
screen. 5 See also backlight

brightness 7
locking 7

settings 1, 5, 6
device 6

software, version 7
software license agreement 7
specifications 6
start notice message 6
storing data 4

T
time zones 6
timer 2, 4
tones 6
training, pages 2
troubleshooting 6, 7

U
unit ID 7
units of measure 6
USB, atvienošana 4
user profile 1

W
water resistance 6
waypoints, projecting 3

Z
zones, time 6
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