
 Edge® 520 
Kasutajatugi ja uuendused 
Garmin Express tagab lihtsa ligipääsu järgevatele Garmin-i seadmetega 
seotud teenustele: 

 Seadme registreerimine 

 Seadme kasutusjuhendid 

 Tarkvarauuendused 

 Andmete üleslaadimine Garmin Connect lehele 
http://software.garmin.com/en-GB/express.html 
Terviklik kasutusjuhend 
Käesoleva seadme terviklik juhend on kättesaadav internetist: 
garmin.com/manuals/edge520 
Rohkem informatsiooni toodete kohta eesti keeles saate GPS Eesti OÜ 
kodulehelt: http://www.garmineesti.ee/spordiks/jalgratas/edge-520 

Tarkvara uuendamine  
Enne kui saate tarkvara uuendada peab teil olema registreeritud 
Garmin Connect konto ja alla laetud Garmin Express rakendus. 
1. Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit. Kui uus tarkvara on 
saadaval, saadab Garmin Express rakendus selle teie seadmesse; 
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid; 
3. Ärge ühendage uuendusprotsessi käigus seadet arvuti küljest lahti. 
 
Seadme taaskäivitamine  
Kui seade jookseb kokku, siis tuleb see taaskäivitada. Tegevus ei 
kustuta teie salvestatud andmeid ega sätteid. 

Hoidke  nuppu all 10 sekundi jooksul.  
Seade taaskäivitub ja lülitub sisse. 

Nupud 

 
① 

 

Vajutage, et taustavalgus sisse-ja välja lülitada. Hoidke 
nuppp all, et seade sisse-ja välja lülitada. 

② 
 

Vajutage, et sirvida andmelehekülgi, valikuid ja 
seadeid. Koduleheküljelt valides näete staatuse 
lehekülge. 

③ 
 

Vajutage, et sirvida andmelehekülgi, valikuid ja 
seadeid. Koduleheküljelt valides näete seadme 
menüüd. 

④ 
 

Valige, et märkida ring.  

⑤  Valige taimeri käivitamiseks ja peatamiseks. 

⑥ 
 

Valige eelmisele leheküljele naasmiseks. 

⑦ 

 

Valige valiku kinnitamiseks või teate vastuõtmiseks. 
Jalgrattasõidu ajal saate sellele nupule vajutades 
vaadelda menüüd näiteks teavitusi ja andmeväljasid. 

 

Seadme laadimine 
NB! Korrosiooni vältimiseks kuivatage enne seadme laadimist või 
arvutiga ühendamist põhjalikult  miniUSB-port, ilmastikukaitse ja seda 
ümbritsev ala. 

1. Tõmmake ilmastikukindel klapp ➀ mini-USB ava eest ära ➁; 

 
2. Ühendage USB kaabli väikesem ots mini-USB pesaga; 
3. Ühendage teine USB kaabli ots AC adapteri või arvuti USB pesaga; 
4. Ühendage AC adapter tavalise seinakontaktiga. Vooluallikaga 
ühendades lülitub seade sisse; 
5. Laadige seade täielikult täis. 
Seadme sisselülitamine 
Seadme esmakordsel sisselülitamisel antakse teile võimalus seadme 
profiile ja süsteemi seadistada. 

1. Hoidke all  nupppu ; 
2. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Kui teie seade sisaldab ANT+ 
sensoreid, saate need aktiveerida esmakordse seadistamise protsessi 
ajal. 
Satelliitsignaali vastuvõtmine 
Seade peab olema satelliitsignaali vastuvõtmiseks väljas, eelistatavalt 
lagedal alal. Kellaaeg ja kuupäev põhinevad GPS asukohale ja 
kuvatakse automaatselt. 
1. Minge välja, avatud taevalaotusega alale.  
Seadme esiosa peaks olema suunatud taeva poole; 
2. Oodake kuni seade saavutab satelliitidega ühenduse. Selleks võib 
kuluda 30–60 sekundit. 

Jalgrattaga sõitma minemine 
Seade on alguses osaliselt laetud. Enne sõitma minemist oleks tarvis seade 
täielikult täis laadida. Kui teie seadmega tuli kaasa ANT+ sensor, siis on see 
juba seadmega ühildatud ning on valmis aktiveerimiseks seadme 
esmakordsel sisselülitamisel. 

1.Hoidke all  nuppu seadme sisselülitamiseks; 
2.Minge välja avatud taevalaotusega alale 
ja oodake, kuni seade leiab 
sateliitsignaali. Ekraanil olev 
satelliidisümbol muutub roheliseks kui 
seade on valmis; 

3. Valige avaleheküljelt ; 
4. Valige tegevusprofiil; 

5.Valige  taimeri käivitamiseks; 
NB! Ajalugu salvestatakse ainult sellel ajal 
kui taimer on sisse lülitatud; 

6.Valige  või  andmelehekülgede 
sirvimiseks; 
7. Menüü valikute nägemiseks nt. 

teavitused ja andmeväljad valige ; 

8.  peatab taimeri;                       9. Sõidu salvestamiseks valige Save Ride. 

Sõidu vaatlemine 
1.Valige Menu > History > 
Rides 
(menüü>ajalugu>sõidud); 
2. Valige huvi pakkuv sõit ; 
3. Valige sobiv valik.  

Sõidu kustutamine 
1.Valige Menu > History > Rides > 
Delete; 
2. Valige üks või mitu sõitu, mida 
soovite kustutada; 
3. Valige Delete Rides > OK. 

Ekraani seaded 
Valige Menu > Settings > System > Display. 
Mõõtühikute muutmine  
1.Valige Menu > Settings > System > Units; 
2.Valige mõõtühiku tüüp; 
3.Valige muutmiseks mõõtühik. 
Virtual Partner® kasutamine 
Virtual Partner (ehk virtuaalne 
kaaslane) on treeningu abivahend, mis 
aitab teil treeningeesmärke saavutada. 
1. Minge jalgrattaga sõitma; 

2.Valige  et näha virtuaalset kaaslast 
oma ekraanil; 

3.Vajadusel valige  > Virtual Partner 
Speed, et muuta virtuaalse kaaslase 
kiirust sõidu ajal. 

http://software.garmin.com/en-GB/express.html
garmin.com/manuals/edge520
http://www.garmineesti.ee/spordiks/jalgratas/edge-520


StravaTM Segments       
Edge seadmesse on võimalik alla laadida Strava segments. Strava-ga on 
võimalik võrrelda oma sooritusi varasemate tulemustega, sõprade 
tegevustega ja tippsportlastega, kes on sõitnud läbi sama raja. Strava 
liikmeks registreerimine käib läbi Garmin Connect konto.  Lisainfo on 
saadaval veebilehel: www.strava.com.  
Informatsioon selles lühijuhendis käib nii Garmin Connect kui Strava kohta. 
Veebist saadud Strava lõigu läbimine  
Enne kui saate lõiku alla laadida või järgida peab teil olema Garmin 
Connect konto. 
1. Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit; 
2. Minge veebilehele www.garminconnect.com; 
3. Looge uus lõik või valige olemasolev lõik; 
4.Valige saada seadmesse Send to Device; 
5. Ühendage seade arvuti küljest lahti ja lülitage seade sisse; 
6.Valige Menu > Training > Segments; 
7.Valige lõik, mida soovite läbida; 
8.Valige lõigu läbimiseks Map > Ride. 
NB! Saate teateid ainult sisselülitatud lõikude kohta. 
Võidusõit lõigul 
Lõigud on virtuaalsed võidusõidu teekonnad. Teil on võimalik teekond 
võidusõiduna läbida ja tulemusi nii enda varasemate saavutustega kui 
teiste kasutajate tulemustega võrrelda. Andmed saab üles laadida 
kasutades Garmin Connect kontot. 
1.Alustage sõitu lõigul või teekonnal, mis sisaldab endas lõiku. Kui teie 
valitud marsruut sisaldab endas sisselülitatud lõiku, saate sellel võidusõitu 
läbida; 

2.Valige  taimeri käivitamiseks. Kui olete lõigu alguspunkti lähedal, siis 
ilmub teie seadmesse teade; 
3.Alustage võidusõitu; 

4.Oma eesmärgi muutmiseks võidusõidu ajal valige  . Saate sõita võidu 
grupi liidriga, väljakutsujaga või teiste sõitjatega; 

 5.Kerige Virtual Partner ekraanil, et näha oma progressi. Kui lõik on 
läbitud, ilmub teade. 
Detailid lõikude kohta 
1.Valige Menu > Training > Segments; 
2.Valige lõik; 
3.Valikud: 
● Map kuvab lõigu kaardil; 
● Elevationkuvab lõigu kõrgusandmed ja tõsu; 
● Leaderboard kuvab grupi liidri, väljakutsuja tulemused ja keskmised 
kiirused lõigul, samuti teie parima aja ja keskmise kiiruse. 
Nõuanne: saate valida tulemustabeli sissekande, et muuta oma 
võidusõidu eesmärke. 
Lõigu valikud  
valige Menu > Training > Segments > Segment Options. 
Turn Guidance: käivitab ja peatab juhised.  
Search: kuvab salvestatud lõigud nime järgi otsides. 
Enable/Disable: : käivitab ja peatab seadmes hetkel laetud lõigud. 
Delete: saate oma seadmest kustutada kõik või valitud lõigud. 
Lõigu kustutamine 
1.Valige Menu > Training > Segments; 
2.Valige kustutamisek lõik; 
3.Valige Delete > OK. 

Garmin-i treeningplaanide kasutamine 
Enne kui saate treeningplaane alla laadida ja kasutada peab teil 
olema Garmin Connect konto. Sirvides Garmin Connect on teil 
võimalik leida erinevaid treeningplaane ja teekondi, koostada 
ajakava treeningteks ning need oma seadmesse alla laadida. 
1. Ühendage seade arvutiga (kasutades USB kaablit); 
2.Minge veebilehele www.garminconnect.com; 
3.Valige ja koostage treeningplaan; 
4. Vaadelge treeningplaani oma kalendris; 

5. Valige  ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 
 

Teekonna loomine seadmes  
Enne kui saate teekonda luua, peab teil olema seadnesse salvestatud 
varasem info tegevusest, mis hõlmab endas GPS andmeid.  
1.Valige Menu > Training > Courses > Course Options > Create New; 
2. Valige tegevus millel teie loodud teekond baseerub; 

3. Sisestage teekonna nimi ja valige . Teekond ilmub nimekirjas; 
4. Vajutage teekonna peal, et vaadelda selle detailseid andmeid; 
5.Teekonna muutmiseks vajutage Settings. See annab võimaluse muuta 
näiteks teekonna nime või värvi; 

6.Valige  > Ride. 
Teekonna peatamine kaardil 

Valige  > Stop Course > OK. 

Asukoha märkimine 
Enne kui saate asukoha märkida, peab seade leidma satelliitsignaali. 
Asukoha salvestatamine seadmesse võimaldab teil hiljem kindlatesse 
punktidesse tagasi pöörduda ja kohti lihtsalt meeles pidada. 
1. Minge jalgrattaga sõitma; 

2.Valige  > Mark Location > OK. 
Navigation to a Saved Location 
Enne salvestatud asukohta navigeerimist peab seade olema leidnud 
satelliitsignaali. 
1.Valige Menu > Training > Locations; 
2.Valige asukoht; 
3.Valige vaatle kaardil View Map; 
4.Valige sõida asukohta Ride. 

Garmin Connect 
Garmin Connect annab teile võimaluse laadida üles andmed oma 
treeningute kohta ja neid analüüsida, lisaks saab vaadelda oma tegevuste 
kaarti ja oma tegevusi enda tutvusringkonnaga jagada. 
1.Ühendage seade arvutiga kasutades USB kaablit; 
2.Minge veebilehele www.garminconnect.com/start ; 
3.Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. 
Seadme ühildamine nutitelefoniga  
1.Minge veebilehele www.garmin.com/intosports/apps  ja laadige alla 
Garmin Connect Mobile rakendus; 
2. Asetage nutitelefon seadme lähedusse (lähemal kui 10 meetrit); 
3.Valige oma seadmest  Menu > Settings > Bluetooth > Enable >  Pair 
Smartphone; 
4. Avage nutitelefoni alla laetud Garmin Connect Mobile rakendus ja 
järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid; 
Juhised võib leida seadme esmakordsel sisselülitamisel ja Garmin Connect 
Mobile rakenduse abileheküljelt; 
5.Valige oma seadmest Pair Bluetooth Smart Device ja järgige ekraanile 
kuvatavaid juhiseid, et käivitada nutitelefoni teated. Teateid nutitelefoni 
saare saata kui nutitelefoni sisaldab Bluetooth Smart-i. 

Seadme tehnilised andmed 

Water resistance IEC 60529 IPX7 

Patarei tüüp Taaslaetav Li-ION 

Patarei eluiga Kuni 15 tundi 

Töötemperatuuri vahemik -20oC  kuni 60oC  

Laadimise 
töötemperatuuri vahemik 

0oC  kuni 45oC  

Raadiosagedus/ protokoll 2.4 Ghz ANT+ juhtmeta 
Bluetooth® Smart 

ANT+ sensorite ühildamine 
Enne ühildamist peab pulsivöö enda külge panema või sensori 
paigaldama. Ühildamine tähendab näiteks pulsivöö ühildamist teie 
Garmini Edge® 520 seadmega. 
1.Seade ja sensor peavad ühildamise ajal olema üksteisele lähemal kui 
3 meetrit. NB! Hoidke ühildamise ajal teistest ANT+ sensoritest 10m 
kaugusele; 
2.Valige Menu > Settings > Sensors > Add Sensor; 
3.Valige ühildamiseks üks või mitu sensorit; 
4. Valige lisa sensor Add Sensor. 
Kui sensor on seadmega ühildatud, on sensori staatuseks Connected. 
Andmeväljade muutmisel on võimalik kuvada sensori andmeid. 
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