Edge Explore 1000

Príručka používateľa

Úvod a nastavenie
ODPORÚČANIE

Nabíjanie zariadenia
UPOZORNENIA
Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním a

Pozrite si príručku Dôležité informácie
pripojením k počítaču, dôkladne vysušte
o bezpečnosti a produkte v balení, kde

ochranný gumený kryt a
nájdete upozornenia spojené s produktom port mini-USB,
okolie..
a iné dôležité informácie.
Edge je napájaný vstavanou lítium-ion
Predtým, ako začnete alebo zmeníte
batériou, ktorú môžete nabíjať sieťovou
akýkoľvek cvičebný/tréningový program, nabíjačkou 220V (nie je súčasťou balenia)
vždy sa poraďte so svojím lekárom..
alebo po pripojení k počítaču cez USB
kábel (v balení).
Začíname
POZNÁMKA: Edge sa odporúča
Ak používate zariadenie prvýkrát, mali by nabíjať pri teplote od 0°C až do 50°C.
ste vykonať úvodné kroky pre nastavenie 1Jemne odstráňte ochranný (gumený)
zariadenia a oboznámenie sa základnými kryt proti vode/vlhkosti À z mini-USB
funkciami.
portu Á na zadnej strane Edge Explore
1Nabite batériu Edge (strana 1). 		
1000.
2Nainštalujte Edge do držiaka (str. 2, 3).
3Zapnite zariadenie (strana 6).
4Zabezpečte príjem sat. signálu (str. 7).
5Zajazdite si s Edge (strana 8).
6Zaregistrujte zariadenie (strana 15).
7Nahrajte dáta z vašej jazdy na Garmin 2Zapojte mini USB kábel do konektora
Connect™ (strana 13).
mini USB na zadnej strane Edge Á.
8Stiahnite si kompletný manuál (str. 15). 3Pripojte USB kábel k sieťovej
nabíjačke 220V alebo k počítaču.
Úvod a nastavenie
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4Pre nabíjanie zo siete 220V zastrčte
sieťovú nabíjačku (nie je súčasťou
balenia) do zásuvky. Pri správnom
pripojení zariadenia k zdroju elektrickej energie sa Edge Explore 1000
zapne.
5Nechajte zariadenie nabíjať na 100%.

Montáž štandardného držiaka
Pre kvalitný GPS príjem umiestnite
bicyklový držiak tak, aby bol Edge
orientovaný smerom ku oblohe. Držiak
môžete upevniť na predstavec (strana 2)
alebo na riadidlá.

1Vyberte si vhodné a bezpečné miesto
pre montáž Edge tak, aby ste mohli
bezpečne ovládať bicykel.

4Bezpečne pripevnite držiak dvomi
gumenými páskami (viď. obr.) Á .
5Umiestnite Edge tak, aby zapadol
do drážok Â.
6Opatrne ho zatlačte a otočte Edge
v smere hodinových ručičiek, až
kým zapadne do správnej polohy.

2Umiestnite gumený disk À na zadnú

stranu držiaka. Výčnelky zapadnú do
drážok zadnej časti.
3Umiestnite držiak na predstavec.
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Montáž štandardného držiaka

Montáž vysunutého držiaka

1Vyberte si vhodné a bezpečné miesto

pre montáž Edge tak, aby ste mohli
bezpečne ovládať bicykel.
2Pomocou šesťhranného kľúča odmontujte skrutku À z obímky riadidiel Á.
3Ak chcete zmeniť orientáciu držiaka,

6Dotiahnite skrutku.
POZNÁMKA: Garmin® odporúča pravidelne kontrolovať dotiahnutie hlavnej
skrutky, najlepšie s momentovým
kľúčom (0.8 N-m).
7Umiestnite Edge tak, aby zapadol do
zárezov na držiaku Ä.
8Mierne zatlačte Edge smerom k držiaku

odstráňte dve skrutky na zadnej strane
držiaka Â, pootočte kolísku Ã,
a dotiahnite skrutky.

4Ak je priemer riadidiel 25,4 mm a menej,
umiestnite gumenú podložku okolo
riadidiel (v balení s držiakom).

5Upevnite držiak okolo riadidiel (a okolo

gumenej podložky). Pri väčšom priemere
riadidiel (31.8 mm), nemusíte použiť
gumenú podložku.

Montáž vysunutého držiaka

a pootočte ho v smere hodinových
ručičiek, až kým nezapadne.

Odmontovanie Edge

1Pootočte Edge v proti-smere
hodinových ručičiek.

2Vytiahnite Edge z držiaka.
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Zapnutie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia budete vyzvaní na konfiguráciu nastavení systému
a profilov.

À

Stlačte pre zapnutie a vypnutie
podsvietenia. Podržaním odomknete/uzamknete displej alebo
zapnete alebo vypnete Edge.

1 Zapnite Edge podržaním tlačidla .
2 Postupujte podľa pokynov na displeji.
3 Ak balenie vášho Edge obsahuje

Á

Stlačte pre označenie okruhu.

Â

Stlačte pre štart/stop záznamu.

aj dodatočné snímače (pulzomer alebo
snímač kadencie, rýchlosti, aktivujte
snímače ANT+™ počas konfigurácie,
keď budete vyzvaný).
Pre viac informácií o voliteľných
snímačoch ANT+ pozrite stranu č.7.

Tlačidlá a ovládanie

Prehľad domácej obrazovky
Ponuka domácej obrazovky obsahuje rýchly prístup k funkciám Edge 1000 Explore..
Kliknutím na ikonku spustíte záznam jazdy

Kam viesť?

Vyhľadávanie a navigácia k cieľu jazdy.

Dráhy

Zvoľte pre správu dráh (uložených).

História

Zvoľte pre správu prejdených trás
(histórie) a osobných rekordov
dosiahnutých s Edge.

Kontakty

Kliknutím na odkaz si zobrazíte kontakty pre
núdzové volania.
Kliknite pre zobrazenie menu nastavení.
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Funkcie tlačidiel

Použitie dotykovej obrazovky
• Počas prebiehajúcej aktivity (spusteného
záznamu) kliknite na displej pre zobrazenie
skratiek a návrat do hlavného menu 		
(základnej ponuky).
• Pre potvrdenie nastavení kilknite na ikonku
a stránka sa uzatvorí.
• Kliknite na ikonku pre uzatvorenie stránky.
• Kliknite na pre návrat na predchádzajúcu
(zobrazenú) stránku.
• Kliknite na
pre návrat na hl. obrazovku.
• Pre posun v menu položiek použite a .
• Pre vyhľadávanie v blízkosti aktuálnej 		
polohy kliknite na ikonku .
• Kliknite na pre vyhľadávanie podľa názvu.
• Kliknite na ikonku pre vymazanie položky.
Zobrazenie stránky s pripojeniami
Stránka pripojení zobrazuje stav signálu GPS
a ANT+ snímačov a ďalšie bezdrôtové pripojenia. Na domovskej obrazovke vyberte stavový
riadok alebo ho “stiahnite” ako lištu z hornej
časti displeja. Zobrazí sa stránka pripojení.
Blikajúca ikona znamená, že prístroj
vyhľadáva (pulzomer, iné). Môžete vybrať
ľubovoľnú ikonu pre zmenu súvisiacich pripojení a ich nastavení.

Stránka so statusom a použitie skratiek

Použitie podsvietenia displeja
Kedykoľvek pri kliknutí na displej sa
aktivuje podsvietenie displeja.
1Z hornej časti displeja „stiahnite“ stavovú
lištu so skratkami pre nastavenia.
2Z ponuky zvoľte podsvietenie pre
nastavenie intenzity a času podsvietenia
dipsleja:
• Pri manuálnom nastavení intenzity
podsvietenia displeja použite a .
• Pre automatické nastavenie intenzity
podsvietenia displeja zvoľte > Automatický jas.
• Pre nastavenie času podsvietenia
displeja zvoľte > Čas podsvietenia a
zvoľte možnosť.
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Jazda a navigácia

6Pre pozastavenie záznamu stlačte .
7Pre uloženie záznamu zvoľte z ponuky >
1Z hlavnej ponuky na domácej obrazovke
Ukončiť jazdu > Uložiť jazdu.
kliknite na ikonku .
Príjem
signálu GPS
2Počkajte na lokalizáciu GPS signálu.
3Pre spustenie záznamu stlačte tlačidlo . . Pred plnohodnotným použitím Edge 1000
Explore musíte zabezpečiť príjem GPS
4Posunom do strán si zobrazíte ďalšie
signálu. Edge je ideálne orientovať smerom
dátové obrazovky. Stiahnutím hornej
k oblohe pre zabezpečenie príjmu signálu.
stavovej lišty si zobrazíte stánku s pripo- Čas a dátum sú nastavené automaticky na
jeniami a ďalšími informáciami.
základe polohy GPS.
5Kliknutím na displej si zobrazíte prekrytie 1Choďte von na otvorené priestranstvo.
Displej by mal byť orientovaný smerom k
dátovej stránky s dostupnými ovládacimi
oblohe.
prvkami.
2Z domovskej obrazovky zvoľte JAZDA.
3Počkajte na lokalizáciu GPS signálu.
Príjem satelitného signálu GPS môže trvať
30 až 60 sekúnd. TIP: Ideálne je, keď sa
počas lokalizácie nepohybujete.

POZNÁMKA: Záznam jazdy je spustený
spolu so spustenými stopkami.
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Tréning a použitie

ANT+™ Snímače

Váš Edge môže byť použitý s extrenými
bezdrôtovými snímačmi ANT+ (napr. pulzomer
- hrudný pás, snímač kadencie, výkonu a
iné). Informácie o kompatibilite a dostupnosti
voliteľného príslušenstva nájdete na stránke
www.garmin.sk.
Párovanie ANT+ snímačov
Pred úvodným párovaním si nasaďte váš
snímač (napr. pulzomer-hrudný pás). Následne
sa každý spárovaný externý snímač pripojí
automaticky vždy, pokiaľ bude aktivovaný
a v dosahu Edge.
POZNÁMKA: Každý snímač je potrebné
pripojiť k Edge samostatne (zo zoznamu) alebo
môžete vyhľadávať všetky dostupné v okolí.
1 Pri párovaní pulzomera s Edge si nasaďte
hrudný pás. Pulzomer odosiela dáta až po
priložení na telo.
2 Edge umiestnite max. do 3m od snímača
POZNÁMKA: Dodržte min. vzdialenosť 10
m. od ďalších aktívnych snímačov ANT+ počas
párovania.
3 Potiahnutím po displeji (zhora-nadol) si
zobrazíte stránku so statusom pripojení.
4 Posunom zvoľte položku Pripája sa k
snímačom > Pridať snímač.
5 Edge môže vyhľadávať súčasne všetky
typy snímačov, Hľadať všetko alebo môžete
snímače vyhľadávať jednotlivo podľa názvu.
Po úspešnom spárovaní snímačov s Edge sa
status automaticky zmení z Hľadajú sa... do
stavu Pripojený. Dáta z pripojených snímačov
budú k dispozícii pre zobrazanie na dátových
stránkach.
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Použitie pulzomera

POZNÁMKA: Pulzomer nie je súčasťou
balenia Edge Explore 1000.
Snímač pulzu noste priamo na pokožke.
Umiestnite ho podľa ilustrácie na obrázku
nižšie. Zároveň by mal by dostatočne
priliehať, aby počas aktivity nepohyboval.
1 Pripevnite modul pulzomera À na
expanzný hrudný pás.

Po správnom nasadení pulzomera budú obé logá
Garmin® (na module a páse) na pravej strane.

2 V prípade potreby navlhčite elektródy Á
na zadnej strane hrudného pásu tak, aby
sa vytvorilo dostatočné prepojenie medzi
pokožkou a snímačom pulzu.
3 Ak má použitý pulzomer, tzv. kontaktný
pásik Â, tak ho nezabudnite navlhčit.
4 Nasaďte si popruh okolo hrude a spojte
ho háčikom Ã o druhý koniec hrudného
pásu Ä.

ANT+ Snímače

Bezdrôtový diaľkový
ovládač pre Edge*

Pred prvým použitím diaľkového ovládača
pre Edge musíte zariadenie a ovládač
vzájomne spárovať.
Ovládacie prvky - funkcie a popis

À

Á

Â

Ã

Tlačidlo pre označenie okruhu (LAP).
Tlačidlo pre spustenie alebo
pozastavenie záznamu aktivity.
Podžaním aktivujte podsvietenie
displeja na pripojenom Edge.
POZNÁMKA: Hore uvedené funkcie
sú k tlačidlu priradené automaticky.
V prípade záujmu je možné k tlačidlu
priradiť vlastné požadované funkcie.
Tlačidlo pre posun medzi
aktivovanými dátovými stránkami,
mapou a napr. kompasom.
Podržaním tlačidla sa budú stránky
posúvať v opačnom poradí.
LED dióda pre signalizáciu
statusu.

ANT+ Ďiaľkové ovládanie Edge

Vysvetlenie signalizácie LED diódy
Aktivita LED diódy

Vysvetlenie

Bliká zelená

Vyhľadáva zariadenie na
pripojenie (už spárované).

Bliká červená so
zelenou

Ovládač je v režime
párovania s novým
zariadením.

Rýchlo bliká zelená
12x

Signalizácia úspešného
spárovania so zariadením.

Rýchlo bliká zelená
4x

Signalizácia úspešného
odoslania príkazu do
pripojeného zariadenia.

Signalizácia neúspešného
Rýchlo bliká červená
odoslania príkazu do
4x
pripojeného zariadenia.

Párovanie ovládača s Edge

Pred prvým použitím ďialkového ovládača
s vašim Edge je potrebné úvodné spárovanie.
1Ovládač musí byť v dosahu Edge, do 3
metrov. POZNÁMKA: počas párovania
dodržujte min. vzdialenosť 10m od iných
ANT+ snímačov.
2Z hlavnej ponuky kliknite na ikonku
a následne zvoľte > Snímače > Pridať
snímač > Ovládač Edge a spustí sa
vyhľadávanie diaľkového ovládača.
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3Na diaľkovom ovládači stlačte a
podržte súčasne dve tlačidlá, až pokým
nezačne LED dióda blikať striedavo
zelená a červená. Uvoľnite tlačidlá.
Prebieha vyhľadávanie zariadenia Edge
pre spárovanie. Po úspešnom spárovaní
a pripojení ovládača k Edge, LED dióda
rýchlo zabliká 12x.
Na displeji Edge* sa zobrazí zoznam
dostupných ANT+ pre spárovanie.
4Označte > Ovládač Edge a výber
potvďte kliknutím na > Potvrdiť.
Po úspešnom spárovaní ovládača
s Edge bude spojenie automatické aj pri
nasledujúcom použití.

Nastavenie voliteľných funkcií pre
akčné tlačidlo Á

1Z hlavnej ponuky kliknite na ikonku
a následne zvoľte > Snímače > Ovládač
Edge > Podrobnosti o snímači.
2Pre nastavenie priradenia funkcie pri
jednom kliknutí zvoľte > Jedno stlačenie
alebo pri podržaní > Stlačenie a
podržanie.
3Vyberte priradenie funkcie pre akčné
tlačidlo. Napr. pri jednom kliknutí si
môžete priradiť zobrazenie stránky
s mapou alebo zapnúť podsvietenie
displeja.
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Montáž držiaka na bicykel

Pre montáž držiaka na riadidlá bicykla je
dostupných niekoľko riešení (prevedení
džiakov). Táto príručka popisuje montáž a
použitie držiaka v balení so zariadením.
Pre viac informácií k dostupným držiakom
navštívte stránku www.garmin.sk.

Držiaky v balení so zariadením umožňujú
montáž ovládača na výstroj, bicykel alebo
iné predmety.
• Zarovnajte dva zárezy À na tele
ovládača s kolískou držiaka a jemne
zatlačte olvádač do kolísky, až kým
nezapadne.
• Pre uvoľnenie ovládača jemne zatlačte
na držiak (kolísku) Á a uvoľnite držiak z
kolísky.

Výmena batérie v ovládači

UPOZORNENIE
Na vyberanie batérií nepoužívajte ostré
predmety. Batériu držte mimo dosah
detí. Batérie nikdy nevkladajte do úst.
Ak dôjde k prehltnutiu, kontaktujte lekára
alebo miestne stredisko pre dohľad nad
jedovatými látkami.
ANT+ Ďiaľkové ovládanie Edge

Vymeniteľné mincové batérie môžu
obsahovať chloristanový materiál, ktorý si
môže vyžadovať špeciálnu manipuláciu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.
dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
UPOZORNENIE
Ak chcete batérie správne recyklovať,
obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie
alebo recyklácie odpadu.
Pred výmenou batérie si zabezpečte
vhodný (hodinársky) krížový skrutkovač a
batériu typu CR2032 na výmenu.
1Pomocou skrutkovača uvoľnite všetky tri
skrutky na zadnej strane ovládača À.

2Uvoľnite zadný kryt z ovládača.
3Pomocou skrutkovača uvoľnite fóliu.
Fólia chráni batériu a kontakty pred
poškodením.
4Opatrne vytiahnite batériu zo zadného
krytu.

ANT+ Ďiaľkové ovládanie Edge

5Umiestnite novú batériu späť na miesto
so zachovaním polarity (+ smerom dole).
6Skontrolujte polohu tesnenia Á.
7Uzavrite zadný kryt Â, priložením k
druhému dielu ovládača Ã. Viď obrázok
nižšie.

Detekcia dopravnej udalosti

UPOZORNENIE
Rozpoznávanie (detekcia) dopravnej
udalosti (nehody pri jazde na bicykli) je
doplnková bezpečnostná funkcia pre
prípad núdze. NEMALI by ste sa na ňu
spoliehať ako na hlavný spôsob získania
pomoci v prípade núdze.
Funkcia je dostupná a nastaviteľná po
pripojení Edge ku kompatibilnému
smartfónu cez Bluetooth. Cez bezplatnú
aplikáciu Garmin Connect Mobile
nastavíte všetko potrebné. Aplikáciu nie
je možné nastaviť tak, aby vo vašom
mene kontaktovala dostupné záchranné
zložky vo vašom mene.
10

Pred aktiváciou funkcie je potrebné nastavenie cez rozhranie mobilnej aplikácie vo
vašom smartfóne. Po spárovaní Edge cez
Bluetooth, nastavte požadované údaje
a núdzové kontaktné číslo priamo v hlavnej
ponuke NASTAVENÍ v aplikácií Connect
Mobile > Rozpoznanie dopravnej udalosti.

Spustenie funkcie musíte povoliť aj v
nastaveniach zariadenia Edge. Z hlavnej
ponuky kliknite na
> Systém > Rozpoznanie dopr. udalosti.
Bližšie informácie k mobilnej aplikácií
Connect Mobile nájdete na str. č. 13 alebo
na www. garmin.com/intosports /apps.
Odoslanie núdzovej SMS je spoplatnené
podľa aktuálneho cenníka vášho
mobilného operátora.

Odoslanie správy s aktualizáciou
stavu po nehode (dopr. udalosti)

Pri rozpoznaní (detekcií) dopravnej
udalosti (nehody pri jazde na bicykli),
aplikácia Garmin Connect odošle vo forme
SMS alebo e-mail vaše meno a polohu
(GPS) spolu s krátkou správou na
zadefinované kontakty pre stav núdze.
Pred automatickým odoslaním správy sa
na displeji Edge zobrazí s informáciou
odoslaní núdzovej správy zadefinovaným
kontaktom, ktorú môžete manuálne zrušiť
do 30-tich sekúnd. Zvoľte > Zrušiť >
Detekcia dopravnej udalosti (nehody)

Aktualizáciu stavu po nehode je možné
odoslať až po detekcií dopravnej udalosti
(nehody pri jazde na bicykli). Po odoslaní
núdzovej správy vaším kontaktom môžete
spätne odoslať správu s aktualizáciou
stavu po nehode.
1Potiahnutím po displeji stiahnite hornú
stavovú lištu.
2Zvoľte > Rozpoznaná dopr. udalosť >
Odoslať „Som v poriadku“.
Automaticky budú odoslané správy na
všetky zvolené núdzové kontakty.

Podmienky správnej funkčnosti
funkcie detekcia dopr. udalosti
1Zariadenie Edge a smartfón sú plne
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funkčné a dostatočne nabité a aplikácia
Connect Mobile je aktualizovaná.
2Zariadenie Edge je pripojené k smartfónu
cez Bluetooth a pripojené k aplikácií
Connect Mobile.
3Zariadenie Edge má zapnuté GPS.
4Smartfón sa v čase nehody nachádza v
oblasti, kde existuje pokrytie mobilným
signálom.
5Telefón kontaktu pre stav núdze dokáže
prijímať textové správy.

Nastavenie a export dát Edge cez PC
UPOZORNENIE
Aby ste zabránili korózii, pred nabíjaním
a pripojením k počítaču dôkladne vysušte
port mini-USB, ochranný kryt a okolie.

1 Odstráňte ochranný gumený kryt À
z mini-USB portu Á.

Funkcie integrovaného Wi‑Fi®

Edge Explore 1000 je vybavený Wi-Fi
pre sieťové pripojenie. Použitie aplikácie
Garmin Connect Mobile nie je podmienkou
pre použitie integrovaného Wi-Fi.
Nahratie aktivity na Garmin Connect:
hodinky automaticky odošlú vašu aktivitu
na Garmin Connect, akonáhle dokončíte
záznam/nahrávanie danej činnosti.
Bezdrôtové sťahovanie tréningov :
Požadované dráhy a tréningy si pripravíte
cez Garmin Connect. Akonáhle sa pripojíte
s Edge cez Wi-Fi, systém odošle
pripravené súbory automaticky.
Aktualizácie softvéru:
Nastavenie umôžňuje po pripojení Edge
cez Wi-Fi automaticky sťahovať dostupné
softvérové aktualizácie. Stačí spustiť Wi-Fi.
Export a analýza údajov

2 Zastrčte menší koniec USB kábla do
micro-USB konektora na Edge 520.

3 Pripojte druhý koniec USB kábla do

voľného portu USB na vašom počítači.

4 Navštívte na internete odkaz 		

www.garminconnect.com/start a stiahnite si aplikáciu Garmin Express™ - viac
informácií aj na str. 17 tejto príručky.
6 Postupujte podľa zobraz. inštrukcií.

Pripojenie k sieti Wi-Fi cez Edge

1 Zvoľte >
>Wi-Fi.
2 Zapnite Wi-Fi na Edge.
3 Zvoľte Pridať sieť pre vyhľadávanie
Wi-Fi sietí v dosahu.
4 Zvoľte požadovanú sieť pre pripojenie
nastavenie.
12

Zariadenie automaticky uchováva
nastavenie a po priblížení sa do dosahu
siete sa automaticky pripojí.

Garmin Connect aplikácia

Garmin Connect je jednoduchý spôsob,
ako ukladať a sledovať vaše aktivity,
analyzovať dáta a zdieľať ich s
ostanými. Vytvorte si účet zdarma na
stránke www.garminconnect.com.
Uložte svoje aktivity: Po dokončení a
uložení činnosti s prístrojom, môžete
nahrať túto činnosť na Garmin Connect a
archivovať ju tak dlho, ako budete chcieť.
Analyzujte dáta: Môžete zobraziť
podrobnejšie informácie o vašej aktivite,
vrátane zobrazenia na mape, tempa a
rýchlosti, grafov a nastaviteľných správ.

Funkcie integrovaného
Bluetooth®

Edge má niekoľko funkcií pripojenia s kompatibilným smartfónom s Bluetooth®. Pre
viac informácií o tom, ako používať váš
Edge v spojení so smartfónom, navštívte
www.garmin.com/intosports/apps.
POZNÁMKA: Váš Edge musí byť pripojený so smartfónom, ktorý ma zapnutý
Bluetooth pre využitie týchto funkcií.
Živá jazda: umožňuje vašim priateľom
a rodine sledovať vaše jazdy a tréningy v
reálnom čase. Môžete im poslať pozvánky
pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí,
čo im umožňuje zobraziť aktuálne dáta na
sledovanie na stránke Connect.

Nahranie aktivity na Garmin Connect:
prístroj automaticky posiela vašu činnosť
na Garmin Connect, akonáhle dokončíte
nahrávanie danej činnosti.
Zdielanie aktivít: Môžete e-mailom zdieľať Dráhy: stiahnete ich z Garmin Connect:
svoje činnosti s ostatnými, alebo odosielať Prístroj umožňuje vyhľadávať činnosti na
Garmin Connect pomocou smartphonu a
odkazy na vaše aktivity na svojich
posielať ich do vášho zariadenia, takže ich
obľúbených sociálnych sieťach.
môžete opakovať ako dráhu alebo tréning.
Poznámka: Zobrazenie niektorých
dátových polí si vyžaduje pripojenie
voliteľných snímačov (napr. pulzomer).

13

Funkcie Bluetooth

Interakcie na sociálnych sieťach:

umožňuje automaticky odoslať odkaz na
vaše obľúbené sociálne siete, keď si
nahráte činnosť na Garmin Connect.
Aktualizácia počasia: zobrazenie aktuálneho počasia v reálnom čase s upozorneniami na displej.
Smart-notifikácie: zobrazenie nastavených notifikácií (hovor, sms) na displeji
Edge.

Párovanie smartfónu a Edge

1 Navštívte stránku www.garmin.com/into-

sports /apps a stiahnite si do smartfónu
aplikáciu Garmin Connect Mobile.
2 Edge musí byť zapnutý a umiestený v
dosahu do 3 metrov od smartfónu.
3 Z menu základnej ponuky zvoľte
Menu > Bluetooth > Zapnúť > Spárovať
smartfón. Následne postupujte podľa
zobrazených inštrukcií.
4 Vo vašom smartfóne otvorte naištalovanú aplikáciu Garmin Connect Mobile a
pri úvodnom párovaní postupujte podľa
zobrazených inštrukcií.
Inštrukcie pre spárovanie Edge so smartfónom sú kedykoľvek dostupné priamo v
aplikácií v časti Pomoc (Help).
Párovanie smartfónu s Edge

POZNÁMKA: pre používanie aplikácie
je potrebné prihlásenie do vášho účtu
(profilu) na connect.garmin.com/sk-SK/.
Ak nemáte ešte vytvorený účet, vytvorte
si ho vyplnením registrácie. Služba je
používateľov Garmin bezplatná.
5 V menu nastavení Bluetooth na Edge
zvoľte Párovať smartfón a následne
postupujte podľa zobrazených inštrukcií.
POZNÁMKA: pre spoľahlivú funkčnosť
v spojení so smartfónom sa vyžaduje
Bluetooth Smart. Návštívte odkaz www.
garmin.com/ble pre zoznam kompatibilných smartfónov.
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Informácie o produkte
Registrácia zariadenia

Pomôžte nám lepšie podporovať vás a
vyplňte online registráciu:
• Navštívte http://my.garmin.com.
(z ponuky si vyberte slovenčinu).
• Nezabudnite si uchovať účtenku
alebo jej kópiu na bezpečnom mieste.

Resetovanie zariadenia

Ak Edge nereaguje, môžete ho vyskúšať
resetovať. Toto nevymaže žiadne vaše
dáta alebo nastavenia.
1 Stlačte po dobu 10-tich sekúnd.
2 Stlačte na jednu sekundu pre
zapnutie zariadenia.

Pre viac informácií
Navštívte uvedené odkazy pre získanie
podrobných informácií o produkte, dostupnom voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch.
• www.garmin.sk
• www.klub.garmin.sk
• www.garmin.com/learningcenter
• http://podpora.garmin.sk/
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Získanie rozšírenej príručky
používateľa
Pre stiahnutie rozšírenej príručky
používateľa postupujte podľa pokynov
nižšie.

1. Cez webový prehliadač navštívte

webovú stránku: klub.garmin.sk.

2. Zaregistrujte sa a následne sa príhláste.
3. Stiahnite si dostupnú dokumentáciu cez
menu: Klubové služby > Slovenské
menu / Príručka > Edge Explore 1000.

Prevádzkové teploty

Prevádzková teplota Edge:
od -20º do +60ºC
Teplotný rozsah pri nabíjaní Edge:
od 0º do +45ºC
Prevázdková teplota diaľ. ovládača :
od -20º do +60ºC
Prevádzková teplota pulzomera:
od -5° do +50°C

Informácie o produkte

Informácie o výbave

Vlastnosti a parametre Edge
Typ batérie

lithium-ion

Vlastnosti ANT+ ďiaľ. ovládača
Typ batérie

Vymeniteľná, CR 2032,
3 volty
Približne 18 mesiacov
pri používaní 1 hodinu
denne.

Výdrž batérie

až do 8-hodín

Rozsah teploty
pri používaní

od -20º do +60ºC

Výdrž batérie

Rozsah teploty
pri nabíjaní

od 0º do +40ºC

Rozsah
teploty pri
používaní

Rádiová
frekvencia/
protokol

Vodotesnosť

Protokol bezdrôtovej
komunikácie 2,4 GHz/ANT+
/ Bluetooth Smart / Wi-Fi

Rádiová
frekvencia/
protokol

Protokol bezdrôtovej
komunikácie 2,4 GHz/ANT+

Vodotesnosť

5 ATM*

IEC 60529 IPX7*

*Zariadenie odolá pôsobeniu tlaku vody
do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke
www.garmin.com /waterrating.

Informácie o výbave

od -10º do +50ºC

*Zariadenie odolá pôsobeniu tlaku vody,
ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke
www.garmin.com/waterrating.

16

Starostlivosť o Edge

UPOZORNENIE

Edge nikdy neskladujte tam, kde môže
dochádzať k dlhodobému vystavovaniu
extrémnym teplotám. Predídete tak
trvalému poškodeniu. 		
Pri ovládaní cez dotykový displej nikdy
nepoužívajte ostré predmety. Predídete
tak trvalému poškodeniu.
Nepoužívajte chemické čistiace
prostriedky, ktoré by poškodili plastové
komponenty.

Čistenie Edge
1 Použite handričku namočenú v jemnom
roztoku čistiaceho prostriedku prípadne
použite čistú vodu.

2 Odstráňte akékoľvek usadeniny a
zvyšky, napr. slanej vody, krémov,
kozmetiky a iné. Dlhodobé pôsobenie
takýchto látok môže poškodiť zariadenie.
3 Poutierajte prístroj dosucha.

Starostlivosť o pulzomer
UPOZORNENIE

Pred čistením pulzomeru musíte odstrániť
modul z hrudného pásu.
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Usadenie potu a soli na popruhu môže
znižovať funkčnosť pulzomera a skreslovať
údaje pri meraní.
• Navštívte www.garmin.com/HRMcare pre
podrobné informácie o údržbe.
• Opláchnite popruh po každom použití.
• Ručne operte popruh po každom
siedmom použití.
• Nedávajte popruh do sušičky.
• Keď sušíte popruh zaveste ho alebo
položte.

Aktualizácia softvéru

Pred spustením vyhľadávania aktualizácie
firmware vášho Edge, musíte mať vo
vašom počítači nainštalovaný program
Garmin Express™ Dostupný na stiahnutie
na odkaze
http://software.garmin.com/sk-SK/express.html

1 Pripojte Edge pomocou USB kábla
k počítaču a spustite program Garmin
Express.
2 Počkajte na pripojenie Edge a postupujte
podľa zobrazených inštrukcií v programe
Garmin Express.
3 Počas aktualizácie neodpájajte Edge
od počítača.
Počkajte na správu o dokončení.
Starostlivosť o Edge

,

Táto slovenská verzia anglickej príručky je
poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to
potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej
príručky pre prevádzku
a používanie Garmin Edge Explorer 1000.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ
PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ
OBSAHU.
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