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Edge specifikacijos 
Baterijos tipas Įkraunama integruota ličio jonų baterija 

Baterijos veikimo laikas Iki 15 valandų. 

Darbinė temperatūra nuo -20˚ iki -60˚C 

Įkrovimo temperatūros 
intervalas 

nuo 0˚ iki 45˚C 

Belaidžio ryšio dažnis/ 
protokolas 

ANT+ 2.4 GHz @ 1dBm nominalus 
Bluetooth 2.4 GHz @ 1dBm nominalus 

Atsparumas vandeniui IEC 60529 IPX7* 
 

Būsenos piktogramos 
Atsiradusi ikona reiškia, kad buvo rastas signalas arba įrenginys susijungė su jutikliu. 

 GPS būsena 

 
Bluetooth būsena 

 
Širdies ritmo būsena 

 
Jėgos būsena 

 
LiveTrack būsena 

 Greičio ir pedalažo būsena 
 

 Mygtukai 

 
 

①  Spauskite, kad prikeltumėte įrenginį iš miego režimo. Palaikykite 
įspaudę, taip įrenginį išjungsite. 

② 
 

Spauskite duomenų laukeliams, parinktims ir nustatymams 
perjungti. Būdami pagrindiniame ekrane, paspauskite prietaiso 
meniu atidaryti. 

③  Spauskite duomenų laukeliams, parinktims ir nustatymams 
perjungti. Būdami pagrindiniame ekrane, paspauskite prietaiso 
meniu atidaryti. 

④  Paspauskite laikmačiui paleisti ir sustabdyti.. 

⑤  Paspauskite naujai distancijai pažymėti. 

 

Įrenginio įkrovimas 
Norint išvengti korozijos, prieš įkrovimą ar sujungimą su 
kompiuteriu, kuopščiai išdžiovinkite USB jungt ir dangtelį aplink 
jungtį. 
1. Atidarykite dangelį ① kuris dengia USB jungtį ②; 
2. Įdėkite smulkesnį USB laido galą į įrenginio USB jungtį. 
3. Didesnį USB laido gala įdėkite į AC adapter’į arba į kompiuterio 
USB jungtį. 
4. Įkiškite AC adapter’į į standartinį sieninį elektros lizdą. 
Prijungus įrenginį prie maitinimo šaltinio įrenginys įsijungia. 
5. Pilnai pakraukite įrenginį. 
Maršruto sekimas iš Garmin Connect 
Prieš atsisiųsdami maršrutą iš Garmin Connect, turite turėti Garmin Connect paskyrą. 
1. Parinktys: 

• Atsidarykite Garmin Connect Mobile programėlę telefone. 

• Eikite į connect.garmin.com kompiuteryje. 
2. Susikurkite naują maršrutą arba pasirinkite jau esamą maršrutą. 
3. Pasirinkite Send to Device (siųsti į prietaisą) 
4. Sekite instrukcijas ekrane. 
5. “Edge” prietaise, laikykite įspaudę . 
6. Pasirinkite Navigation > Courses. 
7. Pasirinkite maršrutą. 
8. Pasirinkite Ride. 
Susiejimas su belaidžiu jutikliu 
Norint susieti jutiklį su “Edge” prietaisu, turite užsidėti širdies ritmo matavimo diržą ir tuomet 
susieti jį su įrenginiu. 
Susiejimas vyksta ANT+ ir Bluetooth belaidžių technologijų pagalba. 
Širdies ritmo matavimo diržo susiejimo su “Edge” prietaisu pavyzdys: 
1. Atstumas tarp širdies ritmo diržo ir “Edge” įrenginio turi būti iki 3 metrų. 
PASTABA: Susiejimo metu būkite 10 metrų atstumu nuo kitų dviratininkų jutiklių. 
2. Laikykite įspaudę . 
3. Pasirinkite Sensors > Add Sensors. 
Atsiranda jutiklių sąrašas, kuriuos galima susieti. 
4. Pasirinkite norimą susieti jutiklį. 
Kai jutiklis būna susietas su įrenginiu, jutiklio būsena keičiasi į Connected.  
Susiejimas su išmaniuoju telefonu 
Kad galėtumėte naudotis išmaniosiomis funkcijomis telefone, telefonas turi būti susietas su 
“Edge” įrenginiu Garmin Connect Mobile programėlėje. Susiejus Bluetooth nustatymuose 
jūsų telefone, Edge įrenginyje išmaniųjų pranešimu nematysite. 
1. Atsisiųskite ir įrašykite Garmin Connect Mobile programėlę. 

2. Palaikykite įspaudę , kad įjungtumėte įrenginį. 
Pirmo įjungimo metu, reiks pasirinkite įrenginio teksto kalbą. Pasirinkus kalbą, kitame lange 
matysite pasiūlymą susieti “Edge” įrenginį su savo telefonu. 
PASTABA: Palaikykite įspaudę , tuomet pasirinkite Phone > Status > Pair Phone, kad rankiniu 
būdų galėtumėte susietį Edge su savo telefonu. 
3. Pasirinkite pridėti įrenginį į jūsų Garmin Connect paskyrą: 

• Jeigu tai pirmas kartas kai siejate įrenginį su Garmin Connect Mobile programėle, 
sekite instrukcijas ekrane 

• Jeigu jau esate susiejęs kitą įrenginį su programėle, pasirinkite meniu Garmin 
Devices > Add Device ir sekite instrukcijas ekrane. 

Sėkmingai susiejus įrenginį su telefonu, matysite pranešimą ir jūsų “Edge” įrenginys 
automatiškai sinchronizuosis su jūsų išmaniuoju telefonu 

Pasiruošimas važiavimui 
Jei prietaisą įsigijote kartu su ANT+ jutikliu, jie jau bus susieti ir galėsite 
aktyvuoti pirmojo nustatymo metu 

1. Palaikykite nuspaudę  prietaisui įjungti. 
2. Išeikite į lauką ir palaukite, kol prietaisas ras palydovus. 

 ikonai atsiradus, prietaisas pasirengęs darbui. 

3. Pagrindiniame lange pasirinkite . 

4. Pasirinkite  laikmačio skaičiavimui pradėti. 
PASTABA: Veikla įrašoma į veiklų istoriją, tik kai kai prasidėjęs laikmačio 
skaičiavimas. 

5. Pasirinkite laikmačio skaičiavimui sustabdyti. 
6. Parinktys: 

• Pasirinkite Resume, kad 
tęstumėte važiavimą. 

• Pasirinkite Save Ride, kad 
sustabdytumėte važiavimą ir jį 
išsaugotumėte. 

• Patarimas: Galite pasirinkti 
važiavimo tipą. Tikslūs 
važiavimo tipo duomenys yra 
svarbūs norint sukurti dviračių 
maršrutus atitinkančius 
važiavimo dviračiu tipą. 

• Pasirinkite Discard Ride 
sustabdyti važiavimui ir 
pašalinti važiavimo duomenis. 

• Pasirinkite Back to Start, kad 
įrenginys jus sugrąžintų į pradinį važiavimo tašką. 

• Pasirinkite Mark Location, kad pažymėtumėte savo buvimo vietą ir 
ją išsaugotumėte. 

 



 

Standartinio laikiklio montavinas 
Geriausiam GPS signalui gauti, dviračio laikiklį sureguliuokite taip, kad 
prietaiso priekis būtų nukreiptas į dangų. Dviračio laikiklį galite tvirtinti ant 
vairo rėmo ar pačio vairo. 
1. Pasirinkite tvirtą ir saugią vietą “Edge” prietaisui tvirtinti, kur jis netrukdytų 
saugiai valdyti dviratį; 
2. Uždėkite guminį diską ① dviračio laikiklio užpakalinėje dalyje. Gumos 
ąseles reikia išlygiuoti su dviračio laikiklio galine dalimi taip, kad užsifiksuotų į 
vietą; 

 
3. Uždėkite dviračio laikiklį ant vairo rėmo; 
4. Abiem rankom tvirtai pritvirtinkite dviračio laikiklį ②. 
5. Išlygiuokite prietaiso gale esančias ąseles su dviračio laikiklio išpjovomis③. 
6. Švelniai įspauskite ir pasukite prietaisą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis 
užsifiksuos į vietą. 

 
“Edge” nuėmimas 
1. Pasukite “Edge” prieš laikrodžio rodyklę atpalaiduodami prietaisą; 
2. Atkelkite “Edge” nuo laikiklio. 

Segmento stebėjimas iš Garmin Connect 
Kad galėtumėte atsisiųsti ir stebėti segmentą iš “Garmin Connect”, turite turėti “Garmin 
Connect” paskyrą. 
1. Prijunkite prietaisą prie savo kompiuterio USB laidu. 
PASTABA: Jei naudojate “Strava” segmentus, Jūsų mėgstami segmentai bus siunčiami 
automatiškai į Jūsų prietaisą, jį prijungus prie “Garmin Connect Mobile” ar kompiuterio. 
2. Eikite į connect.garmin.com. 
3. Sukurkite naują segmentą ar pasirinkite esamą segmentą. 
4. Pasirinkite Send to Device. (siųsti į prietaisą) 
5. Atjunkite prietaisą ir jį įjunkite. 

6. Pasirinkite  Kad įjungtumėte veiklos laikmatį. 
Lenktyniavimas su segmentu 
Segmentai yra virtualių lenktynių maršrutai. Galite lenktyniauti su segmentais ar palyginti 
savo veiklą su ankstesnėmis veiklomis ar kitų dviratininkų veiklomis. Galite įkelti savo 
veiklos duomenis į savo Garmin Connect paskyrą, kad matytumėte savo segment poziciją. 
PASTABA: Jeigu jūsų Garmin Connect ir Strava paskyros yra susietos, tuomet jūsų veikla 
bus automatiškai nusiųsta į Strava paskyrą, kad galėtumėte matyti segment poziciją. 

1. Pasirinkite  kad įjungtumėte veiklos laikmatį. 
2. Pradėkite lenktyniausti su segmentu. 
Segmento duomenų laukelis įrenginyje atsiranda automatiškai. 

 
3 Jeigu būtina paspauskite  ir pasirinkite Main Menu > Navigation > Segments kad 
pakeistumėte savo tikslą lenktynių metu. 
Galite lenktyniauti prieš segment lyderius, savo praeitą pasirodymąar prieš kitus 
dviratininkus. Tikslas automatiškai koreguojamas pagal esamą jūsų pasirodymą. 
Įrenginyje atsiras pranešimas, kuris praneš apie segmento pabaigą. 

Maršruto pašalinimas 
1. Spauskite . 
2. Pasirinkite Navigation > Courses. 
3. Pasirinkite maršrutą. 
4. Spauskite Delete > Yes. 
Treniruotės patalpose 
Galite išjungti GPS kai treniruojatės uždarose patalpose, kad prailgintumėte 
baterijos veikimo laiką.  
1. Spauskite . 
2. Pasirinkite Ride Settings > GPS > Off. 
Kai GPS išjungtas, greičio ir nuvažiuoto atstumo informacija yra neprieinama, 
nebent naudojate papildomą jutiklį, kuris siųstų greičio ir atstumo duomenis 
jums į “Edge” įrenginį.  

Automatinis stabdymas 
Galite naudoti “Auto Pause” funkciją norėdami sustabyti laikmatį 
automatiškai, kai nustojate judėti. Ši funkcija yra patogi, jeigu važinėjate 
vietovėse kur daug šviesoforų ar kitų vietų kur reikia kuriam laikui sustoti. 
PASTABA: Sustabdytas laikas nėra fiksuojamas veiklos istorijoje. 
1. Spauskite . 
2. Pasirinkite Ride Settings > Auto Pause. 
Automatinio slankiklio naudojimas 
Galite naudoti “Auto Scroll” funkciją, kad veiklos metu įrenginys automatiškai 
slinktųsi per visus duomenų laukelius. 
1. Spauskite . 
2. Pasirinkite Ride settings > Auto Scroll. 
3. Pasirinkite rodymo greitį. 
Duomenų laukelių keitimas 
Galite keisti duomenų laukelių kombinacijas sportinės veiklos metu. 
1. Spauskite . 
2. Pasirinkite Ride Settings > Data pages. 

3. Pasirinkitet  > Layout 
4. Pasirinkite  arba  kad pakeistumėte išdėstymą. 

Vietos 
Galite įrašyti mėgstamas vietas į savo įrenginį. 
Jūsų vietos žymėjimas 
Norint pažymėti vietą, turi būti gaunamas GPS signalas. 
Vieta yra taškas, kurį įrašote ir išsaugote prietaise. Jei norite išsaugoti tam tikrą vietą, kad 
po to į ją galėtumėte grįžti, galite ją pažymėti. 
1. Pradėkite važiuoti. 
2. Spauskite . 
3. Pasirinkite Mark Location. 
Atsiras pranešims. Numatytoji kiekvienos vietos piktograma yra vėliava. 
Keliavimas į išsaugotą vietą 
Prieš galėdami nuvykti į išsaugotą vietą, turi būti ryšys su palydovu. 
1. Spauskite .  
2. Pasirinkite Navigation > saved Locations. 
3. Pasirinkite vietą. 
4. Spauskite Go To. 

5. Spauskite  kad pradėtumėte važiavimą iki vietos. 
Duomenų laukelių trynimas 
1. Spauskite . 



5. Pasirinkite  kad aktyvuotumėtę naująjį išdėstymą. 
6. Pasirinkite  arba  kad galėtumėte redaguoti duomenų laukelius. 

2. Pasirinkite Ride Settings > Data pages 
3. Spauskite  kad atidarytumėte duomenų laukelį kurį norite ištrinti 

4. Spauskite  > Remove > Yes. 

 


