
EDGE® 500
GPS-БАЗИРАН ВЕЛОСИПЕДЕН КОМПЮТЪР

бързо ръководство



Всички права са запазени. Никоя част от 
ръководството не се възпроизвежда, копира, 
изпраща, разпространява или записва на какъв 
да е носител без изришно писмено съгласие на 
Garmin. Garmin с настоящото дава разрешение за 
сваляне на едно копие от това ръководство на 
хард диск или друго запаметяващо устройство за 
разглеждане и печат на едно копие от 
ръководството, при условие, че е включен 
пълния текст от тази бележка за права. 
Принтването и свалянето са само при условие, че 
всяко неоторизирано търговско разпространение 
и ревизия на ръководството е забрането.
Информацията в документа може да се промени 
без предупреждение. Garmin си запазва правото 
да променя или подобрява своите продукти и да 
прави промени в съдържанието без да е 
задължен да информира кой да е човек или 
организация за такива промени и подобрения. 
Посетете www.garmin.com за текущи ъпдейти и 
информация за този и други продукти на Garmin 
products.

Garmin®, Garmin Training Center®, и Edge®, 
са търговски марки на Garmin Ltd. са търговски 
марки на Garmin Ltd. и филиали, регистрирани в 
САЩ и други държави. . Garmin Connect™, 
GSC™10, ANT™, и ANT+™ са търговски марки на
Garmin Ltd. и филиали. TТе не могат да се 
ползват без изришното разрешение на Garmin.
Windows® е регистрирана търговска марка на 
Microsoft Corporation в United States и/или
други държави. Mac® е регистрирана търговска 
марка на Apple Computer, Inc. Други търговски 
марки и търговски имена са на техните 
съответни собственици

October 2009 Part Number 190-01071-01 Rev. B Printed in Taiwan

© 2009 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street,  
Olathe, Kansas 66062,  
USA 
Tel. (913) 397.8200 or  
(800) 800.1020 
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd. 
Liberty House,  
Hounsdown Business Park,  
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK 
Tel. +44 (0) 870.8501241 (outside the UK)  
0808 2380000 (within the UK) 
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation  
No. 68, Jangshu 2nd Road,  
Shijr, Taipei County,  
Taiwan 
Tel. 886/2.2642.9199 
Fax 886/2.2642.9099

www.garmin.com


Edge 500 Quick Start Manual �

Стартиране

 ВНИМАНИЕ 
Консултирайте се с лекаря си 
преди да почнете ила смените 
тренировъчна програма. Вижте 
Важна информация за продукта и 
безопасността в продуктората 
кутия на уреда.

Започвайки с Edge® , направете 
следното:

1. Заредете Edge (стр. 2).
2. Инсталирайте Edge (стр. 2). 
3. Включете Edge (стр. 4).
4. Намерете спътници (стр. 6).
5. Настройте допълнителния 

пулсомер (стр. 6) и 
допълнителния GSC™ 10 (стр. 
7).

6. Карайте колело (стр. 10). 
7. Запишете карането (стр. 10).

8. Свелете си Garmin Connect™

или Garmin Training Center®

софтуера (стр. 10). 
9. Прехвърлете историята към 

компютъра си (стр. 11).

За батерията
 ВНИМАНИЕ 

Продуктът е с литиево йонна 
батерия. Вижте Важна 
информация за продукта и 
безопасността в продуктовата 
кутия.

Edge се захранва от вградена, li-ion 
батерия, която може да зареждате с 
AC зарядно или USB кабел, включен 
в продуктовата кутия. 

БЕЛЕЖКА: Edge няма да се 
зарежда ако външната температура е 
извън 32°F - 122°F (0°C - 50°C).
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Зареждане на Edge
БЕЛЕЖКА 

За да предпазите от корозия, 
изсушете mini-USB порта, капаче-
то и корпуса около него преди да 
заредите или свържете с компютър.

1. Свържете AC зарядното към 
мрежата. 

2. Отстранете капачето от mini-
USB порта на уреда.

Mini-USB порт под
защитно капаче

Таб

3. Вкарайте малкия край на AC 
зарядното в mini-USB порта.
За да свържете Edge с Вашия 
компютър чрез USB кабела, 
вижте стр. 11. 

4. Заредете Edge за най-малко 3 
часа преди да почнете да го 
ползвате. 

Напълно заредена батерия 
издържа до 18 часа.

Инсталиране на Edge
За най-добро GPS приемане, 
поставете монтажното така, че 
предната част на Edge да е 
ориентирана към небето. Може да 
инсталирате монтажното на 
рамката (стр. 3) или дръжките. 

1. Изберете сигурно място за Edge, 
на което той няма да пречи на 
колоезденето Ви.
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2. Поставете гумения диск на гърба 
на монтажното. 
Гумените краища 
позиционирайте с гърба на 
монтажното, за да е неподвижно.

3. Поставете монтажното на 
рамката на велосипеда.

4. Свържете монтажното 
здраво чрез двете ленти.

Монтажни 
прорези

Гумен
диск

Ленти около 
рамката

5. Позиционирайте табчетата 
отзад на Edge с монтажните 
прорези. 

6. Натиснете и леко завъртете 
Edge по часовата стрелка, 
докато пасне. 

Edge монтиран на 
рамката

Отстраняване на Edge
1. Завъртете Edge по часовата 

стрелка, за да отключите. 
2. Вдигнете Edge от монтажното.
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Включване на Edge
Натиснете и задръжте POWER за 
да включите Edge. 

Конфигуриране на Edge
При първо включване на Edge, ще 
бъдете подканен да конфигурирате 
системните настройки и профила.

Следвайте екранните инструкции 
за да настоите уреда. 
Нат.      и   за да видите 
опциите и фабричн. настройки. 
Натиснете ENTER за да 

изберете. Активирайте и 

сдвоете ANT+™ сензорите при 

конфигурирането, ако Edge има 

пулсомер и GSC 10:
Изберете Yes на въпроса 
за пулсомера. За 
настройките вижте стр. 6.

•

•

•
•

◦

Изберете Yes на въпроса за 
сензор за каданс. За 
настройките вижте стр. 7.

БЕЛЕЖКА: За съвместими сензори 
вижте инструкцията или идете на 
www.garmin.com/intosports. 

Иконки

Ниво на батерията GPS е 

включен и приема сигнали

GPS е изключен.

Пулсомерът е активен.

Сензорът за каданс е активен

Енергометъра е активен.

◦

www.garmin.com/intosports
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Бутони
Всеки бутон на Edge има 
много функции. 

Бутон Описание

POwEr/ 
LiGHT

Натиснете и задръжте 
POwEr за включване/ 
изключване на уреда. 
Натиснете LiGHT за 
осветление. Натиснете 
кой да е бутон за още 15 
сек. осветяване.

BaCK Натиснете BaCK за да 
се откажете и да се вър-
нете в предишно меню.

STarT/ 
STOP 

Нат. STarT/STOP за 
старт/стоп на таймер.

Натис  и  за 
избор на меню/настр.
Натисн. и задр. и  
за бързо минаване 
през настройките.

LaP/rESET Нат. LaP за създаване 
на нова обиколка
Нат. и задръжте rESET 
за нулиране на таймер. 

PaGE/ 
MEnU 

Натиснете PaGE за да 
се движите по трени-
ровъчните  страници. 
Нат. и задръжте MEnU
за превключване между 
меню и таймер режими. 

EnTEr Нат. EnTEr за да 
изберете опции и да 
приемете съобщения.
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Локализиране на
спътници
Процесът може да отнеме от 30 до 
60 секунди. 

1. Излезте навън на открито място.
2. Ориентирайте предната част на 

Edge към небето.
3. Изчакайте докато Edge търси 

спътници. 
Не започвайте да се движите 
докато сателитната страница 
не изчезне.  

Поставяне на пулсомер
БЕЛЕЖКА: Ако нямате пулсомер, 
може да прескочите раздела. 

Поставете пулсомера директно на 
кожата си, точно под гръдния кош. 
Той трябва да е достатъчно стегнат, 
за да не се мести при колоезденето.

1. Вкарайте едното клипче през 
слота на пулсомера.

Пулсомер (отзад)

Eлектроди
Пулсомер (отпред)

Слот

Клип 

Каиш на пулсомер

2. Натиснете клипа надолу.
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3. Навлажнете двата електрода 
отзад на пулсомера, за да 
създадете силна връзка между 
гръдния си кош и трансмитера.

4. Поставете каишката около 
гръдния си кош и закопчайте и 
другия край на пулсомера.

Логото на Garmin трябва 
да е горе в дясно.

След като поставите пулсомера, той 
е в стендбай и е готов да праща 
данни. Когато пулсомера е сдвоен, 
се явява съобщение, а      се явява 
на екрана на главно меню. 

БЕЛЕЖКА: За повече информация 
за пулсомер, вижте Ръководството 
но Edge 500.

Инсталиране на GSC 10
БЕЛЕЖКА: Ако нямате GSC 10, 
може да пропуснете този раздел. 

И двата магнита трябва да се 
позиционират със съответните 
индикационни линии за Edge за 
получаване на данни. 

1. Поставете GSC 10 на спиците. 
БЕЛЕЖКА: Поставете 
плоското гумено уплътнение 
или триъгълното уплътнение 
между сензора и спиците за 
уплътнение. 
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Ресет 
бутон 

Каишки

Линия за 
индикация

GSC 10

2. Прикрепете GSC 10 като 
ползвате двете каишки.

3. Прикрепете педалния магнит към 
рамото на педала с ползване на 
свързващото монтажно и каишки. 
Педалния магнит трябва да е в 
рамките на 5 mm от GSC 10. 
Индикационната линия на 
педалния магнит трябва да е в 
линия с индикационната линия 
на GSC 10.

Каишка

Педален 
магнит

Линия за 
индикация

4. Отвийте магнита за спиците от 
пластмасовото парче. 

5. Поставете спицата в жлеба на 
пластмасовата част и стегнете леко. 

Магнита може да бъде обърнат 
с гръб към GSC 10 ако няма 
достатъчно място. Това, което 
се следи, е съвпадението на 
индикаторните линии.
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GSC 10 и магнити
позициониране

Магнит за 
спициИндикаторна 

линия на сензора

Магнит 
за педала

GSC �0

6. Отпуснете винта на рамото 
на сензора. 

7. Преместете рамото на 
сензора в рамките на 5 mm 
от магнита на спицата. 
Вие може да преместите GSC 10 
и по-близо за подобрено 
отчитане. 

8. Натиснете Reset бутона на 
GSC 10. 
LED светлината е червена, после 
зелена. 

9. Завъртете педалите за тест. 
Червения LED мига, когато 
педалния магнит мине край 
сензора. Зеления LED мига, 
когато магнита на спицата 
мине през сензорното рамо.
БЕЛЕЖКА: LED мига първите 
60 оборота след ресет. Натиснете 
Reset отново при нужда.

10.Когато всичко работи коректно, 
затегнете добре всички каишки, 
на сензора, както и на двата 
магнита.

Когато GSC 10 е сдвоен, явява се 
съобщение,    а  иконка се явява в 
главно меню.

БЕЛЕЖКА: За още инфо за GSC 10 
вижте Edge 500 Ръководството.
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Карайте колело
Преди да запишете история, 
локализирате спътниците (стр. 6). 

1. Натиснете и задръжте MENU за 
да видите страница таймер. 

2. Натиснете START за начало.

История се записва само при 
работещ таймер.

3. След колоезденето, натиснете 
STOP.

Запис на данните
Натиснете и задръжте RESET за да 
запишете данни и нулирате таймера

Безплатен софтуер
Garmin предлага два софтуера за 
запазване и анализ на данните от 
колоезденето: 

Garmin Connect е Web-
базиран софтуер.
Garmin Training Center е 
компютърен софтуер, 
който на изисква интернет 
след инсталиране.

1. Идете на 
www.garmin.com / 
intosports.

2. Следвайте екранните инструкции 
за инсталиране на софтуера.

•

•

www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/intosports
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Прехвърляне на 
история към компютър 
1. Свържете USB кабела на 

свободен порт на компютъра 
2. Отстранете защитното капаче 

от mini-USB порта на уреда.

Mini-USB порт под
защитно капаче

3. Вкарайте малкия край на USB 
кабела в mini-USB порта. 

4. Отворете Garmin Connect  
(http://connect.garmin.com), 
или Garmin Training Center. 

5. Следвайте инструкциите в 
софтуера.

Персонализиране на
полетата за данни
Вие може да персонализирате 
полетата с данни на трите 
тренировъчни страници. За 
пълен списък с възможни данни 
вижте Edge 500 Ръководство.

1. Натиснете и задръжте MENU. 
2. Изберете Settings > Bike 

Settings > Data Fields.
3. Изберете една от страниците.

http://connect.garmin.com
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4. Изберете броя на полетата, 
които искате да виждате на нея.

За да изключите страница,
направете полетата за данни 0.

5. Със , , и ENTER сменете 
полетата с данни. 

6. Повторете стъпки от 3 до 5 за 
всяка страница. 

Edge Отчети за 
температура
Вие може да направите Edge да 
показва температурата в поле. 

БЕЛЕЖКА: Edge може да показва 
отчети за температурата, по-
високи от актуалната, ако е 
поставен под директна слънчева 
светлина или го носите в ръка.
Също така, Edge изисква малко 
време, за да отрази значителни 
температурни промени.
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