


Puuteekraani kasutamine
 Kui taimer töötab (näiteks sõidu ajal), toksa ekraanil, et vaadata taimeri 

ülevaadet.
 Taimeri ülevaade võimaldab tagasi pöörduda koduekraanile sõidu ajal.
 Vali  muudatuste salvestamiseks ja lehe sulgemiseks.
 Vali  lehe sulgemiseks ja eelmisele leheküljele naasmiseks.
 Vali  eelmisele leheküljele naasmiseks.
 Vali  koduekraanile naasmiseks.
 Libista või vali nooled kerimiseks.
 Vali  lähedaloleva asukoha otsimiseks.

 Vali  elemendi kustutamiseks.
 Vali   lisainfoks.

Sõitmaminek
1. Hoia all  seadme sisselülitamiseks.
2. Mine välja ja oota, kuni seade tuvastab satelliidid. Satelliiditulbad lähevad 
roheliseks, kui seade on valmis.

3. Koduekraanil vali .
4. Vali  taimeri käivitamiseks.
Märkus: ajalugu salvestatakse vaid siis, kui taimer töötab.
5. Libista vasakule või paremale, et vaadata lisaandmeekraane. Libista ekraanil
ülaosast alla, et vaadata ühenduste ekraani.
6. Vajadusel toksa ekraani, et vaadata taimeri ülevaadet.
7. Vali  taimeri peatamiseks.
8. Vali Save Ride.
9. Vali .
Sõidu vaatamine
1. Vali  > History > Rides.
2. Vali sõit.
3. Tee valik.
Asukoha märkimine
Enne asukoha märkimist pead tuvastama satelliidid. Kui soovid meeles pidada 
maamärke või naasta teatud punk , saad asukoha ära märkida.
1. Mine sõitma.
2. Vali Naviga on >  > Mark Loca on > .

GroupTrack sessiooni alustamine
Enne GroupTrack sessiooni alustamist peab sul olema Garmin Connect konto, 
ühilduv nu telefon ja Garmin Connec  mobiilirakendus. Need juhised on 
mõeldud GroupTrack sessiooni alustamiseks Edge 820 seadmetega. Kui sinu 
grupi sõitjatel on teised Edge mudelid, saad neid näha kaardil. Teised Edge 
mudelid ei kuva kaardil GroupTrack sõitjaid.
1. Mine välja ja lülita Edge seade sisse.
2. Paarista nu telefon Edge seadmega.
3. Edge seadmes vali  > Se ngs > GroupTrack, et lubada ühenduste 
vaatamine kaardiekraanil.
4. Garmin Connect mobiilirakenduse sä emenüüs vali LiveTrack > 
GroupTrack.
5. Vali Visible to > All Connec ons.
Märkus: kui sul on rohkem, kui üks ühilduv seade, pead valima seadme 
GroupTrack sessiooniks.
6. Vali Start LiveTrack.
7. Edge seadmes vali  ja mine sõitma.
8. Keri kaardile, et vaadata ühendusi. Toksa kaardil olevat ikooni, et vaadata 
teiste GroupTrack sessiooni sõitjate asukohta ja suunainfot
9. Keri GroupTrack nimistusse. Vali nimistust sõitja ja see sõitja ilmub kaardi 
keskele.
Andmeekraanide kohandamine
Kohanda iga treeningprofiili andmeekraani.
1. Vali   > Se ngs > Ac vity Profiles.
2. Vali profiil.
3. Vali Data Screens.
4. Vali andmeekraan.
5. Vajadusel luba andmeekraan.
6. Vali ekraanil kuvatavate andmeekraanide arv.
7. Vali .
8. Vali muudetav andmeekraan.
9. Vali .

Treeningud
Saad luua kohandatud treeninguid, mis hõlmavad eesmärke iga treeningu 
sammu kohta ja varieeruva vahemaa, aja ja kalorite kohta. Kasuta 
treeningute loomiseks Garmin Connec  ja edastada need seadmesse. Lisaks 
saad luua seadmes treeningu ja salvestada selle otse oma seadmesse. 
Planeeri treeninguid Garmin Connec ga. Planeeri treeninguid e e ja hoiusta 
neid oma seadmes.
Treeningu loomine
1. Vali Training > Workouts > Create New.
2. Sisesta treeningu nimi ja vali .
3. Vali Step Type, et määrata treeningu sammu tüüp. Näiteks vali puhkus, et 
määrata samm kui puhkuse ring. Puhkuse ringi ajal jätkab taimer töötamist 
ja andmeid salvestatakse.
4. Vali Dura on, et määrata sammu mõõtmise moodus. Näiteks vali 
vahemaa, et lõpetada samm pärast teatud vahemaad.
5. Vajadusel sisesta kohandatud väärtus kestvuse jaoks.
6. Vali Target, et valida sammude ajal eesmärk. Näiteks vali pulsitsoon, et 
hoida ühtlast pulssi sammude ajal.
7. Vajadusel määra treeningtsooni väärtused või sisesta sobiv 
väärtusvahemik. Näiteks saab valida pulsitsooni. Iga kord kui pulss ületab või 
jääb alla valitud pulsitsooni väärtusest, annab seade tooniga märku ja kuvab 
sellekohase teate.
8. Vali  treeningsammude salvestamiseks. 
9. Vali Add New Step, et lisada treeningusse lisasamme.
10. Vali  treeningu salvestamiseks.
Treeningu alustamine
1. Vali Training > Workouts.
2. Vali treening.
3. Vali Ride.
Treeningu peatamine

 Mis tahes ajal vali , et peatada treeningusamm ja alustada uut 
sammu.

 Mis tahes ajal vali  taimeri peatamiseks.
 Mis tahes ajal libista ekraani ülaosast alla, et vaadata ühenduste 

lehekülge ja vali Press to Stop >  treeningu peatamiseks.
Nu telefoni paaristamine
1. Mine www.garmin.com/intosports/apps ja laadi Garmin Connect 
mobiilirakendus oma nu telefoni.
2. Too nu telefon 10 m ulatusse seadmest.
3. Seadmes vali   Se ngs > Bluetooth > Enable > Pair Smartphone ja järgi 
ekraanil olevaid juhiseid.
4. Ava Garmin Connect mobiilirakendus.
5. Tee valik, et lisada seade Garmin Connect kontole:
 Kui see on esimene seade, mille oled Garmin Connect 

mobiilirakendusega paaristanud, järgi ekraanil olevaid juhiseid.
 Kui oled juba mõne teise seadme paaristanud Garmin Connect 

mobiilirakendusega, vali Garmin Connec  mobiilirakenduse 
sä emenüüst Garmin Devices >   ja järgi ekraanil olevaid juhiseid.

6. Järgi ekraanil olevaid juhiseid, et lubada telefoniteavitused (valikuline).

ANT+ andurite paaristamine
Enne paaristamist pead asetama pulsimonitori endale peale või paigaldama 
anduri. Paaristamine on ANT+ juhtmevabade andurite ühendamine, näiteks 
pulsimonitori ühendamine Garmini seadmega.
1. Too seade andurist 3 m ulatusse. Ole paaristamise ajal 10 m eemal teiste 
sõitjate ANT+ anduritest.
2. Vali  > Se ngs > Sensors > Add Sensor.
3. Vali üks või mitu andurit nimistust, mida soovid oma seadmega paaristada.
4. Vali Add. Kui andur on paaristatud sinu seadmega, on anduri olekuks 
“Ühendatud”. Kohanda andmevälja, et kuvada anduri andmeid.
Tehnilised andmed

Veekindlus IEC 60529 IPX7
Aku tüüp Taaslaetav sisseehitatud lii umioonaku
Aku kestvus Kuni 12 h (tavakasutuses)
Töötemp. vahemik -20oC kuni 60oC 
Laadimistemp. vahemik 0oC kuni 45oC 
Raadiosagedus/protokoll 2,4 GHz ANT+ juhtmevabad 

sidekanalid; Bluetooth Smart; 
Wi-Fi juhtmevaba tehnoloogia
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