
                                                          Edge® 130 

Edge tehnilised andmed 
Aku tüüp Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku 

Aku kestvus Kuni 15 h 

Töötemp. vahemik -20˚ kuni -60˚C 

Laadimistemp. vahemik 0˚ kuni 45˚C 

Raadiosagedus/protokoll ANT+ 2,4 GHz @ 1dBm nominaal 
Bluetooth 2,4 GHz @ 1dBm nominaal 

Veekindlus IEC 60529 IPX7* 
 

Olekuikoonid 
Ühtlaselt põlev ikoon tähendab, et signaal on leitud või et andur on ühendatud. 

 GPSi olek 

 
Bluetoothi olek 

 
Pulsiolek 

 
Jõudluse olek 

 
LiveTracki olek 

 Kiiruse ja rütmi anduri olek 
 

 Klahvid 

 
 

①  Vali seadme aktiveerimiseks. 
Hoia all seadme sisse-väljalülitamiseks. 

② 
 

Vali, et kerida läbi andmeekraanide, valikute ja sätete. 
Koduekraanil vali, et vaadata seadme menüüd. 

③  Vali, et kerida läbi andmeekraanide, valikute ja sätete. 
Vali koduekraanil, et vaadata vidinaid. 

④  Vali taimeri käivitamiseks/peatamiseks. 
Tee valik või võta vastu sõnum. 

⑤  Vali uue ringi tähistamiseks. 
Vali, et naasta eelmisele ekraanile. 

 

Seadme laadimine 
Korrosiooni vältimiseks kuivata USB-pesa, ilmastikukaitse ja 
ümbritsev ala põhjalikult enne seadme laadimist või arvutiga 
ühendamist.    
1. Tõmba ilmastikukindel klapp ① USB-pesa ② eest ära. 
2. Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme USB-pesaga. 
3. Ühenda teine USB-kaabli ots AC-adapteri või arvuti USB-pesaga. 
4. Ühenda AC-adapter tavalise seinakontaktiga. Vooluallikaga 
ühendades lülitub seade sisse. 
5. Lae seade täielikult.    
Garmin Connecti marsruudi järgimine 
Enne marsruudi allalaadimist Garmin Connectist ja selle järgimist peab sul olema Garmin 
Connecti konto. 
1. Valikud: 

• Ava Garmin Connecti mobiilirakendus. 

• Mine connect.garmin.com. 
2. Loo uus marsruut või vali olemasolev. 
3. Vali Send to Device. 
4. Järgi ekraanil olevaid juhiseid. 
5. Edge seadmes hoia all . 
6. Vali Navigation > Courses. 
7. Vali marsruut. 
8. Vali Ride. 
Juhtmevaba anduri paaristamine 
Enne paaristamist pane pulsimonitor endale peale või paigalda andur. 
Paaristamine on ANT+ või Bluetoothi juhtmevaba anduri ühendamine. 
Näiteks pulsimonitori ühendamine Garmini seadmega. 
1. Too seade 3 m ulatusse andurist. 
MÄRKUS: paaristamisel ole 10 m kaugusel teiste sõitjate anduritest. 
2. Hoia all . 
3. Vali Sensors > Add Sensors. 
Ilmub saadaval olevate andurite nimistu. 
4. Vali üks või mitu andurit, et need seadmega paaristada. 
Kui andur on seadmega paaristatud, on anduri olek “Connected”. Kohanda andmevälja, et 
ilmuksid anduriandmed. 
Nutitelefoni paaristamine 
Edge seadme ühendatud funktsioonide kasutamiseks peab see olema paaristatud otse 
Garmin Connecti mobiilirakenduse kaudu ja mitte nutitelefoni Bluetoothi sätete kaudu. 
1. Installi Garmin Connect mobiilirakendus nutitelefoni äpipoest ja seejärel ava see. 
2. Hoia all  seadme sisselülitamiseks. 
Kui lülitad seadme esimest korda sisse, saad valida seadme keele. Järgmine ekraan teavitab 
sind nutitelefoniga paaristamisest. 
NIPP: hoia all  ja vali Phone > Status > Pair Phone, et manuaalselt siseneda paaristusrežiimi. 
3. 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  või … menüüst, seejärel vali Garmin Devices > Add 

Device ja järgi ekraanil olevaid juhiseid. 
Kui paaristamine oli edukas, ilmub sõnum ja su seade sünkroniseerib automaatselt 
nutitelefoniga. 

Sõitmaminek 
Kui su seadmega oli kaasas ANT+ andur, on seade ja andur juba omavahel 
paaristatud ja need saab esmapaigaldusel aktiveerida. 

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. Vali  taimeri peatamiseks. 
6. Valikud: 

• Vali Resume sõidu jätkamiseks. 

• Vali Save Ride sõidu peatamiseks ja selle salvestamiseks. 
NIPP: saad sõidutüüpi muuta. 
Täpsed sõiduandmed on 
olulised rattasõbralike 
marsruutide loomiseks Garmin 
Connect kontol. 

• Vali Discard Ride sõidu 
peatamiseks ja seadmest 
kustutamiseks. 

• Vali Back to Start, et 
navigeerida tagasi alguspunkti. 

• Vali Mark Location, et 
tähistada asukoht ja see 
salvestada. 

 

 



Standardhoidiku paigaldamine 
Parima GPSi asukohainformatsiooni vastuvõtmiseks paigalda seadme hoidik 
nii, et Edge esiots oleks suunatud taeva poole. Hoidikut on võimalik 
paigaldada ratta lenkstangile või varrele. 
1. Vali Edge hoidiku paigaldamiseks turvaline koht, kus seade ei sega ohutut 
rattaga liiklemist. 
2. Aseta kummist ketas ① rattahoidiku tagumisele küljele. Kummist ketas 
ühildub hoidiku tagaküljega ja hoiab seda paigal. 

 
3. Pane hoidik ratta varrele. 
4. Kinnita hoidik kindlalt kahe kummiga ②. 
5. Joonda Edge tagaküljel olevad sakid hoidikul olevate sisselõigetega ③. 
6. Vajuta seadet õrnalt allapoole ja keera päripäeva, kuni seade hoidiku külge 
lukustub. 

 
Edge’i eemaldamine hoidiku küljest 
1. Keera seadet päripäeva, et see hoidiku küljest vabastada. 
2. Võta Edge hoidiku küljest ära. 

Garmin Connecti segmendi järgimine 
Enne segmendi allalaadimist ja järgimist peab sul olema Garmin Connect konto. 
1. Ühenda seade arvutiga USB-kaabliga.  
MÄRKUS: kui kasutad Strava segmente, saadetakse su lemmiksegmendid automaatselt 
seadmesse, kui see on ühendatud Garmin Connect mobiilirakenduse või arvutiga. 
2. Mine connect.garmin.com. 
3. Loo uus segment või vali olemasolev segment. 
4. Vali Send to Device. 
5. Ühenda seade lahti ja lülita sisse. 

6. Vali , et käivitada taimer ja alustada sõitu. 
Kui sinu teekond ristub lubatud segmendiga, saad sellel võistelda. 
Segmendi läbimine 
Segmendid on virtuaalsed võistlusrajad. Saad võistelda segmendil ja võrrelda oma 
sooritust varasema treeninguga, teiste võistlejate sooritustega, Garmin Connecti sõprade 
või teiste rattafoorumi liikmetega. Saad üles laadida oma treeningandmeid Garmin 
Connect kontole, et vaadata segmendi asukohta. 
MÄRKUS: kui sinu Garmin Connect konto ja Strava konto on ühendatud, saadetakse su 
tegevus automaatselt Strava kontole, et saaksid vaadata segmendi asukohta. 

1. Vali , et käivitada taimer ja minna sõitma. 
Kui sinu teekond ristub lubatud segmendiga, saad sellel võistelda. 
2. Alusta segmendil sõitmist. 
Segmendi andmeekraan ilmub automaatselt. 

 
3. Vajadusel hoia all  ja vali Main Menu > Navigation > Segments, et muuta oma 
eesmärki sõidu ajal. 
Saad võistelda segmendi liidri, oma varasema soorituse või teiste sõitjate vastu (kui 
võimalik). Eesmärk muutub vastavalt sinu hetkesooritusele. 
Pärast segmendi lõpetamist ilmub sõnum. 

Marsruudi kustutamine 
1. Hoia all . 
2. Vali Navigation > Courses. 
3. Vali marsruut. 
4. Vali Delete > Yes. 
Siseruumis treenimine 
Lülita GPS välja, kui treenid siseruumis või et säästa akut. 
1. Hoia all . 
2. Vali Ride Settings > GPS > Off. 
Kui GPS on väljas, siis kiirus ja vahemaa ei ole saadaval, v.a juhul kui sul on 
andur või siseruumitreener, mis saadab kiirus- ja kaugusandmeid seadmesse. 

Auto Pause funktsiooni kasutamine 
Auto Pause peatab taimeri automaatselt, juhul kui lõpetad liikumise. See on 
kasulik, kui marsruut sisaldab valgusfoore või teisi kohti, kus on vaja teekonna 
jooksul peatuda. 
MÄRKUS: ajalugu ei salvestata, kui taimer ei tööta või on pausil. 
1. Hoia all . 
2. Vali Ride Settings > Auto Pause. 
Automaatkerimine 
Saad kasutada automaatset andmete lehitsemist treeningu ajal, kui taimer 
käib. 
1. Hoia all . 
2. Vali Ride settings > Auto Scroll. 
3. Vali kerimiskiirus. 
Andmeväljade muutmine 
Saad muuta andmeväljade kombinatsioone lehtedel, mis ilmuvad taimeri 
töötamise ajal. 
1. Hoia all . 
2. Vali Ride Settings > Data pages. 
3. Vali  > Layout. 
4. Vali  või  kujunduse muutmiseks. 
5. Vali  kujunduse lubamiseks. 
6. Vali  või  andmevälja muutmiseks. 

Asukohad 
Salvesta ja hoiusta asukohta oma seadmes. 
Asukoha märkimine 
Enne asukoha märkimist pead tuvastama satelliidid. Asukoht on punkt, mille salvestad ja 
hoiustad oma seadmes. Kui soovid meeles pidada maamärke või naasta teatud punkti, 
saad asukoha ära märkida. 
1. Mine sõitma. 
2. Hoia all . 
3. Vali Mark Location. 
Ilmub sõnum. Vaikimisi ikoon iga asukoha jaoks on lipp. 
Salvestatud asukohta navigeerimine 
Enne salvestatud asukohta navigeerimist pead tuvastama satelliidid. 
1. Hoia all .  
2. Vali Navigation > saved Locations. 
3. Vali asukoht. 
4. Vali Go To. 
5. Vali  sõidu alustamiseks. 
Andmeekraani kustutamine 
1. Hoia all . 
2. Vali Ride Settings > Data pages 
3. Vali  andmeekraani avamiseks, et see kustatada. 
4. Vali  > Remove > Yes. 

 


