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Important Safety and Product Information
Failure to heed the following warnings could result in an accident or collision 
resulting in death or serious injury.

Health Warnings
• If you have a pacemaker or other internal electronic device, consult your 

physician before using a heart rate monitor.

• Always consult your physician before beginning or modifying any exercise 
program.

• The Garmin® device, accessories, heart rate monitor, and related data are 
intended to be used only for recreational purposes and not for medical 
purposes, and are not intended to diagnose, monitor, treat, cure, or pre-
vent any disease or condition.

• The heart rate readings are for reference only, and no responsibility is ac-
cepted for the consequences of any erroneous readings.  

Bicycle Warnings
• Always use your best judgement, and operate the bicycle in a safe manner.

• Make sure your bicycle and hardware are properly maintained 
and that all parts are correctly installed.   

Navigation Warnings
If your Garmin device uses or accepts mapping products, follow these guide-
lines to ensure safe navigating.

• Always carefully compare information displayed on the device to all avail-
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able navigation sources, including information from visual sightings, local 
waterway rules and restrictions, and maps. For safety, always resolve any 
discrepancies or questions before continuing navigation, and defer to 
posed signs and conditions.

• Use this device only as a navigational aid. Do not attempt to use the device 
for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, loca-
tion, or topography.     

Off-Road Navigation Warnings
If your Garmin device is able to suggest off-road routes for various outdoor 
activities, such as biking, hiking, and all-terrain vehicles, follow these guide-
lines to ensure safe off-road navigation.

• Always use your best judgment and exercise common sense when making 
off-road navigational decisions. The Garmin device is designed to provide 
route suggestions only. It is not a replacement for attentiveness and proper 
preparation for outdoor activities. Do not follow the route suggestions if 
they suggest an illegal course or would put you in an unsafe situation.

• Always carefully compare information displayed on the device to all avail-
able navigation sources, including trail signs, trail conditions, weather 
conditions, and other factors that may affect safety while navigating. For 
safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation, and 
defer to posted signs and conditions.

• Always be mindful of the effects of the environment and the inherent 
risks of the activity before embarking on off-road activities, especially the 
impact that weather and weather-related trail conditions can have on the 
safety of your activity. Ensure that you have the proper gear and supplies 
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for your activity before navigating along unfamiliar paths and trails.  

OpenStreetMap Terms and Conditions
Certain Garmin products include OpenStreetMap data. Garmin OpenStreet-
Map products are not subject to the End User License Agreement (EULA) 
terms, but rather are subject to the Terms and Conditions set forth below.  
OpenStreetMap data is copyright OpenStreetMap contributors and is subject 
to the Open Database license. Any rights in individual contents of the Open-
StreetMap data are licensed under the Database Contents License. 

No Warranty
Garmin OpenStreetMap products are provided to you “as is,” and you agree 
to use it at your own risk.  Garmin and its licensors, including the licensors, 
service providers, channel partners and suppliers, and affiliated companies of 
Garmin and its licensors, make no guarantees, representations or warranties 
of any kind, express or implied, arising by law or otherwise, including but not 
limited to, content, quality, accuracy, completeness, effectiveness, reliability, 
merchantability, fitness for a particular purpose, usefulness, use or results to 
be obtained from the Garmin OpenStreetMap products, or that the content 
or server will be uninterrupted or error-free. The Garmin OpenStreetMap 
products are intended to be used only as a supplementary travel aid and must 
not be used for any purpose requiring precise measurement of direction, dis-
tance, location or topography. Garmin makes no warranty as to the accuracy 
or completeness of the map data in the OpenStreetMap products. 

Battery Warnings
A lithium-ion battery can be used in this device. Coin cell batteries can be 
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used in the accessory.

If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened 
life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, 
electrolyte leak, and/or injury.

• Do not leave the device exposed to a heat source or in a high- tempera-
ture location, such as in the sun in an unattended vehicle. To prevent the 
possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of 
direct sunlight, such as in the glove box.

• Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture or damage the 
device or batteries.

• Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery.

• Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.

• Do not use a sharp object to remove the removable batteries.

• KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

• NEVER PUT BATTERIES IN MOUTH. Swallowing can lead to chemical burns, 
perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours 
of ingestion. Seek medical attention immediately.

• Do not use a power and/or data cable that is not approved or supplied by 
Garmin.

• If using an external battery charger, only use the Garmin accessory ap-
proved for your product.

• Only replace batteries with correct replacement batteries. Using other 
batteries presents a risk of fire or explosion. To purchase replacement bat-
teries, see your Garmin dealer or the Garmin website.
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• Do not operate the device outside of the temperature ranges specified in 
the printed manual in the product packaging.

• When storing the device for an extended time period, store within the tem-
perature ranges specified in the printed manual in the product packaging.

WARNING

• Replaceable coin cell batteries may contain perchlorate material. Special 
handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

• Contact your local waste disposal department to dispose of the device/bat-
teries in accordance with applicable local laws and regulations.

NOTICE
The navigation device may experience degraded performance if you use it in 
proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operat-
ing close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System 
(GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may 
impair reception of GNSS signals.

Product Environmental Programs
Information about the Garmin product recycling program and WEEE, RoHS, 
REACH, and other compliance programs can be found at www.garmin.com/
aboutGarmin/environment.

Declaration of Conformity
Hereby, Garmin declares that this product is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. To view 
the full Declaration of Conformity, go to www.garmin.com/compliance.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   5 2016/8/27   下午 03:01:28

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
www.garmin.com/aboutGarmin/environment
www.garmin.com/aboutGarmin/environment
www.garmin.com/compliance


6 Edge® 820

EN

Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance
This device complies with Innovation, Science and Economic Development 
Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following 
two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device 
must accept any interference, including interference that may cause unde-
sired operation of the device.

Radio Frequency Radiation Exposure
This device is a mobile transmitter and receiver that uses an internal antenna 
to send and receive low levels of radio frequency (RF) energy for data com-
munications. The device emits RF energy below the published limits when 
operating in its maximum output power mode and when used with Garmin 
authorized accessories. The device should not be used in other configurations. 
This device must not be co-located or operated in conjunction with any other 
transmitter or antenna.

FCC Compliance
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference 
that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
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frequency energy and may cause harmful interference to radio communica-
tions if not installed and used in accordance with the instructions. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installa-
tion. If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by one of the follow-
ing measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and the receiver.

• Connect the equipment into an outlet that is on a different circuit from the 
GPS device.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product does not contain any user-serviceable parts. Repairs should only 
be made by an authorized Garmin service center. Unauthorized repairs or 
modifications could result in permanent damage to the equipment, and void 
your warranty and your authority to operate this device under Part 15 regula-
tions.

Software License Agreement
BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CON-
DITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ 
THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries (“Garmin”) grant you a limited license to use 
the software embedded in this device (the “Software”) in binary executable 
form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and 
intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or 
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its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its 
third-party providers and is protected under the United States of America 
copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge 
that the structure, organization, and code of the Software, for which source 
code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-
party providers and that the Software in source code form remains a valuable 
trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to 
decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce 
to human readable form the Software or any part thereof or create any deriv-
ative works based on the Software. You agree not to export or re-export the 
Software to any country in violation of the export control laws of the United 
States of America or the export control laws of any other applicable country.

Map Data Information
Garmin uses a combination of governmental and private data sources. Virtu-
ally all data sources contain some inaccurate or incomplete data. In some 
countries, complete and accurate map information is either not available or is 
prohibitively expensive. 

Limited Warranty
Non-aviation products are warranted to be free from defects in materials or 
workmanship for one year from the date of purchase. Within this period, 
Garmin will, at its sole option, repair or replace any components that fail in 
normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the 
customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible 
for any transportation cost. This Limited Warranty does not apply to: (i) cos-
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metic damage, such as scratches, nicks and dents; (ii) consumable parts, such 
as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materi-
als or workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, misuse, water, 
flood, fire, or other acts of nature or external causes; (iv) damage caused by 
service performed by anyone who is not an authorized service provider of 
Garmin; (v) damage to a product that has been modified or altered without 
the written permission of Garmin; or (vi) damage to a product that has been 
connected to power and/or data cables that are not supplied by Garmin. In 
addition, Garmin reserves the right to refuse warranty claims against products 
or services that are obtained and/or used in contravention of the laws of any 
country.

This product is intended to be used only as a travel aid and must not be 
used for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, 
location or topography. Garmin makes no warranty as to the accuracy or 
completeness of map data.

Repairs have a 90 day warranty. If the unit sent in is still under its original 
warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original 1 
year warranty, depending upon which is longer.

This Limited Warranty also does not apply to, and Garmin is not responsible 
for, any degradation in the performance of any Garmin navigation product 
resulting from its use in proximity to any handset or other device that utilizes 
a terrestrial broadband network operating on frequencies that are close to 
the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS) such as 
the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception 
of GNSS signals.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE WAR-
RANTIES AND REMEDIES CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY ARE 
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EXCLUSIVE AND IN LIEU OF, AND Garmin EXPRESSLY DISCLAIMS, ALL OTHER 
WARRANTIES AND REMEDIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY 
REMEDY OR OTHERWISE. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC 
LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS WHICH VARY 
FROM STATE TO STATE. IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, 
THEN SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF 
THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON 
HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY 
NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL Garmin BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, 
INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE 
USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE 
PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY 
TO YOU.

Garmin retains the exclusive right to repair or replace (with a new or newly-
overhauled replacement product) the device or software or offer a full refund 
of the purchase price at its sole discretion. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR 
SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY.

To obtain warranty service, contact your local Garmin authorized dealer or 
call Garmin Product Support for shipping instructions and an RMA tracking 
number. Securely pack the device and a copy of the original sales receipt, 
which is required as the proof of purchase for warranty repairs. Write the 
tracking number clearly on the outside of the package. Send the device, 
freight charges prepaid, to any Garmin warranty service station.
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Online Auction Purchases: Products purchased through online auctions are 
not eligible for rebates or other special offers from Garmin warranty cover-
age. Online auction confirmations are not accepted for warranty verifica-
tion. To obtain warranty service, an original or copy of the sales receipt 
from the original retailer is required. Garmin will not replace missing 
components from any package purchased through an online auction.

International Purchases: A separate warranty may be provided by inter-
national distributors for devices purchased outside the United States 
depending on the country. If applicable, this warranty is provided by the 
local in-country distributor and this distributor provides local service for 
your device. Distributor warranties are only valid in the area of intended 
distribution. Devices purchased in the United States or Canada must be 
returned to the Garmin service center in the United Kingdom, the United 
States, Canada, or Taiwan for service.

Australian Purchases: Our goods come with guarantees that cannot be ex-
cluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replace-
ment or refund for a major failure and for compensation for any other 
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the 
goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality 
and the failure does not amount to a major failure. The benefits under our 
Limited Warranty are in addition to other rights and remedies under ap-
plicable law in relation to the products. Garmin Australasia, 30 Clay Place, 
Eastern Creek, NSW 2766, Australia. Phone: 1800 235 822
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Introduction
WARNING

See the Important Safety and Product Information guide in the product box 
for product warnings and other important information.

Always consult your physician before you begin or modify any exercise pro-
gram.

Getting Started
When using your device the first time, you should complete these tasks to set 
up the device and learn about the basic features.

1 Charge the device (Charging the Device, page 12).

2 Install the device using the standard mount (Installing the Standard Mount, 
page 13) or the out-front mount (Installing the Out-Front Mount, page 
15).

3 Turn on the device (Turning On the Device, page 17).

4 Locate satellites (Acquiring Satellite Signals, page 20).

5 Go for a ride (Going for a Ride, page 21).

6 Upload your ride to Garmin Connect™ (Sending Your Ride to Garmin Con-
nect, page 75).

Charging the Device

NOTICE
To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the 
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surrounding area before charging or connecting to a computer.

The device is powered by a built-in lithium-ion battery that you can charge 
using a standard wall outlet or a USB port on your computer.

NOTE: The device will not charge when outside the approved temperature 
range (Edge Specifications, page 92).

1 Pull up the weather cap 1  from the USB port 2  .

2 Plug the small end of the USB cable into the USB port on the device.

3 Plug the large end of the USB cable into an AC adapter or a computer USB 
port.

4 Plug the AC adapter into a standard wall outlet. When you connect the 
device to a power source, the device turns on.

5 Charge the device completely.

Installing the Standard Mount
For the best GPS reception, position the bike mount so the front of the device 
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is oriented toward the sky. You can install the bike mount on the stem or the 
handlebars.

1 Select a secure location to mount the device where it does not interfere 
with the safe operation of your bike.

2 Place the rubber disk 1  on the back of the bike mount. The rubber tabs 
align with the back of the bike mount so it stays in place.

3 Place the bike mount on the bike stem.

4 Attach the bike mount securely using the two bands 2  .

5 Align the tabs on the back of the device with the bike mount notches 3  .

6 Press down slightly and turn the device clockwise until it locks into place.
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Installing the Out-Front Mount
1 Select a secure location to mount the Edge device where it does not inter-

fere with the safe operation of your bike.

2 Use the hex key to remove the screw 1  from the handlebar connector 2 .

3 If necessary, remove the two screws on the back side of the mount 3  , 
rotate the connector 4  , and replace the screws to change the orientation 
of the mount.

4 Place the rubber pad around the handlebar:

• If the handlebar diameter is 25.4 mm, use the thicker pad.

• If the handlebar diameter is 31.8 mm, use the thinner pad.
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5 Place the handlebar connector around the rubber pad.

6 Replace and tighten the screw.

 NOTE: Garmin® recommends a torque specification of 7 lbf-in. (0.8 N-m). 
You should check the tightness of the screw periodically.

7 Align the tabs on the back of the Edge device with the bike mount notches 
5 .

8 Press down slightly and turn the Edge device clockwise until it locks into 
place.

Releasing the Edge
1 Turn the Edge clockwise to unlock the device.

2 Lift the Edge off the mount.
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Keys

1
Select to enter sleep mode and wake the device. 
Hold to turn the device on and off and lock the touch-
screen.

2 Select to mark a new lap.

3 Select to start and stop the timer.

Turning On the Device
The first time you turn on the device, you are prompted to configure system 
settings and profiles.

1 Hold  .

2 Follow the on-screen instructions.
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If your device includes ANT+® sensors (such as a heart rate monitor, speed sen-
sor, or cadence sensor), you can activate them during configuration.

For more information about ANT+ sensors, see ANT+ Sensors, page 56.

Viewing the Connections Screen
The connections screen displays the status of the GPS, ANT+ sensors, and wire-
less connections.

 From the home screen or a data screen, swipe down from the top of the 
screen.

 The connections screen appears. A flashing icon means the device is search-
ing.
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Home Screen Overview
The home screen gives you quick access to all the features of the Edge device.

Select to go for a ride.

Use the arrows to change your activity profile.

Navigation
Select to mark a location, search for locations, and create 
or navigate a course.

Training
Select to access your segments, workouts, and other train-
ing options.

Select to access your history, training options, personal 
records, contacts, and settings.

Select to access your Connect IQ™ apps, widgets, and data 
fields.

Using the Backlight

You can tap the touchscreen to turn on the backlight.

1 From the home screen or a data screen, swipe down from the top of the 
screen.

2 Select Brightness.

• To manually adjust the brightness, use the arrows.

• To allow the device to automatically adjust the brightness based on the 
ambient light, select Auto Brightness.

 NOTE: You can adjust the backlight timeout (Display Settings, page 90).
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Using the Touchscreen

• When the timer is running, tap the screen to view the timer overlay.

• The timer overlay allows you to return to the home screen during a ride.

• Select  to return to the home screen.

• Swipe or select the arrows to scroll. 

• Select  to return to the previous page.

• Select  to save your changes and close the page.

• Select   to close the page and return to the previous page.

• Select  to search near a location.

• Select  to delete an item.

• Select  for more information.

Locking the Touchscreen

You can lock the screen to prevent inadvertent screen touches.

1 Hold .

2 Select Lock Screen.

Acquiring Satellite Signals
The device may need a clear view of the sky to acquire satellite signals. The 
time and date are set automatically based on the GPS position.

1 Go outdoors to an open area.

 The front of the device should be oriented toward the sky.

2 Wait while the device locates satellites.
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 It may take 30–60 seconds to locate satellite signals.

Training

Going for a Ride
If your device was packaged with an ANT+ sensor, they are already paired and 
can be activated during initial setup.

1 Hold  to turn on the device.

2 Go outside, and wait while the device locates satellites.

 The satellite bars turn green when the device is ready.

3 From the home screen, select  .

4 Select   to start the timer.
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 NOTE: History is recorded only while the timer is running.

5 Swipe left or right to view additional data screens.

 You can swipe down from the top of the data screens to view the connec-
tions screen.

6 If necessary, tap the screen to view the timer overlay.

7 Select  to stop the timer.

 TIP: Before you save this ride and share it on your Garmin Connect account, 
you can change the ride type. Accurate ride type data is important for 
creating bike friendly courses.

8 Select Save Ride.

9 Select  .

Using Virtual Partner®

Your Virtual Partner is a training tool designed to help you meet your goals.

1 Go for a ride.

2 Scroll to the Virtual Partner page to see who is leading.
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3 If necessary, use  and   to adjust the speed of the Virtual Partner during 
your ride.

Segments
Following a segment: You can send segments from your Garmin Connect 

account to your device. After a segment is saved to your device, you can 
follow the segment.

 NOTE: When you download a course from your Garmin Connect account, 
all segments in the course are downloaded automatically.

Racing a segment: You can race a segment, trying to match or exceed your 
personal record or other cyclists who have ridden the segment.
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Strava™ Segments
You can download Strava segments to your Edge device. Follow Strava seg-
ments to compare your performance with your past rides, friends, and pros 
who have ridden the same segment.

To sign up for a Strava membership, go to the segments widget in your 
Garmin Connect account. For more information, go to www.strava.com.

The information in this manual applies to both Garmin Connect segments and 
Strava segments.

Following a Segment From the Web
Before you can download and follow a segment from Garmin Connect, you 
must have a Garmin Connect account (Garmin Connect, page 75).

1 Connect the device to your computer using the USB cable.

 NOTE: If you are using Strava segments, your favorite segments are 
transferred automatically to your device when it is connected to Garmin 
Connect Mobile or your computer.

2 Go to www.garminconnect.com.

3 Create a new segment, or select an existing segment.

4 Select Send to Device.

5 Disconnect the device, and turn it on.

6 Select Training > Segments.

7 Select the segment.

8 Select Map > Ride.
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Enabling Segments
You can enable Virtual Partner racing and prompts that alert you to ap-
proaching segments.

1 Select Training > Segments.

2 Select a segment.

3 Select Enable. 
NOTE: Prompts alerting you to approaching segments appear only for 
enabled segments.

Racing a Segment
Segments are virtual race courses. You can race a segment, and compare your 
performance to past activities, other riders’ performance, connections in your 
Garmin Connect account, or other members of the cycling community. You 
can upload your activity data to your Garmin Connect account to view your 
segment position.

NOTE: If your Garmin Connect account and Strava account are linked, your 
activity is automatically sent to your Strava account so you can review the 
segment position.

1 Select  to start the timer, and go for a ride. 
When your path crosses an enabled segment, you can race the segment.

2 Start racing the segment.

3 Scroll to the Virtual Partner screen to view your progress.

4 If necessary, select  or  to change your goal during your race. 
You can race against the group leader, challenger, or other riders (if ap-
plicable).
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A message appears when the segment is complete.

Viewing Segment Details
1 Select Training > Segments.

2 Select a segment.

3 Select an option:

• Select Map to view the segment on the map.

• Select Elevation to view an elevation plot of the segment.

• Select Leaderboard to view the ride times and average speeds for the 
segment leader, group leader or challenger, your personal best time and 
average speed, and other riders (if applicable).

 TIP: You can select a leaderboard entry to change your segment race goal.

Segment Options
Select Training > Segments > Segment Options.

Search: Allows you to search for saved segments by name.

Enable/Disable: Enables or disables the segments currently loaded on the 
device.

Delete: Allows you to delete all or multiple saved segments from the device.

Deleting a Segment
1 Select Training > Segments.

2 Select a segment.

3 Select   >  .
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Workouts
You can create custom workouts that include goals for each workout step 
and for varied distances, times, and calories. You can create workouts using 
Garmin Connect, and transfer them to your device. You can also create and 
save a workout directly on your device.

You can schedule workouts using Garmin Connect. You can plan workouts in 
advance and store them on your device.

Creating a Workout
1 Select Training > Workouts > Create New.

2 Enter a workout name, and select .

3 Select Step Type to specify the type of workout step.

 For example, select Rest to use the step as a rest lap.

 During a rest lap, the timer continues to run and data is recorded.

4 Select Duration to specify how the step is measured.

 For example, select Distance to end the step after a specific distance.

5 If necessary, enter a custom value for the duration.

6 Select Target to choose your goal during the step.

 For example, select Heart Rate Zone to maintain a consistent heart rate 
during the step.

7 If necessary, select a target zone or enter a custom range.

 For example, you can select a heart rate zone. Each time you exceed or 
drop below the specified heart rate, the device beeps and displays a mes-
sage.
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8 Select  to save the step.

9 Select Add New Step to add additional steps to the workout.

10 Select  to save the workout.

Repeating Workout Steps
Before you can repeat a workout step, you must create a workout with at 
least one step.

1 Select Add New Step.

2 Select Step Type.

3 Select an option:

• Select Repeat to repeat a step one or more times. For example, you can 
repeat a 5-mile step ten times.

• Select Repeat Until to repeat a step for a specific duration. For example, 
you can repeat a 5-mile step for 60 minutes or until your heart rate 
reaches 160 bpm.

4 Select Back to Step, and select a step to repeat.

5 Select  to save the step.

Following a Workout From the Web
Before you can download a workout from Garmin Connect, you must have a 
Garmin Connect account (Garmin Connect, page 75).

1 Connect the device to your computer.

2 Go to www.garminconnect.com.

3 Create and save a new workout.
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4 Select Send to Device, and follow the on-screen instructions.

5 Disconnect the device.

Starting a Workout
1 Select Training > Workouts.

2 Select a workout.

3 Select Ride.

After you begin a workout, the device displays each step of the workout, the 
target (if any), and current workout data. An audible alarm sounds when you 
are about to finish a workout step. A message appears, counting down the 
time or distance until a new step begins.

Stopping a Workout
• At any time, select  to end a workout step and begin the next step.

• At any time, select  to stop the timer.

• At any time, swipe down from the top of the screen to view the connec-
tions page, and select Press to Stop >  to end the workout.

Editing a Workout
1 Select Training > Workouts.

2 Select a workout.

3 Select  .

4 Select a step, and select Edit Step.

5 Change the step attributes, and select  .
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6 Select  to save the workout.

Deleting a Workout
1 Select Training > Workouts.

2 Select a workout.

3 Select  >   >  .

About the Training Calendar
The training calendar on your device is an extension of the training calendar 
or schedule you set up in Garmin Connect. After you have added a few work-
outs to the Garmin Connect calendar, you can send them to your device. All 
scheduled workouts sent to the device appear in the training calendar list by 
date. When you select a day in the training calendar, you can view or do the 
workout. The scheduled workout stays on your device whether you complete 
it or skip it. When you send scheduled workouts from Garmin Connect, they 
overwrite the existing training calendar.

Using Garmin Connect Training Plans
Before you can download and use a training plan from Garmin Connect, you 
must have a Garmin Connect account (Garmin Connect, page 75).

You can browse Garmin Connect to find a training plan, schedule workouts 
and courses, and download the plan to your device.

1 Connect the device to your computer.

2 Go to www.garminconnect.com.

3 Select and schedule a training plan.
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4 Review the training plan in your calendar.

5 Select  , and follow the on-screen instructions.

Interval Workouts
You can create interval workouts based on distance or time. The device saves 
your custom interval workout until you create another interval workout. You 
can use open intervals when you are riding a known distance. When you 
select  , the device records an interval and moves to a rest interval.

Creating an Interval Workout
1 Select Training > Intervals > Edit > Intervals > Type.

2 Select Distance, Time, or Open.

 TIP: You can create an open-ended interval by setting the type to Open.

3 If necessary, enter a distance or time interval value for the workout, and 
select .

4 Select Rest.

5 Select Distance, Time, or Open.

6 If necessary, enter a distance or time value for the rest interval, and select .

7 Select one or more options:

• To set the number of repetitions, select Repeat.

• To add an open-ended warm up to your workout, select Warm Up > On.

• To add an open-ended cool down to your workout, select Cool Down > 
On.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   31 2016/8/27   下午 03:01:30



32 Edge® 820

EN

Starting an Interval Workout
1 Select Training > Intervals > Do Workout.

2 Select  to start the timer.

3 When your interval workout has a warm up, select  to begin the first 
interval.

4 Follow the on-screen instructions.

When you complete all of the intervals, a message appears.

Using an ANT+ Indoor Trainer
Before you can use a compatible ANT+ indoor trainer, you must mount your 
bike on the trainer and pair it with your device (Pairing Your ANT+ Sensors, 
page 65).

You can use your device with an indoor trainer to simulate resistance while 
following a course, activity, or workout. While using an indoor trainer, GPS is 
turned off automatically.

1 Select Training > Indoor Trainer.

2 Select an option:

• Select Follow a Course to follow a saved course (Courses, page 41).

• Select Follow an Activity to follow a saved ride (Going for a Ride, page 
21).

• Select Follow a Workout to follow a power-based workout downloaded 
from your Garmin Connect account (Workouts, page 27).

3 Select a course, activity, or workout.

4 Select Ride.
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5 Select an activity profile.

6 Select  to start the timer.

 The trainer increases or decreases resistance based on the elevation infor-
mation in the course or ride.

7 Swipe to view the trainer screen.

 You can view the level of resistance 1 , your distance ahead of or behind 
2  and your time ahead of or behind 3  the distance and time originally 

recorded for the course or activity.

Setting Resistance
1 Select Training > Indoor Trainer > Set Resistance.

2 Select  or  to set the resistance force applied by the trainer.

3 Select an activity profile.
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4 Start pedaling.

5 If necessary, select  or  to adjust the resistance during your activity.

Setting Target Power
1 Select Training > Indoor Trainer > Set Target Power.

2 Set the target power value.

3 Select an activity profile.

4 Start pedaling.

 The resistance force applied by the trainer is adjusted to maintain a con-
stant power output based on your speed.

5 If necessary, select  or  to adjust the target power output during your 
activity.

Setting a Training Target
The training target feature works with the Virtual Partner feature so you can 
train toward a set distance, distance and time, or distance and speed goal. 
During your training activity, the device gives you real-time feedback about 
how close you are to achieving your training target.

1 Select Training > Set a Target.

2 Select an option:

• Select Distance Only to select a preset distance or enter a custom dis-
tance.

• Select Distance and Time to select a distance and time target.

• Select Distance and Speed to select a distance and speed target.
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 The training target screen appears, indicating your estimated finish time. 
The estimated finish time is based on your current performance and the 
time remaining.

3 Select  .

4 Select  to start the timer.

5 If necessary, scroll to view the Virtual Partner screen.

6 After you complete your activity, select   > Save Ride.

Personal Records
When you complete a ride, the device displays any new personal records you 
achieved during that ride. Personal records include your fastest time over a 
standard distance, longest ride, and most ascent gained during a ride.

Viewing Your Personal Records
 Select  > My Stats > Personal Records.

Reverting a Personal Record

You can set each personal record back to the one previously recorded.

1 Select   > My Stats > Personal Records.

2 Select a record to revert.

3 Select Previous Record > .

NOTE: This does not delete any saved activities.

Deleting a Personal Record
1 Select  > My Stats > Personal Records.
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2 Select a personal record.

3 Select  > .

Training Zones
• Heart rate zones (Setting Your Heart Rate Zones, page 61)

• Power zones (Setting Your Power Zones, page 67)

Training Indoors
You can turn off GPS when you are training indoors or to save battery life.

NOTE: Any change to the GPS setting is saved to the active profile. You can 
create customized activity profiles for each type of biking (Updating Your 
Activity Profile, page 82).

1 Select   > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select GPS Mode > Off.

 When GPS is turned off, speed and distance are not available unless you 
have an optional sensor that sends speed and distance data to the device.

Navigation
Navigation features and settings also apply to navigating courses (Courses, 
page 41) and segments (Segments, page 23).

• Locations and finding places (Locations, page 37)

• Planning a course (Courses, page 41)
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• Route settings (Route Settings, page 46)

• Map settings (Map Settings, page 47) 

Locations
You can record and store locations in the device.

Marking Your Location
Before you can mark a location, you must locate satellites.

If you want to remember landmarks or return to a certain spot, you can mark 
a location.

1 Go for a ride.

2 Select Navigation >  > Mark Location > .

Saving Locations from the Map
1 Select Navigation >  > Search Select Area > A Map Point.

2 Browse the map for the location.

3 Select the location.

 Location information appears at the top of the map.

4 Select the location information.

5 Select  > .

Navigating to a Location
1 Select Navigation.

2 Select an option:
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• Select Search Tools to navigate to a point of interest, city, intersection, or 
known coordinates.

• Select Addresses to enter a specific address.

• Select Saved Locations to navigate to a saved course, location, or seg-
ment.

• Select Recent Finds to navigate to one of the last 50locations you have 
found.

• Select  > Search Select Area to narrow your search area.

3 Select a location.

4 Select Ride.

5 Follow the on-screen instructions to your destination.
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Navigating to Known Coordinates
1 Select Navigation > Search Tools > Coordinates.

2 Enter the coordinates, and select .

3 Follow the on-screen instructions to your destination.

Navigating Back to Start
At any point during your ride, you can return to the starting point.

1 Go for a ride (Going for a Ride, page 21).

2 During your ride, select anywhere on the screen to view the timer overlay.

3 Select  > Navigation > Back to Start.

4 Select Along Same Route or Most Direct Route.

5 Select Ride.

 The device navigates you back to the starting point of your ride.

Stopping Navigation
1 Select anywhere on the screen to view the timer overlay.

2 Scroll to the map.

3 Select   >  .

Projecting a Location
You can create a new location by projecting the distance and bearing from a 
marked location to a new location.

1 Select Navigation > Saved Locations.
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2 Select a location.

3 Select the location information at the top of the screen.

4 Select  > Project Location.

5 Enter the bearing and distance to the projected location.

6 Select .

Editing Locations
1 Select Navigation > Saved Locations.

2 Select a location.

3 Select the information bar at the top of the screen.

4 Select .

5 Select an attribute.

 For example, select Change Elevation to enter a known altitude for the 
location.

6 Enter the new information, and select .

Deleting a Location
1 Select Navigation > Saved Locations.

2 Select a location.

3 Select the location information at the top of the screen.

4 Select  > Delete Location > .
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Courses
Following a previously recorded activity: You can follow a saved course sim-

ply because it is a good route. For example, you can save and follow a bike 
friendly commute to work.

Racing against a previously recorded activity: You can also follow a saved 
course, trying to match or exceed previously set performance goals. For 
example, if the original course was completed in 30 minutes, you can 
race against a Virtual Partner trying to complete the course in under 30 
minutes.

Following an existing ride from Garmin Connect: You can send a course from 
Garmin Connect to your device. Once it is saved to your device, you can 
follow the course or race against the course.

Planning and Riding a Course
You can create and ride a custom course. A course is a sequence of waypoints 
or locations that leads you to your final destination.

1 Select Navigation > Courses > Course Creator > Add First Location.

2 Select an option:

• To select your current location on the map, select Current Location.

• To select a saved location, select Saved, and select a location.

• To select a location for which you recently searched, select Recent Finds, 
and select a location.

• To select a location on the map, select Use Map, and select a location.

• To browse for and select a point of interest, select POI Categories, and 
select a nearby point of interest.
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• To select a city, select Cities, and select a nearby city.

• To select an address, select Addresses, and enter the address.

• To select an intersection, select Intersections, and enter the street names.

• To use coordinates, select Coordinates, and enter the coordinates.

3 Select Use.

4 Select Add Next Location.

5 Repeat steps 2 through 4 until you have selected all locations for the route.

6 Select View Map.

 The device calculates your route, and a map of the route appears.

 TIP: You can select  to view an elevation plot of the route.

7 Select Ride.

Following a Course From the Web
Before you can download a course from Garmin Connect, you must have a 
Garmin Connect account (Garmin Connect, page 75).

1 Connect the device to your computer using the USB cable.

2 Go to www.garminconnect.com.

3 Create a new course, or select an existing course.

4 Select Send to Device.

5 Disconnect the device, and turn it on.

6 Select Navigation > Courses > Saved Courses.

7 Select the course.

8 Select Ride.
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Creating and Riding a Round-Trip Course
The device can create a round-trip course based on a specified distance, start-
ing location, and direction of navigation.

1 Select Navigation > Courses > Round-Trip Course.

2 Select Distance, and enter the total distance for the course.

3 Select Start Location.

4 Select an option:

• To select your current location on the map, select Current Location.

• To select a saved location, select Saved, and select a location.

• To select a location for which you recently searched, select Recent Finds, 
and select a location.

• To select a location on the map, select Use Map, and select a location.

• To browse for and select a point of interest, select POI Categories, and 
select a nearby point of interest.

• To select a city, select Cities, and select a nearby city.

• To select an address, select Addresses, and enter the address.

• To select an intersection, select Intersections, and enter the street names.

• To use coordinates, select Coordinates, and enter the coordinates.

5 Select Start Direction, and select a direction heading.

6 Select Search.

 TIP: You can select   to search again.

7 Select a course to view it on the map.
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 TIP: You can select   and   to view the other courses.

8 Select Ride.

Tips for Training with Courses
• Use turn guidance (Course Options, page 46).

• If you include a warmup, select  to begin the course, and warm up as 
normal.

• Stay away from your course path as you warm up. When you are ready to 
begin, head toward your course. When you are on any part of the course 
path, a message appears. 
NOTE: As soon as you select  , your Virtual Partner starts the course and 
does not wait for you to warm up.

• Scroll to the map to view the course map. 
If you stray from the course, a message appears.

Viewing Course Details
1 Select Navigation > Courses > Saved Courses.

2 Select a course.

3 Select an option:

• Select Summary to view details about the course.

• Select Map to view the course on the map.

• Select Elevation to view an elevation plot of the course.

• Select Laps to select a lap and view additional information about each 
lap.
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Displaying a Course on the Map

For each course saved to your device, you can customize how it appears on 
the map. For example, you can set your commute course to always display 
on the map in yellow. You can have an alternate course display in green. This 
allows you to see the courses while you are riding, but not follow or navigate 
a particular course.

1 Select Navigation > Courses > Saved Courses.

2 Select the course.

3 Select Settings.

4 Select Always Display to make the course appear on the map.

5 Select Color, and select a color.

6 Select Course Points to include course points on the map.

The next time you ride near the course, it appears on the map.

Stopping a Course
1 Scroll to the map.

2 Select  > .

Deleting a Course
1 Select Navigation > Courses > Saved Courses.

2 Select a course.

3 Select  > .
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Course Options
Select Navigation > Courses > Saved Courses >   > Course Options.

Turn Guidance: Enables or disables turn prompts.

Off Crs. Warnings: Alerts you if you stray from the course.

Search: Allows you to search for saved courses by name.

Delete: Allows you to delete all or multiple saved courses from the device.

Route Settings
Select  > Settings > Activity Profiles, select a profile, and select Navigation 
> Routing.

Routing Mode: Sets the transportation method to optimize your route.

Calculation Method: Sets the method used to calculate your route.

Lock on Road: Locks the position icon, which represents your position on the 
map, onto the nearest road.

Recalculation: Automatically recalculates the route when you deviate from 
the route.

Avoidance Setup: Sets the road types to avoid while navigating.

Selecting an Activity for Route Calculation
You can set the device to calculate the route based on activity type.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Navigation > Routing > Routing Mode.
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4 Select an option to calculate your route.

 For example, you can select Tour Cycling for on-road navigation or Moun-
tain Biking for off-road navigation.

Map Settings
Select   > Settings > Activity Profiles, select a profile, and select Navigation 
> Map.

Orientation: Sets how the map is shown on the page.

Auto Zoom: Automatically selects a zoom level for the map. When Off is 
selected, you must zoom in or out manually.

Map Detail: Sets the level of detail on the map. More detail may cause the 
map to draw slower.

Guide Text: Sets when the turn-by-turn navigation prompts are shown (re-
quires routable maps).

Map Visibility: Allows you to set advanced map features.

Map Information: Enables or disables the maps currently loaded on the 
device.

Changing the Map Orientation
1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Navigation > Map > Orientation.

4 Select an option:

• Select North Up to show north at the top of the page.
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• Select Track Up to show your current direction of travel at the top of the 
page.

• Select 3D Mode to display the map in three dimensions.

Bluetooth® Connected Features
The Edge device has Bluetooth connected features for your compatible 
smartphone or fitness device. Some features require you to install Garmin 
Connect mobile on your smartphone. Go to www.garmin.com/intosports/apps 
for more information.

NOTE: Your device must be connected to your Bluetooth enabled smartphone 
to take advantage of some features.

Live Track: Allows friends and family to follow your races and training activi-
ties in real time. You can invite followers using email or social media, al-
lowing them to view your live data on a Garmin Connect tracking page.

Group Track: Allows you to keep track of other riders in your group using Live 
Track directly on screen and in real time.

Activity uploads to Garmin Connect: Automatically sends your activity to 
Garmin Connect as soon as you finish recording the activity.

Course and workout downloads from Garmin Connect: Allows you to search 
for activities on Garmin Connect using your smartphone and send them to 
your device.

Device to device transfers: Allows you to wirelessly transfer files to another 
compatible Edge device.

Social media interactions: Allows you to post an update to your favorite social 
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media website when you upload an activity to Garmin Connect.

Weather updates: Sends real-time weather conditions and alerts to your 
device.

Notifications: Displays phone notifications and messages on your device.

Audio prompts: Allows the Garmin Connect Mobile app to play status an-
nouncements on your smartphone during a ride.

Incident detection: Allows the Garmin Connect Mobile app to send a message 
to your emergency contacts when the Edge device detects an incident.

Pairing Your Smartphone
1 Go to www.garmin.com/intosports/apps, and download the Garmin Con-

nect Mobile app to your smartphone.

2 Bring your smartphone within 10 m (33 ft.) of your device.

3 From your device, select  > Settings > Bluetooth > Enable > Pair Smart-
phone, and follow the on-screen instructions.

4 Open the Garmin Connect Mobile app.

5 Select an option to add your device to your Garmin Connect account:

• If this is the first device you have paired with the Garmin Connect Mobile 
app, follow the on-screen instructions.

• If you have already paired another device with the Garmin Connect 
Mobile app, from the settings menu, select Garmin Devices >  in the 
Garmin Connect Mobile app, and follow the on-screen instructions.

6 Follow the on-screen instructions to enable phone notifications (optional).

 NOTE: Phone notifications require a compatible smartphone equipped 
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with Bluetooth Smart wireless technology. Go to www.garmin.com/ble for 
compatibility information.

Playing Audio Alerts During Your Activity
Before you can set up audio alerts, you must have a smartphone with the 
Garmin Connect Mobile app paired to your Edge device.

You can set the Garmin Connect Mobile app to play motivational status an-
nouncements on your smartphone during a run or other activity. Audio alerts 
include the lap number and lap time, pace or speed, and ANT+ sensor data. 
During an audio alert, the Garmin Connect mobile app mutes the primary 
audio of the smartphone to play the announcement. You can customize the 
volume levels on the Garmin Connect Mobile app.

1 From the settings in the Garmin Connect Mobile app, select Garmin De-
vices.

2 Select your device.

3 If necessary, select Device Settings.

4 Select Audio Alerts.

Starting a Group Track Session
Before you can start a Group Track session, you must have a Garmin Connect 
account, a compatible smartphone, and the Garmin Connect Mobile app.

These instructions are for starting a Group Track session with Edge 820 devic-
es. If riders in your group have other Edge models, you can see them on the 
map. The other Edge models cannot display Group Track riders on the map.

1 Go outside, and turn on the Edge device.
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2 Pair your smartphone with the Edge device (Pairing Your Smartphone, 
page 49).

3 On the Edge device, select  > Settings > Group Track to enable viewing 
connections on the map screen.

4 In the Garmin Connect Mobile app, from the settings menu, select Live 
Track > Group Track.

5 Select Visible to > All Connections.

 NOTE: If you have more than one compatible device, you must select a 
device for the Group Track session.

6 Select Start Live Track.

7 On the Edge device, select  , and go for a ride.

8 Scroll to the map to view your connections.
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 You can tap an icon on the map to view location and heading information 
for other riders in the Group Track session.

9 Scroll to the Group Track list.

 You can select a rider from the list, and that rider appears centered on the 
map.

Tips for Group Track Sessions
The Group Track feature allows you to keep track of other riders in your 
group using Live Track directly on the screen. All riders in the group must be 
your connections in your Garmin Connect account.

• Pair your Edge device with your smartphone using Bluetooth technology.

• In the Garmin Connect Mobile app, from the settings menu, select Connec-
tions to update the list of riders for your Group Track session.

• Make sure all of your connections pair to their smart phone sand start a 
Live Track session in the Garmin Connect Mobile app. 
Make sure all your connections are in range (16 km or10 mi.).

• During a Group Track session, scroll to the map to view your connections.

• Stop riding before you attempt to view location and heading information 
for other riders in the Group Track session.

Transferring Files to Another Edge Device
You can transfer courses, segments, and workouts wirelessly from one com-
patible Edge device to another using Bluetooth technology.

1 Turn on both Edge devices, and bring them within range (3 m) of each 
other.
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2 From the device that contains the files, select  > Settings >Device Trans-
fers > Share Files.

3 Select a file type to share.

4 Select one or more files to transfer.

5 From the device that receives the files, select  > Settings > Device Trans-
fers.

6 Select a nearby connection.

7 Select one or more files to receive.

A message appears on both devices after the file transfer is complete.

Incident Detection

CAUTION

Incident detection is a supplemental feature primarily designed for road use. 
Incident detection should not be relied on as a primary method to obtain 
emergency assistance. The Garmin Connect Mobile app does not contact 
emergency services on your behalf.

When an incident is detected by your Edge device with GPS enabled, the 
Garmin Connect Mobile app can send an automated text message and email 
with your name and GPS location to your emergency contacts.

A message appears on your device and paired smartphone indicating your 
contacts will be informed after 30 seconds have elapsed. If assistance is not 
needed, you can cancel the automated emergency message.

Before you can enable incident detection on your device, you must set up 
emergency contact information in the Garmin Connect Mobile app. Your 
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paired smartphone must be equipped with a data plan and be in an area of 
network coverage where data is available. Your emergency contacts must be 
able to receive text messages (standard text messaging rates may apply).

Setting Up Incident Detection
1 Go to www.garmin.com/intosports/apps, and download the Garmin Con-

nect Mobile app to your smartphone.

2 Pair your smartphone with your device (Pairing Your Smartphone, page 
49).

3 Set up your emergency contacts and rider information in the Garmin Con-
nect Mobile app (Setting Up Rider Information and Emergency Contacts, 
page 54).

4 Enable incident detection on your device (Turning Incident Detection On 
and Off, page 55).

5 Enable GPS on your device (Changing the Satellite Setting, page 84).

Setting Up Rider Information and Emergency Contacts
1 Open the Garmin Connect Mobile app on your smartphone.

2 From the app settings, select Incident Detection.

3 Enter your rider information and your emergency contacts.

Your selected contacts receive a message identifying them as emergency 
contacts for incident detection.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   54 2016/8/27   下午 03:01:33

www.garmin.com/intosports/apps


Edge® 820 55

EN

Turning Incident Detection On and Off
 Select  > Settings > System > Incident Detection.

Viewing Your Emergency Contacts
Before you can view your emergency contacts on your device, you must set 
up your rider information and emergency contacts in the Garmin Connect 
Mobile app.

 Select  > Contacts.

 Your emergency contacts’ names and phone numbers appear.

Cancelling an Automated Message
When an incident is detected by your device, you can cancel the automated 
emergency message on your device or your paired smartphone before it is 
sent to your emergency contacts.

 Select Cancel >  before the end of the 30-second countdown.

Sending a Status Update After an Incident
Before you can send a status update to your emergency contacts, your device 
must detect an incident and send an automated emergency message to your 
emergency contacts.

You can send a status update to your emergency contacts informing them you 
are not in need of assistance.

1 Swipe down from the top of the screen to view the connections screen.

2 Select Incident Detected > Send I’m Okay.

 A message is sent to all emergency contacts.
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ANT+ Sensors
Your device can be used with wireless ANT+ sensors. For more information 
about compatibility and purchasing optional sensors, go to http://buy.garmin.
com.

Putting On the Heart Rate Monitor
You should wear the heart rate monitor directly on your skin, just below your 
sternum. It should be snug enough to stay in place during your activity.

1 Snap the heart rate monitor module 1  onto the strap.

 The Garmin® logos (on the module and the strap) should be right-side up.

2 Wet the electrodes 2  and the contact patches 3  on the back of the strap 
to create a strong connection between your chest and the transmitter.

3 Wear the heart rate monitor with the Garmin logos facing right-side up.

 The hook 4  and loop 5  connection should be on your right side.

4 Wrap the strap around your chest, and connect the strap hook to the loop.
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 NOTE: Make sure the care tag does not fold over.

After you put on the heart rate monitor, it is active and sending data.

Recovery Advisor
You can use your Garmin device with a heart rate monitor to display how 
much time remains before you are fully recovered and ready for the next 
hard workout.

Recovery time: The recovery time appears immediately following an activity. 
The time counts down until it is optimal for you to attempt another hard 
workout.

Turning On the Recovery Advisor

Before you can use the recovery advisor feature, you must put on the heart 
rate monitor, and pair it with your device (Pairing Your ANT+ Sensors, page 
65). If your device was packaged with a heart rate monitor, the device and 
sensor are already paired. For the most accurate estimate, complete the user 
profile setup (Setting Up Your User Profile, page 81), and set your maxi-

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   57 2016/8/27   下午 03:01:33



58 Edge® 820

EN

mum heart rate (Setting Your Heart Rate Zones, page 61).

1 Select  > My Stats > Recovery Advisor > Enable.

2 Go for a ride.

 Within the first several minutes of your ride, a recovery check appears, 
showing your real-time state of recovery.

3 After your ride, select Save Ride.

 The recovery time appears. The maximum time is 4 days, and the minimum 
time is 6 hours.

About VO2 Max. Estimates
VO2 max. is the maximum volume of oxygen (in milliliters) you can consume 
per minute per kilogram of body weight at your maximum performance. In 
simple terms, VO2 max. is an indication of athletic performance and should 
increase as your level of fitness improves. VO2 max. estimates are provided 
and supported by Firstbeat. You can use your Garmin device paired with a 
compatible heart rate monitor and power meter to display your cycling VO2 
max. estimate.

Getting Your VO2 Max. Estimate

Before you can view your VO2 max. estimate, you must put on the heart rate 
monitor, install the power meter, and pair them with your device (Pairing 
Your ANT+ Sensors, page 65). If your device was packaged with a heart 
rate monitor, the device and sensor are already paired. For the most accurate 
estimate, complete the user profile setup (Setting Up Your User Profile, page 
81), and set your maximum heart rate (Setting Your Heart Rate Zones, page 
61).
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NOTE: The estimate may seem inaccurate at first. The device requires a few 
rides to learn about your cycling performance.

1 Ride at a steady, high intensity for at least 20 minutes outdoors.

2 After your ride, select Save Ride.

3 Select  > My Stats > VO2 Max..

 Your VO2 max. estimate appears as a number and position on the color 
gauge.

Purple Superior

Blue Excellent

Green Good

Orange Fair

Red Poor
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VO2 max. data and analysis is provided with permission from The Cooper In-
stitute®. For more information, see the appendix (VO2 Max. Standard Ratings, 
page 104), and go to www.CooperInstitute.org.

Tips for Cycling VO2 Max. Estimates

The success and accuracy of the VO2 max. calculation improves when your 
ride is a sustained and moderately hard effort, and where heart rate and 
power are not highly variable.

• Before your ride, check that your device, heart rate monitor, and power 
meter are functioning properly, paired, and have good battery life.

• During your 20 minute ride, maintain your heart rate at greater than 70% 
of your maximum heart rate.

• During your 20 minute ride, maintain a fairly constant power output.

• Avoid rolling terrain.

• Avoid riding in groups where there is a lot of drafting.

Viewing Your Stress Score
Before you can view your stress score, you must put on a chest heart rate 
monitor and pair it with your device (Pairing Your ANT+ Sensors, page 65).

Stress score is the result of a three-minute test performed while standing 
still, where the Edge device analyzes heart rate variability to determine your 
overall stress. Training, sleep, nutrition, and general life stress all impact how 
an athlete performs. The stress score range is 1 to 100, where 1 is a very low 
stress state, and 100 is a very high stress state. Knowing your stress score can 
help you decide if your body is ready for a tough workout or yoga.
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TIP: Garmin recommends that you measure your stress score at approximately 
the same time and under the same conditions every day.

1 Select My Stats > Stress Score > Measure.

2 Stand still, and rest for 3 minutes.

Setting Your Heart Rate Zones
The device uses your user profile information from the initial setup to deter-
mine your heart rate zones. You can manually adjust the heart rate zones ac-
cording to your fitness goals (Fitness Goals, page 62). For the most accurate 
calorie data during your activity, you should set your maximum heart rate, 
resting heart rate, and heart rate zones.

1 Select  > My Stats > Training Zones > Heart Rate Zones.

2 Enter your maximum and resting heart rate values.

 The zone values update automatically, but you can also edit each value 
manually.

3 Select Based On:.

4 Select an option:

• Select BPM to view and edit the zones in beats per minute.

• Select % Max. to view and edit the zones as a percentage of your maxi-
mum heart rate.

• Select % HRR to view and edit the zones as a percentage of your resting 
heart rate.

About Heart Rate Zones

Many athletes use heart rate zones to measure and increase their cardiovascu-
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lar strength and improve their level of fitness. A heart rate zone is a set range 
of heartbeats per minute. The five commonly accepted heart rate zones are 
numbered from 1 to 5 according to increasing intensity. Generally, heart rate 
zones are calculated based on percentages of your maximum heart rate.

Fitness Goals

Knowing your heart rate zones can help you measure and improve your fit-
ness by understanding and applying these principles.

• Your heart rate is a good measure of exercise intensity.

• Training in certain heart rate zones can help you improve cardiovascular 
capacity and strength.

• Knowing your heart rate zones can prevent you from overtraining and can 
decrease your risk of injury.

If you know your maximum heart rate, you can use the table (Heart Rate 
Zone Calculations, page 103) to determine the best heart rate zone for your 
fitness objectives.

If you do not know your maximum heart rate, use one of the calculators 
available on the Internet. Some gyms and health centers can provide a test 
that measures maximum heart rate. The default maximum heart rate is 220 
minus your age.

Tips for Erratic Heart Rate Data
If the heart rate data is erratic or does not appear, you can try these tips.

• Reapply water to the electrodes and contact patches.

• Tighten the strap on your chest.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   62 2016/8/27   下午 03:01:33



Edge® 820 63

EN

• Warm up for 5–10 minutes.

• Follow the care instructions (Caring for the Heart Rate Monitor, page 94).

• Wear a cotton shirt or thoroughly wet both sides of the strap. 
Synthetic fabrics that rub or flap against the heart rate monitor can create 
static electricity that interferes with heart rate signals.

• Move away from sources that can interfere with your heartrate monitor. 
Sources of interference may include strong electromagnetic fields, some 
2.4 GHz wireless sensors, high-voltage powerlines, electric motors, ovens, 
microwave ovens, 2.4 GHz cordless phones, and wireless LAN access points.

Installing the Speed Sensor
NOTE: If you do not have this sensor, you can skip this task.

TIP: Garmin recommends you secure your bike on a stand while installing the 
sensor.

1 Place and hold the speed sensor on top of the wheel hub.

2 Pull the strap 1  around the wheel hub, and attach it to the hook 2  on the 
sensor.
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 The sensor may be tilted when installed on an asymmetrical hub. This does 
not affect operation.

3 Rotate the wheel to check for clearance.

 The sensor should not contact other parts of your bike.

 NOTE: The LED flashes green for five seconds to indicate activity after two 
revolutions.

Installing the Cadence Sensor
NOTE: If you do not have this sensor, you can skip this task.

TIP: Garmin recommends you secure your bike on a stand while installing the 
sensor.

1 Select the band size that fits your crank arm securely.

 The band you select should be the smallest one that stretches across the 
crank arm.

2 On the non-drive side, place and hold the flat side of the cadence sensor 
on the inside of the crank arm.

3 Pull the bands 1  around the crank arm, and attach them to the hooks 2  
on the sensor.
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4 Rotate the crank arm to check for clearance.

 The sensor and bands should not contact any part of your bike or shoe.

 NOTE: The LED flashes green for five seconds to indicate activity after two 
revolutions.

5 Take a 15 minute test ride and inspect the sensor and bands to ensure 
there is no evidence of damage.

About the Speed and Cadence Sensors
Cadence data from the cadence sensor is always recorded. If no speed and 
cadence sensors are paired with the device, GPS data is used to calculate the 
speed and distance.

Cadence is your rate of pedaling or “spinning” measured by the number of 
revolutions of the crank arm per minute (rpm).

Data Averaging for Cadence or Power
The non-zero data-averaging setting is available if you are training with an 
optional cadence sensor or power meter. The default setting excludes zero 
values that occur when you are not pedaling.

You can change the value of this setting (Data Recording Settings, page 
90).

Pairing Your ANT+ Sensors
Before you can pair, you must put on the heart rate monitor or install the 
sensor.

Pairing is the connecting of ANT+ wireless sensors, for example, connecting a 
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heart rate monitor with your Garmin device.

1 Bring the device within 3 m (10 ft.) of the sensor.

 NOTE: Stay 10 m (33 ft.) away from other riders’ ANT+ sensors while pair-
ing.

2 Select   > Settings > Sensors > Add Sensor.

3 Select an option:

• Select a sensor type.

• Select Search All to search for all nearby sensors.

 A list of available sensors appears.

4 Select one or more sensors to pair with your device.

5 Select Add.

 When the sensor is paired with your device, the sensor status is Connected. 
You can customize a data field to display sensor data.

Training with Power Meters
• Go to www.garmin.com/intosports for a list of ANT+ sensors that are com-

patible with your device (such as Vector™).

• For more information, see the owner’s manual for your power meter.

• Adjust your power zones to match your goals and abilities (Setting Your 
Power Zones, page 67).

• Use range alerts to be notified when you reach a specified power zone 
(Setting Range Alerts, page 84).

• Customize the power data fields (Customizing the Data Screens, page 83).

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   66 2016/8/27   下午 03:01:33

www.garmin.com/intosports


Edge® 820 67

EN

Setting Your Power Zones
The values for the zones are default values and may not match your personal 
abilities. You can manually adjust your zones on the device or using Garmin 
Connect. If you know your functional threshold power (FTP) value, you can 
enter it and allow the software to calculate your power zones automatically.

1 Select   > My Stats > Training Zones > Power Zones.

2 Enter your FTP value.

3 Select Based On:.

4 Select an option:

• Select watts to view and edit the zones in watts.

• Select % FTP to view and edit the zones as a percentage of your func-
tional threshold power.

Calibrating Your Power Meter
Before you can calibrate your power meter, you must install it, pair it with 
your device, and begin actively recording data with it.

For calibration instructions specific to your power meter, see the manufac-
turer’s instructions.

1 Select  > Sensors.

2 Select your power meter.

3 Select Calibrate.

4 Keep your power meter active by pedaling until the message appears.

5 Follow the on-screen instructions.
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Pedal-Based Power
Vector measures pedal-based power.

Vector measures the force you apply a few hundred times every second. 
Vector also measures your cadence or rotational pedaling speed. By measur-
ing the force, the direction of force, the rotation of the crank arm, and time, 
Vector can determine power (watts). Because Vector independently measures 
left and right leg power, it reports your left-right power balance.

NOTE: The Vector S system does not provide left-right power balance.

Cycling Dynamics
Cycling dynamics metrics measure how you apply power throughout the 
pedal stroke, and where you apply power on the pedal, allowing you to 
understand your particular way of riding. Understanding how and where you 
produce power allows you to train more efficiently and evaluate your bike fit.

Using Cycling Dynamics

Before you can use cycling dynamics, you must pair the Vector power meter 
with your device (Pairing Your ANT+ Sensors, page 65).

NOTE: Recording cycling dynamics uses additional device memory.

1 Go for a ride.

2 Scroll to the cycling dynamics screen to view your peak power phase 1  , 
total power phase 2  , and platform center offset 3  .
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3 If necessary, hold a data field 4  to change it (Customizing the Data 
Screens, page 83).

 NOTE: The two data fields at the bottom of the screen can be customized.

You can send the ride to your Garmin Connect account to view additional 
cycling dynamics data (Sending Your Ride to Garmin Connect, page 75).

Power Phase Data
Power phase is the pedal stroke region (between the start crank angle and 
the end crank angle) where you produce positive power.

Platform Center Offset
Platform center offset is the location on the pedal platform where you apply 
force.
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Customizing Vector Features
Before you can customize Vector features, you must pair a Vector power 
meter with your device.

1 Select  > Settings > Sensors.

2 Select the Vector power meter.

3 Select Sensor Details > Vector Features.

4 Select an option.

5 If necessary, select the toggle switches to turn on or off torque efficiency, 
pedal smoothness, and cycling dynamics.

Updating the Vector Software Using the Edge Device
Before you can update the software, you must pair your Edge device with 
your Vector system.

1 Send your ride data to your Garmin Connect account (Sending Your Ride 
to Garmin Connect, page 75).Garmin Connect automatically looks for 
software updates and sends them to your Edge device.

2 Bring your Edge device within range (3 m) of the sensor.

3 Rotate the crank arm a few times. The Edge device prompts you to install 
all pending software updates.

4 Follow the on-screen instructions.

Getting Your FTP Estimate
The device uses your user profile information from the initial setup to esti-
mate your functional threshold power (FTP). For a more accurate FTP value, 
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you can conduct an FTP test using a paired power meter (Conducting an FTP 
Test, page 72) and heart rate monitor.

 Select  > My Stats > FTP.

 Your FTP estimate appears as a value measured in watts per kilogram, your 
power output in watts, and a position on the color gauge.

Purple Superior

Blue Excellent

Green Good

Orange Fair

Red Untrained

For more information, see the appendix (FTP Ratings, page 102).
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Conducting an FTP Test

Before you can conduct a test to determine your functional threshold power 
(FTP), you must have a paired power meter and heart rate monitor (Pairing 
Your ANT+ Sensors, page 65).

1 Select  > My Stats > FTP > FTP Test > Ride.

2 Select  to start the timer.

 After you begin your ride, the device displays each step of the test, the 
target, and current power data. A message appears when the test is com-
plete.

3 Select  to stop the timer.

4 Select Save Ride.

 Your FTP appears as a value measured in watts per kilogram, your power 
output in watts, and a position on the color gauge.

Automatically Calculating FTP

Before you can conduct a test to determine your functional threshold power 
(FTP), you must have a paired power meter and heart rate monitor (Pairing 
Your ANT+ Sensors, page 65).

1 Ride at a steady, high intensity for at least 20 minutes outdoors.

2 After your ride, select Save Ride.

3 Select  > My Stats > FTP.

 Your FTP appears as a value measured in watts per kilogram, your power 
output in watts, and a position on the color gauge.
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Using Electronic Shifters
Before you can use compatible electronic shifters, such as Shimano® Di2™ 
shifters, you must pair them with your device (Pairing Your ANT+ Sensors, 
page 65). You can customize the optional data fields (Customizing the 
Data Screens, page 83). The Edge device displays current adjustment values 
when the sensor is in adjustment mode.

Situational Awareness
Your Edge device can be used with the Varia Vision™ device, Varia™ smart bike 
lights, and rearview radar to improve situational awareness. See the owner’s 
manual for your Varia device for more information.

NOTE: You may need to update the Edge software before pairing Varia de-
vices (Updating the Software, page 100).

History
History includes time, distance, calories, speed, lap data, elevation, and op-
tional ANT+ sensor information.

NOTE: History is not recorded while the timer is stopped or paused.

When the device memory is full, a message appears. The device does not 
automatically delete or overwrite your history. Upload your history to Garmin 
Connect periodically to keep track of all your ride data.

Viewing Your Ride
1 Select  > History > Rides.

2 Select a ride.
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3 Select an option.

Viewing Your Time in Each Training Zone
Before you can view your time in each training zone, you must pair your 
device with a compatible heart rate monitor or power meter, complete an 
activity, and save the activity.

Viewing your time in each heart rate and power zone can help you adjust 
your training intensity. You can adjust your power zones (Setting Your Power 
Zones, page 67) and your heart rate zones (Setting Your Heart Rate Zones, 
page 61) to match your goals and abilities. You can customize a data field 
to display your time in training zones during your ride (Customizing the Data 
Screens, page 83).

1 Select  > History > Rides.

2 Select a ride.

3 Select Time in HR Zone or Time in Power Zone.

Viewing Data Totals
You can view the accumulated data you have saved to the device, including 
the number of rides, time, distance, and calories.

 Select  > History > Totals.

Deleting a Ride
1 Select  > History > Rides.

2 Select a ride.

3 Select  > .
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Sending Your Ride to Garmin Connect

NOTICE
To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the 
surrounding area before charging or connecting to a computer.

1 Pull up the weather cap 1  from the USB port 2  .

2 Plug the small end of the USB cable into the USB port on the device.

3 Plug the large end of the USB cable into a computer USB port.

4 Go to www.garminconnect.com/start.

5 Follow the on-screen instructions.

Garmin Connect
You can connect with your friends on Garmin Connect. Garmin Connect gives 
you the tools to track, analyze, share, and encourage each other. Record the 
events of your active lifestyle including runs, walks, rides, swims, hikes, tri-
athlons, and more. To sign up for a free account, go to www.garminconnect.
com/start.
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Store your activities: After you complete and save an activity with your 
device, you can upload that activity to Garmin Connect and keep it as long 
as you want.

Analyze your data: You can view more detailed information about your activ-
ity, including time, distance, elevation, heart rate, calories burned, cadence, 
an overhead map view, pace and speed charts, and customizable reports.

 NOTE: Some data requires an optional accessory such as a heart rate moni-
tor.

Plan your training: You can choose a fitness goal and load one of the day-by-
day training plans.

Share your activities: You can connect with friends to follow each other’s 
activities or post links to your activities on your favorite social networking 
sites.
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Wi-Fi® Connected Features
The Edge device has Wi-Fi connected features. The Garmin Connect Mobile 
application is not required for you to use Wi-Fi connectivity.

NOTE: Your device must be connected to a wireless network to take advan-
tage of these features.

Activity uploads to Garmin Connect: Automatically sends your activity to 
Garmin Connect as soon as you finish recording.

Courses, workouts, and training plans: Activities previously selected from 
Garmin Connect are sent wirelessly to your device.

Software updates: Your device wirelessly downloads the latest software up-
date. The next time you turn on the device, you can follow the on-screen 
instructions to update the software.

Setting Up Wi-Fi Connectivity
1 Go to www.garminconnect.com/start, and download the Garmin Express™ 

application.

2 Follow the on-screen instructions to set up Wi-Fi connectivity with Garmin 
Express.

Wi-Fi Settings
Select  > Settings > Wi-Fi.

Wi-Fi: Enables Wi-Fi wireless technology.

 NOTE: Other Wi-Fi settings appear only when Wi-Fi is enabled.

Auto Upload: Allows you to upload activities automatically over a known 
wireless network.
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Add Network: Connects your device to a wireless network.

Data Recording
The device uses smart recording. It records key points where you change 
direction, speed, or heart rate.

When a power meter is paired, the device records points every second. 
Recording points every second provides an extremely detailed track, and uses 
more of the available memory.

For information about data averaging for cadence and power, see Data Aver-
aging for Cadence or Power, page 65.

Data Management
NOTE: The device is not compatible with Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, 
and Mac® OS 10.3 and earlier.

Connecting the Device to Your Computer

NOTICE
To prevent corrosion, thoroughly dry the USB port, the weather cap, and the 
surrounding area before charging or connecting to a computer.

1 Pull up the weather cap from the mini-USB port.

2 Plug the small end of the USB cable into the mini-USB port.

3 Plug the large end of the USB cable into a computer USB port.

 Your device appears as a removable drive in My Computer on Windows 
computers and as a mounted volume on Mac computers.
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Transferring Files to Your Device
1 Connect the device to your computer.

 On Windows computers, the device appears as a removable drive or a por-
table device. On Mac computers, the device appears as a mounted volume.

 NOTE: Some computers with multiple network drives may not display 
device drives properly. See your operating system documentation to learn 
how to map the drive.

2 On your computer, open the file browser.

3 Select a file.

4 Select Edit > Copy.

5 Open the portable device, drive, or volume for the device.

6 Browse to a folder.

7 Select Edit > Paste.

 The file appears in the list of files in the device memory.

Deleting Files

NOTICE
If you do not know the purpose of a file, do not delete it. Your device 
memory contains important system files that should not be deleted.

1 Open the Garmin drive or volume.

2 If necessary, open a folder or volume.

3 Select a file.

4 Press the Delete key on your keyboard.
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Disconnecting the USB Cable
If your device is connected to your computer as a removable drive or volume, 
you must safely disconnect your device from your computer to avoid data 
loss. If your device is connected to your Windows computer as a portable 
device, it is not necessary to safely disconnect.

1 Complete an action:

• For Windows computers, select the Safely Remove Hardware icon in the 
system tray, and select your device.

• For Mac computers, drag the volume icon to the trash.

2 Disconnect the cable from your computer.

Customizing Your Device

Connect IQ Downloadable Features
You can add Connect IQ features to your device from Garmin and other pro-
viders using the Garmin Connect Mobile app. You can customize your device 
with data fields, widgets, and apps.

Data Fields: Allow you to download new data fields that present sensor, activ-
ity, and history data in new ways. You can add Connect IQ data fields to 
built-in features and pages.

Widgets: Provide information at a glance, including sensor data and notifica-
tions.

Apps: Add interactive features to your device, such as new outdoor and fit-
ness activity types.
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Profiles
The Edge has several ways for you to customize the device, including profiles. 
Profiles are a collection of settings that optimize your device based on how 
you are using it. For example, you can create different settings and views for 
training and mountain biking.

When you are using a profile and you change settings such as data fields or 
units of measurement, the changes are saved automatically as part of the 
profile.

Activity Profiles: You can create activity profiles for each type of biking. For 
example, you can create a separate activity profile for training, for racing, 
and for mountain biking. The activity profile includes customized data 
pages, activity totals, alerts, training zones (such as heart rate and speed), 
training settings (such as Auto Pause® and Auto Lap®), and navigation set-
tings.

User Profile: You can update your gender, age, weight, height, and lifetime 
athlete settings. The device uses this information to calculate accurate ride 
data.

Setting Up Your User Profile
You can update your gender, age, weight, height, and lifetime athlete set-
tings. The device uses this information to calculate accurate ride data.

1 Select   My Stats > User Profile.

2 Select an option.

About Lifetime Athletes
A lifetime athlete is an individual who has trained intensely for many years 
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(with the exception of minor injuries) and has a resting heart rate of 60 beats 
per minute (bpm) or less.

About Training Settings
The following options and settings allow you to customize your device based 
on your training needs. These settings are saved to an activity profile. For ex-
ample, you can set time alerts for your racing profile and you can set an Auto 
Lap position trigger for your mountain biking profile.

Updating Your Activity Profile

You can customize ten activity profiles. You can customize your settings and 
data fields for a particular activity or trip.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select an option:

• Select a profile.

• Select  > Add.

3 If necessary, edit the name and color for the profile.

4 Select an option:

• Select Data Screens to customize the data screens and data fields (Cus-
tomizing the Data Screens, page 83).

• Select Default Ride Type to set the type of ride that is typical for this 
activity profile, such as commuting. 
TIP: After a ride that is not typical, you can manually update the ride 
type. Accurate ride type data is important for creating bike friendly 
courses.
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• Select GPS Mode to turn off GPS (Training Indoors, page 36) or change 
the satellite setting (Changing the Satellite Setting, page 84).

• Select Navigation to customize the map settings (Map Settings, page 
47) and routing settings (Route Settings, page 46).

• Select Alerts to customize your training alerts (Alerts, page 84).

• Select Auto Features > Auto Lap to set how laps are triggered (Marking 
Laps by Position, page 86).

• Select Auto Features > Auto Pause to change when the timer automati-
cally pauses (Using Auto Pause, page 87).

• Select Auto Features > Auto Sleep to automatically enter sleep mode 
after five minutes of inactivity (Using Auto Sleep, page 88).

• Select Auto Features > Auto Scroll to customize the display of the training 
data screens when the timer is running (Using Auto Scroll, page 88).

• Select Timer Start Mode to customize how the device detects the start of 
a ride and automatically starts the timer (Starting the Timer Automati-
cally, page 88).

All changes are saved to the activity profile.

Customizing the Data Screens
You can customize data screens for each activity profile.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Data Screens.

4 Select a data screen.
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5 If necessary, enable the data screen.

6 Select the number of data fields to appear on the screen.

7 Select  .

8 Select a data field to change it.

9 Select  .

Changing the Satellite Setting
For increased performance in challenging environments and faster GPS posi-
tion location, you can enable GPS+GLONASS. Using the GPS+GLONASS setting 
reduces battery life more quickly than using only GPS.

1 Select   > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select GPS Mode.

4 Select an option.

Alerts
You can use alerts to train toward specific time, distance, calorie, heart rate, 
cadence, and power goals. Alert settings are saved with your activity profile.

Setting Range Alerts

If you have an optional heart rate monitor, cadence sensor, or power meter, 
you can set up range alerts. A range alert notifies you when the device 
measurement is above or below a specified range of values. For example, you 
can set the device to alert you when your cadence is below 40 RPM and over 
90 RPM. You can also use a training zone (Training Zones, page 36) for the 
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range alert.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Alerts.

4 Select Heart Rate Alert, Cadence Alert, or Power Alert.

5 If necessary, turn on the alert.

6 Select the minimum and maximum values, or select zones.

7 If necessary, select .

Each time you exceed or drop below the specified range, a message appears. 
The device also beeps if audible tones are turned on (Turning the Device 
Tones On and Off, page 91).

Setting a Recurring Alert

A recurring alert notifies you each time the device records a specified value or 
interval. For example, you can set the device to alert you every 30 minutes.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Alerts.

4 Select Time Alert, Distance Alert, or Calorie Alert.

5 Turn on the alert.

6 Enter a value.

7 Select .

Each time you reach the alert value, a message appears. The device also beeps 
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if audible tones are turned on (Turning the Device Tones On and Off, page 
91).

Auto Lap

Marking Laps by Position

You can use the Auto Lap feature to mark the lap at a specific position 
automatically. This feature is helpful for comparing your performance over 
different parts of a ride (for example, a long climb or training sprints). During 
courses, you can use the By Position option to trigger laps at all of the lap 
positions saved in the course.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Auto Lap > Auto Lap Trigger > By Position > Lap At.

4 Select an option:

• Select Lap Press Only to trigger the lap counter each time you select  
and each time you pass any of those locations again.

• Select Start and Lap to trigger the lap counter at the GPS location where 
you select  and at any location during the ride where you select  .

• Select Mark and Lap to trigger the lap counter at a specific GPS location 
marked before the ride and at any location during the ride where you 
select  .

5 If necessary, customize the lap data fields (Customizing the Data Screens, 
page 83).
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Marking Laps by Distance

You can use the Auto Lap feature to mark the lap at a specific distance auto-
matically. This feature is helpful for comparing your performance over differ-
ent parts of a ride (for example, every 10 miles or 40 kilometers).

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Auto Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger > By Distance > Lap At.

4 Enter a value.

5 If necessary, customize the lap data fields (Customizing the Data Screens, 
page 83).

Using Auto Pause
You can use the Auto Pause feature to pause the timer automatically when 
you stop moving or when your speed drops below a specified value. This fea-
ture is helpful if your ride includes stop lights or other places where you need 
to slow down or stop.

NOTE: History is not recorded while the timer is stopped or paused.

1 Select   > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Auto Features > Auto Pause.

4 Select an option:

• Select When Stopped to pause the timer automatically when you stop 
moving.

• Select Custom Speed to pause the timer automatically when your speed 
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drops below a specified value.

5 If necessary, customize optional time data fields (Customizing the Data 
Screens, page 83).

Using Auto Sleep
You can use the Auto Sleep feature to automatically enter sleep mode after 
5 minutes of inactivity. During sleep mode, the screen is turned off and the 
ANT+ sensors, Bluetooth, and GPS are disconnected.

Wi-Fi continues to run while the device is asleep.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Auto Features > Auto Sleep.

Using Auto Scroll
You can use the Auto Scroll feature to automatically cycle through all of the 
training data screens while the timer is running.

1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Auto Features > Auto Scroll.

4 Select a display speed.

Starting the Timer Automatically
This feature automatically detects when your device has acquired satellites 
and is moving. It starts the timer or reminds you to start the timer so you can 
record your ride data.
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1 Select  > Settings > Activity Profiles.

2 Select a profile.

3 Select Timer Start Mode.

4 Select an option:

• Select Manual, and select  to start the timer.

• Select Prompted to display a visual reminder when your each the start 
notice speed.

• Select Auto to start the timer automatically when your each the start 
notice speed.

Bluetooth Settings
Select  > Settings > Bluetooth.

Enable: Enables Bluetooth wireless technology.

 NOTE: Other Bluetooth settings appear only when Bluetooth wireless tech-
nology is enabled.

Friendly Name: Allows you to enter a friendly name that identifies your de-
vices with Bluetooth wireless technology.

Pair Smartphone: Connects your device with a compatible Bluetooth enabled 
smartphone. This setting allows you to use Bluetooth connected features, 
including LiveTrack and activity uploads to Garmin Connect.

Call and Text Alerts: Allows you to enable phone notifications from your 
compatible smartphone.

Missed Calls and Texts: Displays missed phone notifications from your com-
patible smartphone.
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System Settings
Select  > Settings > System.

• Display Settings (Display Settings, page 90)

• Data Recording Settings (Data Recording Settings, page 90)

• Unit Settings (Changing the Units of Measure, page 91)

• Tone Settings (Turning the Device Tones On and Off, page 91)

• Language Settings (Changing the Device Language, page 91)

Display Settings
Select  > Settings > System > Display.

Brightness: Sets the backlight brightness.

Backlight Timeout: Sets the length of time before the backlight turns off.

Color Mode: Sets the device to display day or night colors. You can select the 
Auto option to allow the device to set day or night colors automatically 
based on the time of day.

Screen Capture: Allows you to save the image of the device screen.

Data Recording Settings
Select  > Settings > System > Data Recording.

Recording Interval: Controls how the device records activity data. The Smart 
option records key points where you change direction, speed, or heart 
rate. The 1 Sec option records points every second. It creates a very detailed 
record of your activity and increases the size of the stored activity file.

Cadence Averaging: Controls whether the device includes zero values for 
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cadence data that occur when you are not pedaling (Data Averaging for 
Cadence or Power, page 65).

Power Averaging: Controls whether the device includes zero values for power 
data that occur when you are not pedaling (Data Averaging for Cadence 
or Power, page 65).

Changing the Units of Measure
You can customize units of measure for distance and speed, elevation, tem-
perature, weight, position format, and time format.

1 Select  > Settings > System > Units.

2 Select a measurement type.

3 Select a unit of measure for the setting.

Turning the Device Tones On and Off

 Select  > Settings > System > Tones.

Changing the Device Language

 Select  > Settings > System > Language.

Changing the Configuration Settings
You can modify all of the settings you configured in the initial setup.

1 Select  > Settings > System > Device Reset > Initial Setup.

2 Follow the on-screen instructions.

Time Zones
Each time you turn on the device and acquire satellites or sync with your 
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smartphone, the device automatically detects your time zone and the current 
time of day.

Device Information

Specifications

Edge Specifications

Battery type Rechargeable, built-in lithium-ion battery
Battery life 12 hr., typical usage
Operating temperature 
range

From -20º to 60ºC (from -4º to 140ºF)

Charging temperature range From 0º to 45ºC (from 32º to 113ºF)
Radio frequency/protocol 2.4 GHz ANT+ wireless communications 

protocol
Bluetooth Smart wireless 
technology

Wi-Fi wireless technology

Water rating IEC 60529 IPX7*

*The device withstands incidental exposure to water of up to 1 m for up to 30 
min. For more information, go to www.garmin.com/waterrating.

Heart Rate Monitor Specifications

Battery type User-replaceable CR2032, 3 volts
Battery life Up to 4.5 yr. at 1 hr./day

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   92 2016/8/27   下午 03:01:35

www.garmin.com/waterrating


Edge® 820 93

EN

Operating temperature range From -5° to 50°C (from 23° to 122°F)
Radio frequency/protocol 2.4 GHz ANT+ wireless communica-

tions protocol
Water resistance 3 ATM*

*The device withstands incidental exposure to water of up to 1 m for up to 30 
min. For more information, go to www.garmin.com/waterrating.

Speed Sensor and Cadence Sensor Specifications

Battery type User-replaceable CR2032, 3 volts
Battery life Approximately 12 months (1 hour per day)
Operating temperature 
range

From -20º to 60ºC (from -4º to 140ºF)

Radio frequency/protocol 2.4 GHz ANT+ wireless communications pro-
tocol

Water rating 1 ATM*

*The device withstands pressure equivalent to a depth of 10 m. For 
more information, go to www.garmin.com/waterrating.

Device Care

NOTICE
Do not store the device where prolonged exposure to extreme temperatures 
can occur, because it can cause permanent damage.

Never use a hard or sharp object to operate the touchscreen, or damage may 
result.
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Avoid chemical cleaners, solvents, and insect repellents that can damage 
plastic components and finishes.

Secure the weather cap tightly to prevent damage to the USB port.

Cleaning the Device
1 Wipe the device using a cloth dampened with a mild detergent solution.

2 Wipe it dry.

After cleaning, allow the device to dry completely.

Caring for the Heart Rate Monitor

NOTICE
A build up of sweat and salt on the strap can decrease the ability of the heart 
rate monitor to report accurate data.

• Go to Garmin.com/HRMcare for detailed washing instructions.

• Rinse the strap after every use.

• Machine wash the strap after every seven uses.

• Do not put the strap in a dryer.

• When drying the strap, hang it up or lay it flat.

• To prolong the life of your heart rate monitor, unsnap the module when 
not in use.
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User Replaceable Batteries

WARNING

Do not use a sharp object to remove batteries.

Keep the battery away from children.

Never put batteries in mouth. If swallowed, contact your physician or local 
poison control center.

Replaceable coin cell batteries may contain perchlorate material. Special han-
dling may apply. See www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/perchlorate.

CAUTION

Contact your local waste disposal department to properly recycle the batter-
ies.

Replacing the Heart Rate Monitor Battery
1 Use a small Phillips screwdriver to remove the four screws on the back of 

the module.

2 Remove the cover and battery.
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3 Wait 30 seconds.

4 Insert the new battery with the positive side facing up.

 NOTE: Do not damage or lose the O-ring gasket.

5 Replace the back cover and the four screws.

 NOTE: Do not overtighten.

After you replace the heart rate monitor battery, you may need to pair it with 
the device again.

Replacing the Speed Sensor or Cadence Sensor Battery
The LED flashes red to indicate a low battery level after two revolutions.

1 Locate the circular battery cover 1  on the back of the sensor.

2 Twist the cover counter-clockwise until the marker points to unlocked and 
the cover is loose enough to remove.

3 Remove the cover and the battery 2  .

 TIP: You can use a piece of tape 3  or a magnet to remove the battery from 
the cover.
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4 Wait 30 seconds.

5 Insert the new battery into the cover, observing polarity.

 NOTE: Do not damage or lose the O-ring gasket.

6 Twist the cover clockwise until the marker points to locked.

 NOTE: The LED flashes red and green for a few seconds after battery re-
placement. When the LED flashes green and then stops flashing, the device 
is active and ready to send data.

 If the device stops responding, you may need to reset it. This does not 
erase any of your data or settings.

Troubleshooting
Resetting the Device
If the device stops responding, you may need to reset it. This does not erase 
any of your data or settings.

 Hold  for 10 seconds.

 The device resets and turns on.
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Clearing User Data
You can restore all of the device settings to the factory default values.

NOTE: This deletes all user-entered information, but it does not delete your 
history.

 Select  > Settings > System > Device Reset > Factory Reset > .

Maximizing Battery Life
• Turn on Battery Save Mode (Turning On Battery Save Mode, page 98). 

NOTE: Do not damage or lose the O-ring gasket.

• Decrease the backlight brightness (Using the Backlight, page 19) or 
shorten the backlight timeout (Display Settings, page 90).

• Select the Smart recording interval (Data Recording Settings, page 90). 
NOTE: Do not overtighten.

• Turn on the Auto Sleep feature (Using Auto Sleep, page 88). 
After you replace the heart rate monitor battery, you may need to pair it 
with the device again.

• Turn off the Bluetooth wireless feature (Bluetooth Settings, page 89).

• Select the GPS setting (Changing the Satellite Setting, page 84).

Turning On Battery Save Mode
Battery save mode adjusts the settings automatically to extend the battery 
life for longer rides. During an activity, the screen turns off. You can enable 
automatic alerts and tap the screen to wake it up. Battery save mode records 
GPS track points and sensor data less frequently. Speed, distance, and track 
data accuracy are reduced.
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NOTE: History is recorded in battery save mode when the timer is running.

1 Select  > Settings > Battery Save Mode > Enable.

2 Select the alerts that wake up the screen during an activity.

Improving GPS Satellite Reception
• Frequently sync the device to your Garmin Connect account:

 ◦ Connect your device to a computer using the USB cable and the Garmin 
Express application.

 ◦ Sync your device to the Garmin Connect Mobile app using your Bluetooth 
enabled smartphone.

 ◦ Connect your device to your Garmin Connect account using a Wi-Fi wire-
less network. 
While connected to your Garmin Connect account, the device downloads 
several days of satellite data, allowing it to quickly locate satellite signals.

• Take your device outside to an open area away from tall buildings and 
trees.

• Remain stationary for a few minutes.

Setting Your Elevation
If you have accurate elevation data for your present location, you can manu-
ally calibrate the altimeter on your device.

1 Select Navigation >  > Set Elevation.

2 Enter the elevation, and select .
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Temperature Readings
The device may display temperature readings that are higher than the actual 
air temperature if the device is placed in direct sunlight, held in your hand, or 
is charging with an external battery pack. Also, the device will take some time 
to adjust to significant changes in temperature.

Replacement O-rings
Replacement bands (O-rings) are available for the mounts.

NOTE: Use Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) replacement bands 
only. Go to http://buy.garmin.com, or contact your Garmin dealer.

Viewing Device Information
1 Select  > Settings > System > About.

2 Select an option.

• Select Copyright Info to view software information, the unit ID, and the 
license agreement.

• Select Regulatory Info to view the regulatory information and model 
number.

Updating the Software
Before you can update your device software, you must have a Garmin Con-
nect account, and you must download the Garmin Express application.

1 Connect the device to your computer using the USB cable.

 When new software is available, Garmin Express sends it to your device.
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2 Follow the on-screen instructions.

3 Do not disconnect your device from the computer during the update pro-
cess.

 NOTE: If you have already used Garmin Express to set up your device with 
Wi-Fi connectivity, Garmin Connect can automatically download available 
software updates to your device when it connects using Wi-Fi.

Support and Updates
Garmin Express (www.garmin.com/express) provides easy access to these 
services for Garmin devices.

• Product registration

• Product manuals

• Software updates

• Data uploads to Garmin Connect

• Map, chart, or course updates

Getting More Information
• Go to Garmin.com/intosports.

• Go to Garmin.com/learningcenter.

• Go to http://buy.garmin.com, or contact your Garmin dealer for informa-
tion about optional accessories and replacement parts.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   101 2016/8/27   下午 03:01:36

http://www.garmin.com/express
http://Garmin.com/intosports
http://Garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com


102 Edge® 820

EN

FTP Ratings
These tables include classifications for functional threshold power (FTP) esti-
mates by gender.

Males Watts per Kilogram (W/kg)
Superior 5.05 and greater
Excellent From 3.93 to 5.04
Good From 2.79 to 3.92
Fair From 2.23 to 2.78
Untrained Less than 2.23

Females Watts per Kilogram (W/kg)
Superior 4.30 and greater
Excellent From 3.33 to 4.29
Good From 2.36 to 3.32
Fair From 1.90 to 2.35
Untrained Less than 1.90

FTP ratings are based on research by Hunter Allen and Andrew Coggan, PhD, 
Training and Racing with a Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
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Heart Rate Zone Calculations

Zone
% of Maximum 

Heart Rate
Perceived Exertion Benefits

1 50-60%
Relaxed, easy pace, rhyth-
mic breathing

Beginning-level aero-
bic training, reduces 
stress

2 60-70%
Comfortable pace, slightly 
deeper breathing, conver-
sation possible

Basic cardiovascular 
training, good recov-
ery pace

3 70-80%
Moderate pace, more dif-
ficult to hold conversation

Improved aerobic 
capacity, optimal car-
diovascular training

4 80-90%
Fast pace and a bit un-
comfortable, breathing 
forceful

Improved anaerobic 
capacity and thresh-
old, improved speed

5 90-100%
Sprinting pace, unsustain-
able for long period of 
time, labored breathing

Anaerobic and 
muscular endurance, 
increased power

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   103 2016/8/27   下午 03:01:36



104 Edge® 820

EN

VO2 Max. Standard Ratings
These tables include standardized classifications for VO2 max. estimates by 
age and gender.

Males Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

Supe-
rior

95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1

Excel-
lent 

80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7

Good 60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3

Fair 40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4

Poor 0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Females Percentile 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

Supe-
rior 

95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7

Excel-
lent 

80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9

Good 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1

Fair 40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9

Poor 0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

Data reprinted with permission from The Cooper Institute. For more informa-
tion, go to www.CooperInstitute.org.
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Wheel Size and Circumference
The wheel size is marked on both sides of the tire. This is not a comprehensive 
list. You can also use one of the calculators available on the Internet.

Wheel Size L (mm)
12 × 1.75 935
14 × 1.5 1020
14 × 1.75 1055
16 × 1.5 1185
16 × 1.75 1195
18 × 1.5 1340
18 × 1.75 1350
20 × 1.75 1515
20 × 1-3/8 1615
22 × 1-3/8 1770
22 × 1-1/2 1785
24 × 1 1753
24 × 3/4 Tubular 1785
24 × 1-1/8 1795
24 × 1-1/4 1905
24 × 1.75 1890
24 × 2.00 1925
24 × 2.125 1965
26 × 7/8 1920
26 × 1(59) 1913
26 × 1(65) 1952
26 × 1.25 1953
26 × 1-1/8 1970
26 × 1-3/8 2068
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26 × 1-1/2 2100
26 × 1.40 2005
26 × 1.50 2010
26 × 1.75 2023
26 × 1.95 2050
26 × 2.00 2055
26 × 2.10 2068
26 × 2.125 2070
26 × 2.35 2083
26 × 3.00 2170
27 × 1 2145
27 × 1-1/8 2155
27 × 1-1/4 2161
27 × 1-3/8 2169
650 × 35A 2090
650 × 38A 2125
650 × 38B 2105
700 × 18C 2070
700 × 19C 2080
700 × 20C 2086
700 × 23C 2096
700 × 25C 2105
700 × 28C 2136
700 × 30C 2170
700 × 32C 2155
700C Tubular 2130
700 × 35C 2168
700 × 38C 2180
700 × 40C 2200Software
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Software License Agreement
BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CON-
DITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ 
THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries (“Garmin”) grant you a limited license to use 
the software embedded in this device (the “Software”) in binary executable 
form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and 
intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or 
its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its 
third-party providers and is protected under the United States of America 
copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge 
that the structure, organization, and code of the Software, for which source 
code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-
party providers and that the Software in source code form remains a valuable 
trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to 
decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce 
to human readable form the Software or any part thereof or create any deriv-
ative works based on the Software. You agree not to export or re-export the 
Software to any country in violation of the export control laws of the United 
States of America or the export control laws of any other applicable country.

Radio Frequency Exposure
This device is a mobile transmitter and receiver that uses its antenna to send 
and receive low levels of radio frequency (RF) energy for voice and data com-
munications. The device emits RF energy below the published limits when 
operating in its maximum output power mode and when used with Garmin 
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authorized accessories. To comply with FCC RF exposure compliance require-
ments, the device should be used in a compatible mount or as mounted per 
the installation instructions only. The device should not be used in other 
configurations.

This device must not be co-located or operated in conjunction with any other 
transmitter or antenna.
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยที่ส�าคัญ
การไมปฏิบัติตามคําเตือนตอไปนี้อาจเปนผลทําใหเกิดอุบัติเหตุหรือการชนที่มีผลตอการ
สูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรงได

ค�าเตือนเรื่องสุขภาพ
• ถาคุณมีการใชเครื่องชวยการเตนของหัวใจ (Pacemaker) หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ถูกฝงแบบอื่นอยู ใหปรึกษาแพทยประจําตัวของคุณกอนการใชเครื่องวัดอัตราการเตน
หัวใจ

• ปรึกษาแพทยประจําตัวของคุณกอนเริ่มหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการออกกําลังกาย
ใด ๆ

• อุปกรณ Garmin®, เครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, และอุปกรณเสริมอื่น ๆ เปนอุปกรณ
เพื่อผูบริโภคทั่วไป, ไมใชอุปกรณทางการแพทย และไมมีเปาหมายเพื่อวินิจฉัยโรค, 
เยียวยา, รักษา, หรือปองกันโรคภัยไขเจ็บใด ๆ อุปกรณและอุปกรณเสริมอาจโดนรบกวน
จากแหลงอิเล็กทรอนิกสภายนอก

• การอานคาอัตราการเตนหัวใจใชสําหรับเปนการอางอิงเทานั้นและจะไมรับผิดชอบตอผล
ของการอานคาผิดพลาดใด ๆ

ค�าเตือนเกี่ยวกับจักรยาน
• ใชดุลยพินิจที่ดีสุดของคุณ และปนจักรยานในลักษณะที่ปลอดภัยเสมอ

• ตรวจดูใหแนใจวาจักรยานของคุณและฮารดแวรไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมและ
ชิ้นสวนทั้งหมดไดรับการติดตั้งอยางถูกตอง 

ค�าเตือนเรื่องการน�าทาง
ถาอุปกรณของคุณติดตั้งหรือสามารถใชผลิตภัณฑแผนที่ถนน ใหทําตามคําแนะนําเหลานี ้
รวมไปถึงใหแนใจถึงความปลอดภัยระหวางนําทาง:
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• ใหเทียบขอมูลที่แสดงบนอุปกรณกับแหลงขอมูลการเดินทางที่มีอยูทั้งหมดเสมอ, ซึ่ง
รวมถึงปายถนน, ปายสภาพถนน, สภาพอากาศ, และปจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอความ
ปลอดภัยขณะกําลังนําทาง เพื่อความปลอดภัย ใหแกไขขอมูลที่ขัดแยงใด ๆ เสมอกอน
นําทางตอ และปฏิบัติตามปายถนนที่ประกาศไวและสภาพทองถนน

• ใชอุปกรณนี้เปนเครื่องชวยการนําทางเทานั้น อยาพยายามใชอุปกรณนี้เพื่อจุดมุงหมาย 
ใด ๆ ที่ตองการการวัดที่แมนยําของทิศทาง, ระยะทาง, ตําแหนง, หรือลักษณะ
ภูมิประเทศ   

ค�าเตือนของการน�าทางแบบออฟโรด
ถาอุปกรณ Garmin ของคุณสามารถแนะนําเสนทางแบบออฟโรดสําหรับกิจกรรมกลางแจง
ที่หลากหลายได เชนการปนจักรยาน, การเดินเขา, และการขับรถ ATV ใหปฏิบัติตามกฎ
เกณฑเหลานี้เพื่อใหการนําทางแบบออฟโรดมีความปลอดภัย

• ควรใชวิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณและปฏิบัติดวยสามัญสํานึกเมื่อตองตัดสินใจเกี่ยว
กับการนําทางแบบออฟโรด อุปกรณ Garmin ถูกออกแบบมาเพื่อใหคําแนะนําเสนทาง
เทานั้น ไมสามารถแทนที่ความเอาใจใสและการเตรียมการที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรม
กลางแจง อยาทําตามคําแนะนําเสนทางถาอุปกรณแนะนําเสนทางที่ผิดกฎหมายหรือ
อาจทําใหคุณอยูในสถานการณที่ไมปลอดภัย

• ใหเทียบขอมูลที่แสดงบนอุปกรณกับแหลงขอมูลการเดินทางที่มีอยูทั้งหมดเสมอ, ซึ่ง
รวมถึงปายถนน, ปายสภาพถนน, สภาพอากาศ, และปจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลตอความ
ปลอดภัยขณะกําลังนําทาง เพื่อความปลอดภัย ใหแกไขขอมูลที่ขัดแยงใด ๆ เสมอกอน
นําทางตอ และปฏิบัติตามปายถนนที่ประกาศไวและสภาพทองถนน

• ใหความสนใจตอผลกระทบของสภาพแวดลอมและความเสี่ยงโดยธรรมชาติของกิจกรรม
กอนที่จะเริ่มทํากิจกรรมออฟโรด โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบจากสภาพอากาศและ
สภาพอากาศที่เกี่ยวของกับสภาพเสนทางที่อาจมีตอความปลอดภัยของกิจกรรมของคุณ 
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีเครื่องแตงกายและเสบียงตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับกิจกรรม
ของคุณกอนการนําทางไปตามเสนทางและทางที่ไมคุนเคย
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เงื่อนไขและข้อก�าหนดของ OpenStreetMap
บางผลิตภัณฑของ Garmin มาพรอมกับขอมูล OpenStreetMap ผลิตภัณฑ Garmin 
OpenStreetMap ไมอยูภายใตเงื่อนไขของสิทธิในการใชงานซอฟตแวรอยางถูกตองตาม
กฎหมาย, แตอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุดานลางดังตอไปนี้ ขอมูล Open-
StreetMap สงวนลิขสิทธิ์โดยผูสนับสนุน OpenStreetMap และอยูภายใตใบอนุญาต
ฐานขอมูลเปด สิทธิ์ใด ๆ ในเนื้อหาเฉพาะรายของขอมูล OpenStreetMap ไดรับอนุญาต
ภายใตใบอนุญาตเนื้อหาของฐานขอมูล

ไม่มีการรับประกัน
ผลิตภัณฑ Garmin OpenStreetMap ใหบริการแกคุณ “อยางที่เปน,” และคุณยินยอมที่
จะรับความเสี่ยงในการใชงานดวยตนเอง Garmin และผูไดรับอนุญาตจาก Garmin, รวม
ไปถึงผูไดรับอนุญาต, ผูใหบริการ, channel partners และผูผลิตตาง ๆ, และบริษัทใน
เครือของ Garmin และผูไดรับอนุญาตไมรับรอง, เปนผูแทนหรือรับประกันของประเภท
ใด ๆ, ทั้งทางตรงหรือทางออม, ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายหรือในประการอื่น, รวมไปถึงแตไม
จํากัดแค, เนื้อหา, คุณภาพ, ความเที่ยงตรง, ความสมบูรณ, ความมีประสิทธิภาพ, ความ
วางใจได, ความเหมาะสมทางการตลาด, ความเหมาะสําหรับจุดประสงคที่เจาะจง, ความ
มีประโยชน, การใชหรือผลที่จะไดรับจากการใชงานผลิตภัณฑ Garmin OpenStreet-
Map, หรือเนื้อหาหรือเซิรฟเวอรนั้นจะไมถูกรบกวนหรือปราศจากขอผิดพลาด ผลิตภัณฑ 
Garmin OpenStreetMap ถูกมุงหมายเพื่อชวยเสริมการเดินทางและจะตองไมถูกใช
ในวัตถุประสงคใด ๆ ที่ตองการการวัดที่แมนยําของทิศทาง, ระยะทาง, ตําแหนง, หรือ
ภูมิประเทศ Garmin ไมรับประกันความเที่ยงตรงหรือความสมบูรณแบบของขอมูลแผนที่
ในผลิตภัณฑตาง ๆ ของ OpenStreetMap

ค�าเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสามารถใชในอุปกรณนี้ได แบตเตอรี่แบบถานกอนกระดุมสามารถ
ใชในอุปกรณเสริมได

หากไมปฏิบัติตามแนวทางเหลานี้ อาจทําใหแบตเตอรี่มีชวงอายุการใชงานที่สั้นลง หรือ
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อาจทําใหเสี่ยงตอการชํารุดเสียหายของอุปกรณ, เกิดไฟไหม, เกิดแผลไหมจากสารเคมี, 
เกิดการรั่วไหลของสารอิเล็กโทรไลต และ/หรือไดรับบาดเจ็บ

• อยาปลอยใหอุปกรณนี้สัมผัสกับแหลงกําเนิดความรอน หรืออยูในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง 
เชนบริเวณที่มีแดดจัดในยานพาหนะที่ไมมีคนดูแล เพื่อปองกันความเสียหาย โปรดถอด
อุปกรณนี้ออกจากยานพาหนะ หรือเก็บในที่ที่พนจากแสงแดดสองโดยตรง เชนในชอง
เก็บของหนารถ

• อยาถอดแยกสวน, ดัดแปลง, ผลิตซํ้า, เจาะหรือทําความเสียหายตออุปกรณหรือ
แบตเตอรี่

• อยาถอดหรือพยายามถอดแบตเตอรี่ที่ผูใชไมสามารถเปลี่ยนเองได

• อยาปลอยใหอุปกรณหรือแบตเตอรี่สัมผัสกับไฟ, การระเบิด, หรือสิ่งที่เปนอันตรายอื่น ๆ

• อยาใชวัตถุที่แหลมคมชวยถอดแบตเตอรี่ออก

• เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

• หามใสแบตเตอรี่เขาปาก การกลืนลงไปอาจนําไปสูบาดแผลไหมจากสารเคมี, เนื้อเยื่อ
ออนทะลุ, และการเสียชีวิตได การไหมอยางรุนแรงสามารถเกิดขึ้นไดภายใน 2 ชั่วโมง
หลังการกลืน โปรดรับความชวยเหลือดานการแพทยในทันที

• อยาใชสายไฟและ/หรือสายเคเบิลที่ไมไดรับการรับรองหรือที่จัดทําโดย Garmin

• หากใชเครื่องชารจแบตเตอรี่ภายนอก ใหใชเฉพาะอุปกรณที่ไดรับการรับรองจาก 
Garmin สําหรับผลิตภัณฑของคุณเทานั้น

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยอะไหลแบตเตอรี่ที่ถูกตองเทานั้น การใชแบตเตอรี่ที่ไมถูกตองอาจ
ทําใหเสี่ยงตอการเกิดไฟไหมหรือการระเบิดได หากตองการซื้อแบตเตอรี่สํารอง โปรด
ติดตอตัวแทนจําหนาย Garmin ของคุณหรือไปที่เว็บไซตของ Garmin 

• อยาใชงานอุปกรณนอกเหนือไปจากชวงอุณหภูมิที่ถูกกําหนดในคูมือที่อยูในบรรจุภัณฑ
ของอุปกรณ

• เมื่อเก็บอุปกรณไวเปนระยะเวลานาน โปรดเก็บภายในชวงอุณหภูมิที่ถูกกําหนดในคูมือที่
อยูในบรรจุภัณฑของอุปกรณ
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ค�าเตือน
• แบตเตอรี่แบบถานกอนกระดุมที่เปลี่ยนไดอาจมีสารเปอรคลอเรตบรรจุอยู อาจตองใช
การจัดการแบบพิเศษ ดูที่ www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/perchlorate

• ติดตอฝายกําจัดของเสียในทองที่ของคุณเพื่อกําจัดอุปกรณ/แบตเตอรี่ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่มีผลบังคับในทองที่

ข้อสังเกต
อุปกรณที่ใชในการนําทางอาจประสบกับสมรรถภาพที่ลดตํ่าลง  หากคุณใชงานใกลกับ
อุปกรณใด ๆ ที่ใชเครือขายบรอดแบนดบนพื้นดินโดยทํางานใกลกับความถี่ที่ใชโดยระบบ 
Global Navigation Satellite System (GNSS), เชน Global Positioning Service 
(GPS) การใชอุปกรณดังกลาวอาจทําใหการรับสัญญาณ GNSS แยลง

โปรแกรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์
สามารถเขาดูขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนําผลิตภัณฑของ Garmin® มารีไซเคิลใหม และ
โปรแกรม WEEE, RoHS, REACH, และโปรแกรมที่ปฏิบัติตามอื่น ๆ ไดที ่Garmin.com/
aboutGarmin/environment

เอกสารแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน
Garmin ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑนี้สอดคลองตามขอกําหนดจําเพาะและบทบัญญัติ
ที่วาดวยคําสั่ง 1999/5/EC อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หากตองการดูเอกสารแสดงความสอดคลอง
ตามมาตรฐานฉบับสมบูรณ ใหไปที่ Garmin.com/compliance

การปฏิบัติตาม Innovation, Science and Economic Development Canada

อุปกรณนี้สอดคลองกับ Industry Canada ที่ไดรับการยกเวนใบอนุญาตมาตรฐาน RSS 
การทํางานจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขสองประการตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการ
รบกวน และ (2) อุปกรณนี้ตองสามารถจัดการกับการรบกวนใด ๆ รวมทั้งการรบกวนที่อาจ
สงผลใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงคของอุปกรณ
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การสัมผัสรังสีความถี่วิทยุ
อุปกรณนี้เปนเครื่องสงและเครื่องรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ ซึ่งใชเสาอากาศภายในเพื่อสง
และรับพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ระดับตํ่าสําหรับการสื่อสารขอมูล อุปกรณนี้ปลอยพลังงาน 
RF ตํ่ากวาขีดจํากัดที่ระบุ เมื่อใชงานในโหมดกําลังเอาตพุตสูงสุด และเมื่อใชงานรวมกับ
อุปกรณเสริมที่ไดรับอนุญาตจาก Garmin เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการสัมผัสกับ RF อุปกรณควรมีการใชงานตามที่อธิบายไวในคูมือ ไมควรใชอุปกรณในรูป
แบบอื่น ๆ หามติดตั้งหรือใชงานอุปกรณนี้รวมกับเครื่องสงสัญญาณหรือเสาอากาศอื่นใด

การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ FCC
อุปกรณนี้สอดคลองตามกฎขอบังคับ FCC สวนที ่15 การทํางานอยูภายใตเงื่อนไขสอง
ประการดังนี้:

 (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย, และ

 (2) อุปกรณนี้ตองสามารถจัดการกับสัญญาณรบกวนใด ๆ ที่ไดรับ ซึ่งรวมถึงสัญญาณ
รบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานที่ไมพึงประสงค

อุปกรณนี้ไดผานการทดสอบและพบวาสอดคลองกับขอจํากัดสําหรับอุปกรณดิจิตอล Class 
B ซึ่งตรงตามกฎขอบังคับ FCC สวนที ่15 ขอจํากัดเหลานี้ไดถูกออกแบบเพื่อทําใหอุปกรณ
มีการปองกันที่เหมาะสมตอสัญญาณรบกวนที่เปนอันตรายเมื่อติดตั้งในบริเวณที่พักอาศัย 
อุปกรณนี้ผลิต, ใช, และสามารถแผพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ และอาจกอใหเกิดสัญญาณ
รบกวนที่เปนอันตรายตออุปกรณสื่อสารดวยคลื่นวิทยุหากไมไดถูกติดตั้งและใชงานตามคํา
แนะนํา อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาจะไมมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นในการติดตั้งอยาง
เฉพาะเจาะจง ถาอุปกรณนี้กอใหเกิดสัญญาณรบกวนตอการรับคลื่นวิทยุหรือโทรทัศน, 
ซึ่งสามารถตรวจไดโดยการเปดและปดอุปกรณนี้, ขอแนะนําใหผูใชพยายามแกไขปญหา
สัญญาณรบกวนดังกลาวโดยใชหนึ่งในวิธีการดังตอไปนี้:

• ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนงที่ตั้งของเสารับสัญญาณ

• เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณ เชื่อมตออุปกรณกับเตาเสียบที่อยู
คนละวงจรกับอุปกรณ GPS
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• ปรึกษาตัวแทนจําหนายหรือชางเทคนิคดานวิทย/ุโทรทัศนที่มีประสบการณเพื่อขอรับ
ความชวยเหลือ

ผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใด ๆ ที่ผูใชสามารถซอมแซมเองได การซอมแซมตาง ๆ ควรไดรับ
การดําเนินการโดยศูนยบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Garmin เทานั้น การซอมแซมหรือการ
แกไขดัดแปลงที่ไมไดรับอนุญาตอาจสงผลใหอุปกรณนี้เกิดการชํารุดเสียหายอยางถาวร 
และสงผลใหการรับประกันและสิทธิ์ของคุณในการใชอุปกรณนี้ภายใตกฎขอบังคับสวนที่ 
15 เปนโมฆะได

ข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์
เมื่อใชอุปกรณนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของขอตกลงการใช
ซอฟตแวรดังตอไปนี้ โปรดอานขอตกลงนี้ใหเขาใจอยางละเอียด

Garmin Ltd. และบริษัทสาขา (“Garmin”) ใหการอนุญาตแกคุณในวงจํากัดในการใชงาน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณนี้ (“ซอฟตแวร”) ในรูปแบบไบนารี่ที่สั่งทําการไดใน
การทํางานตามปกติของผลิตภัณฑ กรรมสิทธิ์, สิทธิ์การครอบครอง, และสิทธิ์ในทรัพยสิน
ทางปญญาที่มีตอซอฟตแวรยังคงเปนของ Garmin และ/หรือผูใหบริการรายอื่น

คุณยอมรับวาซอฟตแวรนี้เปนทรัพยสินของ Garmin และ/หรือผูใหบริการรายอื่น และได
รับการคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
สากล นอกจากนั้น คุณยังยอมรับอีกวาโครงสราง, องคประกอบ, และรหัสของซอฟตแวร, 
ที่ไมไดใหรหัสตนฉบับไว, ถือวาเปนความลับทางการคาที่มีคาของ Garmin และ/หรือผูให
บริการรายอื่น และซอฟตแวรในรูปแบบรหัสตนฉบับก็ยังคงเปนความลับทางการคาที่มีคา
ของ Garmin และ/หรือผูใหบริการรายอื่นเชนกัน คุณตกลงที่จะไม decompile, แยกสวน, 
ปรับแตง, reverse assemble, ทําวิศวกรรมยอนกลับ, หรือลดรูปแบบซอฟตแวรใหเปน
ภาษาที่คนทั่วไปอานออกได ไมวาจะเปนสวนหนึ่งสวนใด หรือสรางงานที่ถูกดัดแปลงจาก
ซอฟตแวรตนแบบ คุณตกลงที่จะไมสงออกซอฟตแวรหรือสงออกซํ้าไปยังประเทศใด ๆ ที่
จะเปนการละเมิดตอกฎหมายควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมาย
ควบคุมการสงออกของประเทศอื่นใดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับ
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ข้อมูลแผนที่
Garmin ใชแหลงขอมูลรวมกันของรัฐบาลและเอกชน โดยมิใชวาทุกแหลงขอมูลจะมี
ขอมูลที่ถูกตองแมนยําหรือครบถวนสมบูรณ ในบางประเทศไมมีขอมูลแผนที่ที่ครบถวน
สมบูรณและถูกตองแมนยําที่พรอมใชงาน หรือขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่มีราคาแพงมาก

การรับประกันแบบจ�ากัด
ผลิตภัณฑที่ไมเกี่ยวกับการบินของ Garmin ไดรับประกันวาจะไมมีขอบกพรองดานวัสดุ
หรือดานคุณภาพของผลิตภัณฑเปนเวลาหนึ่งปนับจากวันที่ซื้อ โดยภายในชวงเวลาดัง
กลาว Garmin จะซอมแซมหรือเปลี่ยนสวนประกอบใด ๆ ที่บกพรองจากการใชงานปกติ
ตามดุลยพินิจของบริษัท ในการซอมแซมหรือการเปลี่ยนสวนประกอบดังกลาว ลูกคา
ไมตองเสียคาใชจายสําหรับอะไหลหรือคาแรงแตอยางใด โดยลูกคาจะตองรับผิดชอบ
สําหรับคาขนสงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การรับประกันนี้ไมครอบคลุม: (i) ความเสียหายของพื้น
ผิว, เชนรอยขูดขีด, รอยบิ่น, และรอยบุบ; (ii) อะไหลสิ้นเปลือง, เชนแบตเตอรี,่ ยกเวนแต
ผลิตภัณฑเกิดการชํารุดเสียหายอันเนื่องมาจากขอบกพรองดานวัสดุหรือดานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ; (iii) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, การใชในทางที่ผิด, การใชผิดวิธ,ี โดน
นํ้า, นํ้าทวม, ไฟไหม, หรือภัยธรรมชาติหรือสาเหตุภายนอกอื่น ๆ; (iv) ความเสียหายที่เกิด
จากการบริการที่ดําเนินการโดยผูใดก็ตามที่ไมใชผูใหบริการที่ไดรับอนุญาตจาก Garmin; 
(v) ความเสียหายตอผลิตภัณฑที่ไดถูกดัดแปรหรือปรับเปลี่ยนโดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย
ลักษณอักษรจาก Garmin, หรือ (vi) ความเสียหายตอผลิตภัณฑที่ไดถูกเชื่อมตอกับสาย
ไฟและ/หรือสายขอมูลที่ไมไดที่จัดทําโดย Garmin นอกจากนี้ Garmin ขอสงวนสิทธิ์ใน
การปฏิเสธสิทธิ์การเรียกรองการรับประกันกับผลิตภัณฑหรือการบริการที่ไดรับและ/หรือถูก
ใชในการฝาฝนกฎหมายของประเทศใด ๆ

ผลิตภัณฑนี้ถูกตั้งใจใหใชสําหรับชวยในการเดินทางเทานั้น และจะตองไมถูกใชสําหรับจุด
ประสงคใด ๆ ที่ตองการการวัดที่แมนยําของทิศทาง, ระยะทาง, ตําแหนงหรือลักษณะของ
ภูมิประเทศ Garmin ไมรับประกันถึงความแมนยําหรือความสมบูรณของขอมูลแผนที่ใน
ผลิตภัณฑนี้

การซอมแซมจะไดการรับประกัน 90 วัน หากเครื่องที่สงไปในยังอยูภายใตการรับประกัน

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   116 2016/8/27   下午 03:01:37



Edge® 820 117

TH

เดิม ถาเชนนั้นจะไดการรับประกันใหมเปน 90 วันหรือจนกวาจะถึงการสิ้นสุดของการรับ
ประกันเดิม 1 ป โดยขึ้นอยูกับวาขอใดมีระยะเวลายาวกวา 

การรับประกันนี้ยังไมครอบคลุม, และ Garmin ไมรับผิดชอบตอ, การเสื่อมลงใด ๆ ใน
สมรรถนะของผลิตภัณฑการนําทางใด ๆ ของ Garmin ที่มีผลเนื่องมาจากการใชงานใกล
กับโทรศัพทมือถือหรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ใชเครือขายบรอดแบนดบนพื้นดินโดยทํางานใกลกับ
ความถี่ที่ใชโดยระบบ Global Navigation Satellite System (GNSS), เชน Global Po-
sitioning Service (GPS) การใชอุปกรณดังกลาวอาจทําใหการรับสัญญาณ GNSS แยลง

ขึ้นกับขอบเขตสูงสุดที่ยินยอมใหปฏิบัติตามไดทางกฏหมาย, การรับประกันและการแกไข
เปลี่ยนแปลงที่อยูในเอกสารฉบับนี้มีอํานาจสิทธิ์ขาดจําเพาะและใชแทน, และ Garmin 
ไดปฏิเสธอยางชัดแจง, การรับประกันอื่น ๆ ทั้งปวง, ไมวาทั้งโดยชัดแจง, โดยนัย, ตาม
กฎหมาย, หรืออยางอื่น, ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบใด ๆ ที่บังเกิดขึ้นภายใตการรับประกัน
ดานสินคาหรือความเหมาะสมตอการใชประโยชนเฉพาะอยาง ตามกฎหมาย หรืออยางอื่น 
การรับประกันนี้ไดมอบสิทธิ์อันชอบธรรมตามกฎหมายโดยเฉพาะใหกับคุณ ซึ่งอาจแตกตาง
กันไปตามประเทศตาง ๆ หากการรับประกันโดยนัยไมสามารถปฏิเสธได, การรับประกันดัง
กลาวจะถูกจํากัดตามชวงเวลาของชวงระยะการรับประกันนี้ บางประเทศไมอนุญาตใหมีขอ
จํากัดวาการรับประกันโดยนัยใชไดนานแคไหน, ดังนั้นขอจํากัดขางตนจึงอาจไมมีผลบังคับ
ใชกับคุณ

ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม Garmin จะไมรับผิดชอบสําหรับคาเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิด
ขึ้นโดยบังเอิญ, คาเสียหายพิเศษ, คาเสียหายจําเพาะ, คาเสียหายโดยออม, หรือคาเสีย
หายที่เปนผลตอเนื่อง, ไมวาเปนผลมาจากการใชงาน, การใชในทางที่ผิด, หรือการขาด
ความสามารถในการใชผลิตภัณฑนี้ หรือจากขอบกพรองของผลิตภัณฑ บางประเทศไม
อนุญาตใหยกเวนคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือที่เปนผลตอเนื่อง ดังนั้นขอจํากัด
ขางตนจึงอาจไมมีผลบังคับใชกับคุณ

Garmin ขอสงวนสิทธิ์ขาดแตผูเดียวในการซอมแซม หรือเปลี่ยน (ดวยผลิตภัณฑใหมหรือ
ผลิตภัณฑที่ยกเครื่องใหมหมด) อุปกรณหรือซอฟตแวรหรือเสนอเงินคืนเต็มจํานวนตาม
ราคาที่ซื้อ โดยเปนไปตามดุลยพินิจของ Garmin ในกรณีที่คุณฝาฝนสัญญาการรับประกัน 
การซอมแซมแกไขดังกลาวจะตกเปนหนาที่ความรับผิดชอบของคุณแตเพียงผูเดียว
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หากตองการขอรับการบริการที่อยูภายใตการรับประกัน ใหติดตอตัวแทนจําหนายในประเทศ
ของคุณที่ไดรับอนุญาตจาก Garmin หรือโทรไปที่ฝายสนับสนุนดานผลิตภัณฑของ 
Garmin เพื่อขอรับคําแนะนําดานการจัดสงและหมายเลขติดตามพัสดุไปรษณีย RMA ใส
อุปกรณลงในบรรจุภัณฑอยางแนนหนา พรอมแนบสําเนาใบเสร็จการซื้อขายตนฉบับจํานวน
หนึ่งชุด ซึ่งเปนหลักฐานการซื้อที่จําเปนตองแสดงเพื่อขอรับการซอมแซมภายใตการรับ
ประกัน เขียนหมายเลขติดตามพัสดุไปรษณียที่บริเวณดานนอกบรรจุภัณฑอยางชัดเจน สง
อุปกรณดังกลาวพรอมชําระคาจัดสงลวงหนาไปยังศูนยบริการที่ไดรับประกันของ Garmin 
แหงใดก็ได

การซื้อผ่านการประมูลออนไลน์: ผลิตภัณฑที่ซื้อผานการประมูลออนไลนจะไมไดรับ
สิทธิสวนลดและขอเสนอพิเศษอื่น ๆ ภายใตการรับประกันจาก Garmin การยืนยันการ
ประมูลออนไลนจะไมสามารถใชรับรองความถูกตองในการรับประกันได หากตองการ
ขอรับการบริการภายใตการรับประกัน ผูขอรับบริการจําเปนตองแสดงใบเสร็จการซื้อ
ขายตนฉบับหรือสําเนาจํานวนหนึ่งชุดที่ผูขอรับบริการไดรับจากผูคาปลีกที่ออกใบเสร็จ
นี้ Garmin จะไมเปลี่ยนสวนประกอบที่สูญหายจากพัสดุใด ๆ ที่ซื้อผานการประมูล
ออนไลน

การซื้อจากต่างประเทศ: ผูแทนจําหนายระหวางประเทศอาจจัดเตรียมการรับประกันที่
แยกออกมาตางหากสําหรับอุปกรณที่ซื้อภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยขึ้นอยูกับ
ประเทศนั้น ๆ หากมีผลบังคับ, ผูแทนจําหนายประจําทองที่ในประเทศนั้น ๆ จะเปนผู
ใหการรับประกันนี้ ตลอดจนใหบริการซอมแซมสําหรับอุปกรณของคุณ การรับประกัน
จากผูแทนจําหนายมีผลครอบคลุมในพื้นที่ของการจัดหนายที่กําหนดไวเทานั้น อุปกรณ
ที่ซื้อในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาตองถูกสงคืนไปยังศูนยบริการของ Garmin 
ในสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, หรือไตหวันเพื่อรับการบริการ

การซื้อในประเทศออสเตรเลีย: สินคาของเรามาพรอมกับการรับประกันที่ไมไดรับการ
ยกเวนภายใต Australian Consumer Law คุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือขอคืนเงิน
สําหรบัความเสียหายท่ีสําคญัและขอคาชดเชยสําหรบัการสูญเสียหรอืความเสียหายใด ๆ 
ซึ่งสามารถเห็นลวงหนาไดโดยมีเหตุผลเพียงพอ คุณยังมีสิทธิที่จะขอรับการซอมหรือ
เปลี่ยนสินคาถาคุณภาพสินคานั้นไมอยูในเกณฑที่รับไดและความเสียหายยังไมถึงระดับ
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ความเสียหายสําคัญ ผลประโยชนภายใต Limited Warranty ของเรายังรวมกับสิทธิ
และการเยียวยาอื่น ๆ ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับในสวนที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑตาง ๆ 
Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW, Australia, 2766 
โทรศัพท: 1800 235 822
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บทน�า
ค�าเตือน

ดูคําแนะนําขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและความปลอดภัยไดในกลองผลิตภัณฑเพื่อศึกษาคํา
เตือนและขอมูลสําคัญอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ

ปรึกษาแพทยประจําตัวของคุณเสมอกอนคุณเริ่มหรือดัดแปลงโปรแกรมการออกกําลังกาย
ใด ๆ

เริ่มต้นใช้งาน
เมื่อเริ่มใชอุปกรณเปนครั้งแรก คุณตองตั้งคาและเรียนรูคุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ

1  ชารจอุปกรณ (การชารจอุปกรณ, หนา 120)

2  ติดตั้งอุปกรณโดยใชที่ยึดมาตรฐาน (การติดตั้งที่ยึดมาตรฐาน, หนา 121) หรือที่ยึดแบบ 
out-front (การติดตั้งที่ยึดแบบ Out-Front, หนา 123)

3  เปดอุปกรณ (การเปดอุปกรณ, หนา 125)

4  ระบุตําแหนงดาวเทียม (การรับสัญญาณดาวเทียม, หนา 128)

5  ออกไปปนจักรยาน (การออกไปปนจักรยาน, หนา 128)

6  อัพโหลดการปนของคุณไปที่ Garmin Connect™ (การออกไปปนจักรยาน, หนา 128)

การชาร์จอุปกรณ์
ข้อสังเกต

เพื่อปองกันการสึกหรอ ใหเช็ดพอรต USB, ฝาครอบกันอากาศ, และพื้นที่โดยรอบใหแหง
สนิทกอนการชารจหรือการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

อุปกรณนี้ใชพลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในที่คุณสามารถชารจไดโดยใชปลั๊ก
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ไฟผนังมาตรฐาน หรือผานพอรต USB บนคอมพิวเตอรของคุณ

หมายเหต:ุ อุปกรณจะไมชารจเมื่ออยูนอกชวงอุณหภูมิที่ไดรับการรับรองแลว (ขอมูล
จําเพาะของ Edge, หนา 199)

1 ดึงฝาครอบกันอากาศ ① ออกจากพอรต USB ②

2 เสียบปลายดานเล็กของสาย USB เขากับพอรต USB บนอุปกรณ 

3 เสียบปลายดานใหญของสาย USB เขากับ AC อะแดปเตอรหรือพอรต USB ของ
คอมพิวเตอร

4 เสียบ AC อะแดปเตอรเขากับปลั๊กไฟผนังมาตรฐาน เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณเขากับ
แหลงจายไฟ, อุปกรณเปดขึ้นมา

5 ชารจอุปกรณจนเสร็จสมบูรณ

การติดตั้งที่ยึดมาตรฐาน
เพื่อการรับสัญญาณ GPS ที่ดีที่สุด, จัดตําแหนงที่ยึดจักรยานเพื่อที่ดานหนาของอุปกรณ
หันสูทองฟา คุณสามารถติดที่ยึดจักรยานบนคอแฮนดหรือที่แฮนดจักรยาน

1 เลือกตําแหนงที่มั่นคงเพื่อติดอุปกรณในที่ไมไปรบกวนการใชงานจักรยานของคุณอยาง
ปลอดภัย
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2  วางแผนยางรอง ① ลงบนดานหลังของที่ยึดจักรยาน

 ใหแท็บยางเรียงตรงกับดานหลังของที่ยึดกับจักรยานเพื่อใหเกาะอยูกับที่

3 วางที่ยึดจักรยานลงบนคอแฮนดจักรยาน

4 ติดที่ยึดจักรยานใหแนนดวยสายรัดสองเสน ② 

5 เรียงแท็บที่ดานหลังอุปกรณใหตรงกับรองบนที่ยึดจักรยาน ③ 

6 กดลงไปเบา ๆ และหมุนอุปกรณตามเข็มนาฬกาจนอุปกรณล็อกเขาที่
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การติดตั้งที่ยึดแบบ Out-Front
1 เลือกตําแหนงที่มั่นคงสําหรับติดอุปกรณ Edge ในที่ซึ่งไมไปรบกวนการปนจักรยาน
อยางปลอดภัย

2 ใชประแจหกเหลี่ยมขันสกรู ① ออกจากตัวเชื่อมตอแฮนดจักรยาน ② 

3 หากจําเปน, ใหขันสกรูสองตัวที่ดานหลังของที่ยึดออก ③, หมุนตัวเชื่อมตอ ④, แลวขัน
สกรูกลับคืนเพื่อปรับแนวทิศของที่ยึด

4 วางแผนยางรอบแฮนดจักรยาน:

• ถาแฮนดจักรยานมีเสนผาศูนยกลาง 24.5 มม. ใชแผนยางที่หนากวา

• ถาแฮนดจักรยานมีเสนผาศูนยกลาง 31.8 มม. ใชแผนรองที่บางกวา

5 วางตัวเชื่อมแฮนดจักรยานรอบแผนยางรอง

6 ใสสกรูกลับคืนและขันใหแนน

 หมายเหต:ุ Garmin® แนะนําแรงบิดตามขอกําหนดจําเฉพาะของ 7 ปอนดตอตารางนิ้ว 
(0.8 นิวตัน-เมตร) คุณควรตรวจสอบความแนนหนาของสกรูเปนระยะ ๆ

7 เรียงแท็บที่ดานหลังอุปกรณ Edge  ใหตรงกับรองบนที่ยึดจักรยาน ⑤
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8 กดลงไปเบา ๆ และหมุนอุปกรณ Edge ตามเข็มนาฬกาจนอุปกรณล็อกเขาที่

การถอด Edge
1 หมุนอุปกรณ Edge ตามเข็มนาฬกาเพื่อปลดล็อกอุปกรณ

2 ยก Edge ออกจากที่ยึด

ปุมกด
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1 เลือกเพื่อเขาสูโหมดพักหนาจอและปลุกอุปกรณ 
กดเพื่อเปดและปดอุปกรณและล็อกหนาจอสัมผัส

2 เลือกเพื่อกําหนด lap ใหม
3 เลือกเพื่อเริ่มและหยุดการจับเวลา

การเปิดอุปกรณ์
ครั้งแรกที่คุณเปดอุปกรณ, คุณจะไดรับแจงใหตั้งคาระบบและโปรไฟลตาง ๆ

1 กดคาง 

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

ถาอุปกรณของคุณมีเซ็นเซอร ANT+™ (เชนเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, เซ็นเซอรวัด
ความเร็ว, หรือเซ็นเซอร cadence), คุณสามารถเปดการทํางานของเซ็นเซอรเหลานี้ใน
ระหวางการตั้งคา

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ็นเซอร ANT+ ดู เซ็นเซอร ANT+, หนา 163

การดูหน้าจอการเชื่อมต่อ
หนาจอการเชื่อมตอแสดงสถานะของ GPS, เซ็นเซอร ANT+, และการเชื่อมตอแบบไรสาย

 จากหนาจอหลักหรือหนาจอขอมูล, ปาดลงจากดานบนของหนาจอ

 หนาจอการเชื่อมตอปรากฏขึ้น ไอคอนกะพริบหมายถึงอุปกรณกําลังทําการคนหา
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ภาพรวมหน้าจอหลัก
หนาจอหลักใหคุณเขาถึงคุณสมบัติตาง ๆ ทั้งหมดของอุปกรณ Edge ไดอยางรวดเร็ว

เลือกเพื่อออกไปปนจักรยาน
ใชลูกศรเพื่อเปลี่ยนโปรไฟลกิจกรรมของคุณ

การนําทาง เลือกเพื่อกําหนดหนึ่งตําแหนง, คนหาตําแหนงตาง ๆ, และสรางหรือ
นําทางหนึ่งคอรส

การฝกซอม เลือกเพื่อเขาถึงเซกเมนต, การออกกําลังกาย, และตัวเลือกการฝก
ซอมอื่น ๆ ของคุณ
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เลือกเพื่อเขาถึงประวัติ, ตัวเลือกการฝกซอม, สถิติสวนบุคคล, ราย
ชื่อติดตอ, และการตั้งคาตาง ๆ ของคุณ

เลือกเพื่อเขาถึงแอปส Connect IQ™, วิจิท, และชองขอมูลตาง ๆ 
ของคุณ

การใช้ Backlight
คุณสามารถแตะหนาจอสัมผัสเพื่อเปด backlight ได

1 จากหนาจอหลักหรือหนาจอขอมูล, ปาดลงจากดานบนของหนาจอ

2 เลือก ความสว่าง
• เพื่อปรับความสวางดวยตนเอง, ใหใชลูกศร

• เพื่อยอมใหอุปกรณปรับความสวางแบบอัตโนมัติโดยขึ้นกับสภาพแสงโดยรอบ, เลือก 
ปรับแสงอัตโนมัต ิ
หมายเหต:ุ คุณสามารถปรับการพักหนาจอ backlight ได (การตั้งคาการแสดงผล, 
หนา 197)

การใช้หน้าจอสัมผัส
• เมื่อการจับเวลากําลังเดินอยู, แตะหนาจอเพื่อดูภาพซอนการจับเวลา

• ภาพซอนการจับเวลาชวยใหคุณกลับสูหนาจอหลักในขณะกําลังปนได

• เลือก  เพื่อกลับสูหนาจอหลัก

• ปาดหรือเลือกลูกศรเพื่อเลื่อนผาน

• เลือก  เพื่อยอนกลับไปยังหนากอน

• เลือก  เพื่อบันทึกการเปลี่ยนตาง ๆ ของคุณและปดหนานั้น

• เลือก  เพื่อปดหนานั้นและกลับสูหนากอนหนา

• เลือก  เพื่อคนหาใกลหนึ่งตําแหนง

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   127 2016/8/27   下午 03:01:38



128 Edge® 820

TH

• เลือก  เพื่อลบหนึ่งรายการ

• เลือก  เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม

การล็อกหน้าจอสัมผัส
คุณสามารถล็อกหนาจอเพื่อปองกันการสัมผัสหนาจอโดยไมไดตั้งใจได

1 กดคาง 

2  เลือก ล็อคหน้าจอ

การรับสัญญาณดาวเทียม
อุปกรณอาจตองการทัศนวิสัยที่มองเห็นทองฟาไดเพื่อรับสัญญาณดาวเทียม เวลาและวัน
ถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติ อิงตามตําแหนง GPS

1 ออกไปกลางแจงสูพื้นที่เปด

 ดานหนาของอุปกรณควรหันสูทองฟา

2  รอในขณะที่อุปกรณหาตําแหนงดาวเทียม

 อาจใชเวลาประมาณ 30-60 วินาทีเพื่อหาสัญญาณดาวเทียม

การฝกซ้อม
การออกไปปั่นจักรยาน
ถาอุปกรณของคุณมาพรอมกับเซ็นเซอร ANT+,ทั้งคูก็ถูกจับคูเรียบรอยแลวและสามารถถูก
เปดใชงานระหวางการตั้งคาครั้งแรก

1  กดคาง  เพื่อเปดอุปกรณ

2  ออกไปขางนอก, และรอในขณะที่อุปกรณหาตําแหนงดาวเทียม
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 แทงสัญญาณดาวเทียมเปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่ออุปกรณพรอมใชงานแลว

3  จากหนาจอหลัก, เลือก 

4  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

 หมายเหต:ุ ประวัติถูกบันทึกเมื่อการจับเวลากําลังใชงานอยูเทานั้น

5  ปาดไปทางซายหรือขวาเพื่อดูหนาจอขอมูลเพิ่มเติม

 คุณสามารถปาดลงจากดานบนของหนาจอขอมูลเพื่อดูหนาจอการเชื่อมตอ

6  หากจําเปน, เคาะหนาจอเพื่อดูภาพซอนการจับเวลา

7  เลือก  เพื่อหยุดการจับเวลา

 ข้อแนะน�า: กอนคุณจัดเก็บการปนนี้และแชรบนบัญชี Garmin Connect, คุณสามารถ
เปลี่ยนประเภทการปนได ขอมูลประเภทการปนที่แมนยําเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสราง
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คอรสที่เหมาะกับการปนจักรยาน

8  เลือก บันทึก
9  เลือก 

การใช้ Virtual Partner®

Virtual Partner ของคุณคือเครื่องมือการฝกซอมที่ถูกออกแบบมาเพื่อชวยใหคุณบรรลุ
เปาหมายของคุณ

1  ออกไปปนจักรยาน

2  เลื่อนไปยังหนา Virtual Partner เพื่อดูวาใครกําลังนําอยู

3  หากจําเปน, ใช  และ  เพื่อปรับความเร็วของ Virtual Partner ระหวางการปนของ
คุณ
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เซกเมนต์
การตามหนึ่งเซกเมนต:์ คุณสามารถสงเซกเมนตจาก Garmin Connect ของคุณไป
ยังอุปกรณของคุณได หลังจากหนึ่งเซกเมนตถูกบันทึกไวในอุปกรณของคุณแลว, คุณ
สามารถตามเซกเมนตนี้ได

 หมายเหต:ุ เมื่อคุณดาวนโหลดหนึ่งคอรสจากบัญชี Garmin Connect ของคุณ, เซก
เมนตทั้งหมดในคอรสถูกดาวนโหลดโดยอัตโนมัติ

การแข่งขันหนึ่งเซกเมนต์: คุณสามารถแขงขันหนึ่งเซกเมนต, โดยพยายามทําใหเทา
หรือทําลายสถิติสวนบุคคลของคุณหรือนักปนรายอื่น ๆ ที่ไดเคยปนเซกเมนตนั้นมาแลว

Strava™ เซกเมนต์
คุณสามารถดาวนโหลด Strava เซกเมนตไปยังอุปกรณ Edge ของคุณได ติดตาม Strava 
เซกเมนตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะของคุณกับการปนของคุณในอดีต, เพื่อน ๆ, และมือ
อาชีพที่เคยปนเซกเมนตเดียวกันมากอนแลว

เพื่อลงชื่อเปนสมาชิก Strava, ไปที่วิจิทเซกเมนตในบัญชี Garmin Connect ของคุณ 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ไปที่ www.strava.com

ขอมูลในคูมือนี้ใชไดกับทั้ง Garmin Connect เซกเมนตและ Strava เซกเมนต

การติดตามหนึ่งเซกเมนต์จากเว็บ
กอนที่คุณสามารถดาวนโหลดและติดตามหนึ่งเซกเมนตจาก Garmin Connect, คุณตอง
มีบัญชี  Garmin Connect กอน (Garmin Connect, หนา 183)

1 เชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB

 หมายเหต:ุ หากคุณกําลังใช Strava เซกเมนตอยู, เซกเมนตที่ใชประจําของคุณจะ
ถูกถายโอนโดยอัตโนมัติไปยังอุปกรณของคุณเมื่อถูกเชื่อมตอกับ Garmin Connect 
Mobile หรือคอมพิวเตอรของคุณ

2  ไปที่ www.garminconnect.com
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3  สรางหนึ่งเซกเมนตใหม, หรือเลือกเซกเมนตที่มีอยูแลว

4  เลือก Send to Device

5  เลิกเชื่อมตออุปกรณ, และเปดเครื่องขึ้นมา

6  เลือก แผนการฝก > เซกเมนต์
7  เลือกเซกเมนต

8  เลือก แผนที่ > การปั่น

การเปิดใช้เซกเมนต์
คุณสามารถเปดใชการแขง Virtual Partner และแจงเพื่อเตือนใหคุณทราบถึงเซกเมนต
ที่ใกลถึง

1  เลือก แผนการฝก > เซกเมนต์
2  เลือกหนึ่งเซกเมนต

3  เลือก ใช้งาน
 หมายเหต:ุ การแจงเตือนบอกใหคุณทราบถึงเซกเมนตที่กําลังใกลถึงซึ่งปรากฏเฉพาะ
เซกเมนตที่เปดใชงานไวเทานั้น

การแข่งขันหนึ่งเซกเมนต์
เซกเมนตคือการแขงขันคอรสเสมือนจริง คุณสามารถแขงขันในหนึ่งเซกเมนต, และเปรียบ
เทียบสมรรถนะของคุณกับกิจกรรมในอดีต, กับสมรรถนะของนักปนรายอื่น ๆ, กับเพื่อน ๆ 
ในบัญชี Garmin Connect ของคุณ, หรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในชุมชนนักปน คุณสามารถ
อัพโหลดขอมูลกิจกรรมของคุณไปยังบัญชี Garmin Connect ของคุณเพื่อดูตําแหนงเซก
เมนตของคุณได

หมายเหต:ุ หากบัญชี Garmin Connect และ Strava ของคุณเชื่อมโยงกันอยู, กิจกรรม
ของคุณจะถูกสงไปยังบัญชี Strava ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อใหคุณสามารถรีวิวตําแหนง
เซกเมนตได
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1  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา, และออกไปปนจักรยาน

 เมื่อเสนทางของคุณขามผานเซกเมนตที่ถูกเปดใชอยู, คุณสามารถแขงขันกับเซกเมนต
ดังกลาวได

2  เริ่มแขงขันเซกเมนต

3  เลื่อนไปหนาจอ Virtual Partner เพื่อดูความกาวหนาของคุณ

4  หากจําเปน, เลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเปาหมายของคุณระหวางการแขงขันของคุณ

 คุณสามารถแขงขันกับผูนํากลุม, ผูทาแขง, หรือนักปนอื่น ๆ ได (ถามีใหใช)

ขอความปรากฏเมื่อจบเซกเมนตแลว

การดูรายละเอียดเซกเมนต์
1  เลือก แผนการฝก > เซกเมนต์
2  เลือกหนึ่งเซกเมนต

3  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก แผนที่ เพื่อดูเซกเมนตบนแผนที่
• เลือก ความสูง เพื่อดูพล็อตคาระดับความสูงของเซกเมนต

• เลือก กระดานคะแนน เพื่อดูเวลาที่ใชปนและความเร็วเฉลี่ยสําหรับผูนําเซกเมนต, 
ผูนํากลุมหรือผูทาแขง, เวลาสวนบุคคลที่ดีที่สุดและความเร็วเฉลี่ยของคุณ, และของ
ผูปนรายอื่น (ถามีใหใช)

 ข้อแนะน�า: คุณสามารถเลือกการบันทึกกระดานคะแนนเพื่อเปลี่ยนเปาหมายการแขงขัน
เซกเมนตของคุณได

ทางเลือกเซกเมนต์
เลือก แผนการฝก > เซกเมนต ์> ทางเลือกเซกเมนต์
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ค้นหา: ชวยใหคุณคนหาเซกเมนตที่ถูกบันทึกไวตามชื่อได

เปิด/ปิด: เปดหรือปดเซกเมนตที่ขณะนี้ไดถูกโหลดไวบนอุปกรณ

ลบ: ชวยใหคุณลบเซกเมนตทั้งหมดหรือที่ถูกบันทึกไวหลายเซกเมนตจากอุปกรณได

การลบหนึ่งเซกเมนต์
1  เลือก แผนการฝก > เซกเมนต์
2  เลือกหนึ่งเซกเมนต

3 เลือก  > 

การออกก�าลังกาย
คุณสามารถสรางการออกกําลังกายเองซึ่งรวมเปาหมายตาง ๆ ของการออกกําลังกายใน
แตละขั้น และสําหรับระยะทาง, เวลา, และแคลอรี่ที่แตกตางกันออกไป คุณสามารถสราง
การออกกําลังกายโดยการใช Garmin Connect, และถายโอนไปยังอุปกรณของคุณ คุณ
ยังสามารถสรางและบันทึกแผนการออกกําลังกายโดยตรงบนอุปกรณของคุณไดอีกดวย

คุณสามารถสรางตารางการออกกําลังกายไดโดยใช Garmin Connect คุณสามารถ
วางแผนการออกกําลังกายไวลวงหนาและจัดเก็บไวบนอุปกรณของคุณ

เลือกการออกก�าลังกาย
1  เลือก แผนการฝก > เวิร์คเอาท ์> สร้างใหม่
2  ปอนชื่อแผนการออกกําลังกาย, และเลือก 

3  เลือก ประเภทขั้นตอน เพื่อระบุประเภทของขั้นตอนการออกกําลังกาย

 ตัวอยางเชน, เลือก พัก เพื่อใชขั้นตอนเปน lap การพัก

 ระหวาง lap การพัก, การจับเวลายังคงทําตอไป และขอมูลถูกบันทึก

4 เลือก ระยะ เพื่อกําหนดวาขั้นตอนถูกวัดอยางไร
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 ตัวอยางเชน, เลือก ระยะทาง เพื่อจบขั้นตอนหลังจากครบกําหนดระยะทางแลว

5 หากจําเปน, ปอนคาที่กําหนดเองสําหรับระยะ

6 เลือก เป้า เพื่อเลือกเปาหมายของคุณในระหวางขั้นตอน 

 ตัวอยางเชน, เลือก โซนอัตราการเตนหัวใจ เพื่อคงอัตราการเตนหัวใจใหสมํ่าเสมอ
ตลอดขั้นตอน

7 หากจําเปน, เลือกหนึ่งโซนเปนเปาหมายหรือปอนคาของชวงที่กําหนดเอง

 ตัวอยางเชน, คุณสามารถเลือกหนึ่งโซนอัตราการเตนหัวใจ  แตละครั้งคุณไดเกินหรือตํ่า
กวาอัตราการเตนหัวใจที่กําหนดไว, อุปกรณสงเสียงเตือนและแสดงขอความ

8 เลือก  เพื่อบันทึกขั้นตอน

9 เลือก เพิ่มขั้นตอนใหม ่เพื่อเพิ่มขั้นตอนที่ถูกเพิ่มเขามาใหกับเวิรคเอาท

10 เลือก  เพื่อบันทึกเวิรคเอาท

ออกก�าลังกายซ�้าตามขั้นตอน
กอนที่คุณสามารถทําซํ้าขั้นตอนการออกกําลังกาย, คุณตองสรางแผนการออกกําลังกาย
ดวยอยางนอยหนึ่งขั้นตอนกอน

1 เลือก เพิ่มขั้นตอนใหม่
2 เลือก ประเภทขั้นตอน 

3 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก วนซ�้า เพื่อทําซํ้าขั้นตอนหนึ่งครั้งหรือมากกวา ตัวอยางเชน, คุณสามารถทําซํ้า
ขั้นตอนแบบ 5 ไมลสิบครั้ง

• เลือก ท�าซ�้าจนกระทั่ง เพื่อทําซํ้าหนึ่งขั้นตอนสําหรับระยะที่กําหนดไว ตัวอยางเชน, 
คุณสามารถทําซํ้าขั้นตอนแบบ 5 ไมลเปนเวลา 60 นาท ีหรือจนกวาอัตราการเตน
หัวใจของคุณไดถึง 160 ครั้งตอนาที

4  เลือก กลับไปยังขั้นตอน, และเลือกหนึ่งขั้นตอนเพื่อทําซํ้า
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5  เลือก  เพื่อบันทึกขั้นตอน

การติดตามการออกก�าลังกายจากเว็บ
กอนที่คุณสามารถดาวนโหลดหนึ่งเวิรคเอาทจาก Garmin Connect, คุณตองมีบัญชี  
Garmin Connect กอน (Garmin Connect, หนา 183)

1  เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรของคุณ

2  ไปที่ www.garminconnect.com

3  สรางและบันทึกหนึ่งเวิรคเอาทใหม

4  เลือก Send to Device, และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

5  เลิกเชื่อมตออุปกรณ

การเริ่มออกก�าลังกาย
1  เลือก แผนการฝก > เวิร์คเอาท์
2  เลือกหนึ่งการออกกําลังกาย

3  เลือก การปั่น

หลังจากที่คุณเริ่มออกกําลังกาย, อุปกรณแสดงแตละขั้นตอนของการออกกําลังกาย, เปา
หมาย (ถามี), และขอมูลการออกกําลังกายปจจุบัน เสียงเตือนดังขึ้นเมื่อคุณกําลังใกลสิ้น
สุดขั้นตอนการออกกําลังกาย หนึ่งขอความปรากฏขึ้น, ทําการนับถอยหลังเวลาหรือระยะ
ทางจนกวาขั้นตอนใหมเริ่มขึ้น

การจบการออกก�าลังกาย
• ในเวลาใด ๆ, เลือก  เพื่อจบขั้นตอนการออกกําลังกายและเริ่มขั้นตอนถัดไป

• ในเวลาใด ๆ, เลือก  เพื่อหยุดการจับเวลา

• ในเวลาใด ๆ, ปดลงจากดานบนของหนาจอเพื่อดูหนาการเชื่อมตอ, และเลือก กดเพื่อ
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จบ >  เพื่อจบการออกกําลังกาย

การแก้ไขการออกก�าลังกาย
1 เลือก แผนการฝก > เวิร์คเอาท์
2 เลือกหนึ่งการออกกําลังกาย

3  เลือก 

4 เลือกหนึ่งขั้นตอน, และเลือก แก้ไขขั้น
5 เปลี่ยนคุณลักษณะขั้นตอน, และเลือก  

6 เลือก  เพื่อบันทึกเวิรคเอาท

การลบหนึ่งการออกก�าลังกาย
1 เลือก แผนการฝก > เวิร์คเอาท์
2 เลือกหนึ่งการออกกําลังกาย

3  เลือก  >  > 

เกี่ยวกับปฏิทินการฝกซ้อม
ปฏิทินการฝกซอมบนอุปกรณของคุณเปนสวนขยายจากปฏิทินหรือตารางการฝกซอมที่
คุณกําหนดขึ้นใน Garmin Connect หลังจากที่คุณไดเพิ่มบางแผนการออกกําลังกายไป
ยังปฏิทิน Garmin Connect, คุณสามารถสงไปยังอุปกรณของคุณได การออกกําลังกาย
ตามตารางทั้งหมดที่ถูกสงไปยังอุปกรณปรากฏอยูในรายการปฏิทินการฝกซอมเรียงตามวัน
ที่  เมื่อคุณเลือกหนึ่งวันในปฏิทินการฝกซอมแลว, คุณสามารถดูหรือออกกําลังกายได การ
ออกกําลังกายตามตารางยังคงอยูบนอุปกรณของคุณไมวาคุณไดทําสําเร็จหรือขามกิจกรรม
นั้นไป  เมื่อคุณสงการออกกําลังกายตามตารางจาก Garmin Connect, ก็จะเขียนทับ
ปฏิทินการฝกซอมที่มีอยูเดิม
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การใช้แผนการฝกซ้อม Garmin Connect
กอนที่คุณสามารถดาวนโหลดและใชแผนการฝกซอมจาก Garmin Connect, คุณตองมี
บัญชี Garmin Connect กอน (Garmin Connect, หนา 183)

คุณสามารถคนดู Garmin Connect เพื่อหาแผนการฝกซอม, จัดารางการออกกําลังกาย
และคอรส, และดาวนโหลดแผนไปยังอุปกรณของคุณ

1  เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรของคุณ

2  ไปที่ www.garminconnect.com

3  เลือกและจัดทําตารางแผนการฝกซอม

4  รีวิวแผนการฝกซอมในปฏิทินของคุณ

5  เลือก  และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

การออกก�าลังกายเปนช่วง
คุณสามารถสรางการออกกําลังกายเปนชวงโดยขึ้นกับระยะทางหรือเวลาได อุปกรณจัดเก็บ
การออกกําลังกายเปนชวงที่ปรับแตงของคุณไวจนกวาคุณสรางการออกกําลังกายเปนชวง
ใหมอีก คุณสามารถเปดใชแบบชวงเมื่อคุณกําลังปนในระยะทางที่ทราบ เมื่อคุณเลือก , 
อุปกรณบันทึกหนึ่งชวงและการเคลื่อนไหวไปยังชวงพัก

การสร้างการออกก�าลังกายแบบเปนช่วง
1  เลือก แผนการฝก > Intervals > แก้ไข > Intervals > ประเภท
2 เลือก ระยะทาง, เวลา, หรือ ก�าหนดเอง
 ข้อแนะน�า: คุณสามารถสรางชวงแบบไมไดกําหนดลวงหนาไดโดยการตั้งประเภทเปน 
กําหนดเอง

3  หากจําเปน, ใหปอนคาชวงระยะทางหรือเวลาสําหรับการออกกําลังกาย, และเลือก 

4  เลือก พัก
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5  เลือก ระยะทาง, เวลา, หรือ ก�าหนดเอง
6  หากจําเปน, ใหปอนหนึ่งคาระยะทางหรือเวลาสําหรับชวงการหยุดพัก, และเลือก 

7  เลือกหนึ่งตัวเลือกหรือมากกวา:

• เพื่อตั้งจํานวนของการทําซํ้า, เลือก วนซ�้า
• เพื่อเพิ่มการวอรมอัพแบบไมไดกําหนดลวงหนาไปยังการออกกําลังกายของคุณ, 
เลือก อุ่นเครื่อง > เปิด

• เพื่อเพิ่มการคูลดาวนแบบไมไดกําหนดลวงหนาไปยังการออกกําลังกายของคุณ, 
เลือก คูลดาวน ์> เปิด

การเริ่มต้นการออกก�าลังกายแบบเปนช่วง
1  เลือก แผนการฝก > Intervals > เริ่มเวิร์คเอาท์
2  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

3  เมื่อการออกกําลังกายแบบเปนชวงของคุณมีการวอรมอัพอยูดวย, เลือก  เพื่อเริ่มตน
ชวงแรก

4  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

เมื่อคุณออกกําลังกายทุกชวงเสร็จแลว, หนึ่งขอความปรากฏขึ้น

การใช้ ANT+ Indoor Trainer
กอนที่คุณสามารถใช ANT+ indoor trainer ที่ใชงานรวมกันได, คุณตองยึดจักรยานของ
คุณบน trainer และจับคูกับอุปกรณของคุณกอน (การจับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, 
หนา 173)

คุณสามารถใชอุปกรณของคุณกับ indoor trainer เพื่อจําลองแรงตานในขณะกําลังตาม
หนึ่งคอรส, กิจกรรม, หรือการออกกําลังกาย ขณะที่กําลังใช indoor trainer, GPS ถูกปด
โดยอัตโนมัติ
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1  เลือก แผนการฝก > Indoor Trainer

2 เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ตามคอร์ส เพื่อตามคอรสที่ไดบันทึกไว (คอรส, หนา 148)

• เลือก ตามกิจกรรม เพื่อติดตามการปนที่ไดบันทึกไว (การออกไปปนจักรยาน, หนา 
128)

• เลือก ตามการออกก�าลังกาย เพื่อติดตามการออกกําลังกายแบบอิง power ที่
ดาวนโหลดจากบัญชี Garmin Connect ของคุณ (การออกกําลังกาย, หนา 134)

3  เลือกหนึ่งคอรส, กิจกรรม, หรือการออกกําลังกาย

4 เลือก การปั่น
5  เลือกหนึ่งโปรไฟลกิจกรรม

6  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

 Trainer เพิ่มหรือลดแรงตานตามขอมูลระดับความสูงในคอรสหรือการปน

7  ปดเพื่อดูหนาจอ trainer
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คุณสามารถดูระดับของแรงตาน ① , ระยะทางของคุณที่นําหนาหรือตามหลัง ② และเวลา
ของคุณที่นําหนาหรือตามหลัง ③ ระยะทางและเวลาที่บันทึกไวแตแรกสําหรับคอรสหรือ
กิจกรรม

การตั้งค่าแรงต้าน
1  เลือก แผนการฝก > Indoor Trainer > ตั้งค่า Resistance

2  เลือก  หรือ  เพื่อตั้งคาแรงตานที่ trainer ใช

3  เลือกหนึ่งโปรไฟลกิจกรรม

4  เริ่มตนถีบจักรยาน

5  หากจําเปน, เลือก  หรือ  เพื่อปรับแรงตานระหวางกิจกรรมของคุณ

การตั้งค่าเป้าหมาย Power
1  เลือก แผนการฝก > Indoor Trainer > ตั้งเป้าหมาย Power

2  ตั้งคาเปาหมาย power

3  เลือกหนึ่งโปรไฟลกิจกรรม
4  เริ่มตนถีบจักรยาน
 แรงตานที่ใชโดย trainer ถูกปรับเพื่อคงไวซึ่ง power เอาตพุตที่คงที่ตามความเร็ว
ของคุณ

6  หากจาํเปน เลอืก  หรอื  เพือ่ปรบัเปาหมาย power เอาตพตุระหวางกจิกรรมของคณุ

การตั้งค่าเป้าหมายการฝกซ้อม
คุณสมบัติเปาหมายการฝกซอมทํางานรวมกับคุณสมบัติ Virtual Partner เพื่อใหคุณ
สามารถฝกซอมเพื่อไปใหถึงระยะทาง, ระยะทางและเวลา, หรือเปาหมายระยะทางและ
ความเร็วที่ตั้งไว ระหวางกิจกรรมการฝกซอมของคุณ, อุปกรณใหฟดแบ็คแบบเรียลไทมวา
คุณกําลังใกลบรรลุเปาหมายการฝกซอมของคุณแคไหนแลว
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1  เลือก แผนการฝก > ตั้งเป้า
2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ระยะทาง เพื่อเลือกระยะทางที่ตั้งคาไวลวงหนา หรือปอนระยะทางดวยตนเอง

• เลือก ระยะทางและเวลา เพื่อเลือกหนึ่งเปาหมายระยะทางและเวลา

• เลือก ระยะทางและความเร็ว เพื่อเลือกหนึ่งเปาหมายระยะทางและความเร็ว

 หนาจอเปาหมายการฝกซอมปรากฏ, บงชี้เวลาสิ้นสุดที่ถูกประเมินไวของคุณ เวลาสิ้น
สุดที่ถูกประเมินขึ้นอยูกับสมรรถนะปจจุบันของคุณและเวลาที่ยังเหลืออยู

3 เลือก 

4  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

5  หากจําเปน, เลื่อนเพื่อดูหนาจอ Virtual Partner

6  หลังจากที่คุณทํากิจกรรมเสร็จแลว เลือก  > บันทึก

สถิติส่วนบุคคล
เมื่อคุณจบหนึ่งการปนแลว, อุปกรณแสดงสถิติสวนบุคคลใหมใด ๆ ที่คุณบรรลุระหวางการ
ปนครั้งนั้น สถิติสวนบุคคลรวมถึงเวลาเร็วที่สุดที่คุณทําไดในระยะทางมาตรฐาน, การปนที่
ไกลที่สุด, และ ascent gain ที่ทําไดระหวางการปน

การดูสถิติส่วนบุคคลของคุณ
 เลือก  > สถิติของฉัน > สถิติส่วนบุคคล

การคืนกลับสถิติส่วนบุคคล
คุณสามารถตั้งคาสถิติสวนบุคคลใหยอนกลับไปยังที่ถูกบันทึกไวกอนหนาได

1  เลือก  > สถิติของฉัน > สถิติส่วนบุคคล
2  เลือกหนึ่งขอมูลเพื่อนําคืนกลับมา
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3  เลือก  บันทึกก่อนหน้า > 

 หมายเหต:ุ การกระทํานี้ไมลบกิจกรรมใด ๆ ที่ถูกบันทึกไวแลว

การลบสถิติส่วนบุคคล
1  เลือก  > สถิติของฉัน > สถิติส่วนบุคคล
2  เลือกหนึ่งสถิติสวนบุคคล

3 เลือก  > 

โซนการฝกซ้อม
• โซนอัตราการเตนหัวใจ (การตั้งโซนอัตราการเตนหัวใจของคุณ, หนา 168)

• โซน power (การตั้งคาโซน Power ของคุณ, หนา 174)

การฝกซ้อมในร่ม
คุณสามารถปด GPS เมื่อคุณกําลังฝกซอมในรมหรือเพื่อประหยัดอายุแบตเตอรี่

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงการตั้งคา GPS ใด ๆ จะถูกบันทึกไวในโปรไฟลที่ใชงาน
อยู คุณสามารถสรางโปรไฟลกิจกรรมที่ถูกปรับแตงแลวสําหรับแตละประเภทของการปน
จักรยาน (การอัพเดทโปรไฟลกิจกรรมของคุณ, หนา 189)

1 เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก โหมด GPS > ปิด 

 เมื่อ GPS ถูกปดไป, ความเร็วและระยะทางจะไมมีใหใชงาน ยกเวนแตคุณมีเซ็นเซอร
แบบอุปกรณเสริมที่สงขอมูลความเร็วและระยะทางไปยังอุปกรณ
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การน�าทาง
คุณสมบัติการนําทางและการตั้งคายังใชกับการนําทางคอรส (คอรส, หนา 148) และเซก
เมนต (เซกเมนต, หนา 131) ตาง ๆ ดวย

• ตําแหนงและการคนหาสถานที่ (เซกเมนต, หนา 131)

• การวางแผนคอรส (คอรส, หนา 148)

• การตั้งคาเสนทาง (การตั้งคาเสนทาง, หนา 153)

• การตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที่, หนา 154)

ต�าแหน่ง
คุณสามารถบันทึกและจัดเก็บตําแหนงในอุปกรณ

การก�าหนดต�าแหน่งของคุณ
กอนที่คุณสามารถกําหนดตําแหนงได, คุณตองหาตําแหนงดาวเทียมกอน

หากคุณตองการจําสถานที่สําคัญหรือกลับสูหนึ่งจุด, คุณสามารถทําเครื่องหมายตําแหนง
ได

1  ออกไปปนจักรยาน

2  เลือก การน�าทาง >  > บันทึกต�าแหน่ง > 

การบันทึกต�าแหน่งจากแผนที่
1  เลือก การน�าทาง >  > เลือกพื้นที่ค้นหา > ระบุจุดบนแผนที่
2  คนแผนที่สําหรับตําแหนง

3  เลือกตําแหนง

 ขอมูลตําแหนงปรากฏที่ดานบนของแผนที่
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4  เลือกขอมูลตําแหนง

5  เลือก  > 

การน�าทางไปยังหนึ่งต�าแหน่ง
1  เลือก การน�าทาง
2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก เครื่องมือการค้นหา เพื่อนําทางไปยังหนึ่งจุดสนใจ, เมือง, สี่แยก, หรือพิกัด
ที่ทราบ

• เลือก ที่อยู่ เพื่อปอนที่อยูที่ระบุ
• เลือก ต�าแหน่งบันทึก เพื่อนําทางไปยังคอรส, ตําแหนง, หรือเซกเมนตที่บันทึกไว

• เลือก ที่พบล่าสุด เพื่อนําทางไปยังหนึ่งใน 50 ตําแหนงที่คุณพบลาสุด

• เลือก  > เลือกพื้นที่ค้นหา เพื่อบีบพื้นที่คนหาของคุณใหแคบลง

3  เลือกหนึ่งตําแหนง

4  เลือก การปั่น
5  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ
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การน�าทางไปยังค่าพิกัดที่ทราบ
1  เลือก  การน�าทาง >  เครื่องมือการค้นหา > ค่าพิกัด
2  ปอนคาพิกัดและเลือก 

3  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ

การน�าทางกลับสู่จุดเริ่มต้น
ที่จุดใด ๆ ระหวางการปนของคุณ, คุณสามารถกลับไปยังจุดเริ่มตนได

1  ออกไปปนจักรยาน (การออกไปปนจักรยาน, หนา 128)

2  ระหวางการปนของคุณ, เลือกที่ใดก็ไดบนหนาจอเพื่อดูการซอนทับการจับเวลา

3  เลือก  > การน�าทาง > เลือกกลับไปจุดเริ่ม
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4  เลือก ตลอดเส้นทางเดิม หรือ เส้นทางตรงมากสุด
5  เลือก การปั่น
 อุปกรณนําทางคุณกลับไปยังจุดเริ่มตนของการปนของคุณ

การหยุดการน�าทาง
1  เลือกที่ใดก็ไดบนหนาจอเพื่อดูการซอนทับของการจับเวลา

2  เลื่อนไปยังแผนที่

3 เลือก  > 

การถ่ายแผนที่ (projecting) หนึ่งต�าแหน่ง
คุณสามารถสรางหนึ่งตําแหนงใหมโดยการถายแผนที่ของระยะทางและแบริ่งจากตําแหนง
ที่กําหนดไวไปยังตําแหนงใหม

1  เลือก การน�าทาง > ต�าแหน่งบันทึก
2  เลือกหนึ่งตําแหนง

3  เลือกขอมูลตําแหนงที่ดานบนของหนาจอ

4 เลือก  > Project Waypoint

5  ปอนแบริ่งและระยะทางไปยังตําแหนงที่ถายแผนที่ไว

6  เลือก 

การแก้ไขต�าแหน่ง
1  เลือก การน�าทาง > ต�าแหน่งบันทึก
2  เลือกหนึ่งตําแหนง

3  เลือกแถบขอมูลตําแหนงที่ดานบนของหนาจอ
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4  เลือก 

5  เลือกหนึ่งคุณลักษณะ

 ตัวอยางเชน เลือก เปลี่ยนความสูง เพื่อปอนระดับความสูงที่ทราบสําหรับตําแหนงนั้น

6  ปอนขอมูลใหม, และเลือก 

การลบหนึ่งต�าแหน่ง
1  เลือก การน�าทาง > ต�าแหน่งบันทึก
2  เลือกหนึ่งตําแหนง

3  เลือกขอมูลตําแหนงที่ดานบนของหนาจอ

4  เลือก  > ลบ Waypoint นี้ > 

คอร์ส
การตามกิจกรรมที่ถูกบันทึกก่อนหน้านี:้ คุณสามารถตามคอรสที่ถูกบันทึกไวเพียง
เพราะเปนเสนทางที่ดี ตัวอยางเชน คุณสามารถจัดเก็บและตามเสนทางที่เหมาะกับการ
ปนจักรยานไปกลับเปนประจําเพื่อไปทํางานได

การแข่งขันกับกิจกรรมที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้: คุณยังสามารถตามคอรสที่ถูกบันทึก
ไว, โดยพยายามทําใหไดเทากับหรือเกินกวาเปาหมายสมรรถภาพที่ไดตั้งไวกอน
หนา ตัวอยางเชน ถาคอรสเดิมคุณสามารถจบไดภายใน 30 นาท,ี คุณสามารถแขงกับ 
Virtual Partner โดยพยายามจบคอรสในเวลาตํ่ากวา 30 นาที

การตามการปั่นที่มีอยู่จาก Garmin Connect: คุณสามารถสงคอรสจาก Garmin Con-
nect ไปยังอุปกรณของคุณได เมื่อบันทึกไวในอุปกรณของคุณแลว, คุณสามารถตาม
คอรสหรือแขงกับคอรสนี้ได

การวางแผนและการปั่นตามคอร์ส
คุณสามารถสรางและปนตามคอรสที่กําหนดเอง คอรสคือลําดับของ waypoints หรือ
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ตําแหนงที่นําคุณไปยังจุดหมายของคุณ

1  เลือก การน�าทาง >  คอร์ส > การสร้างคอร์ส > เพิ่มต�าแหน่งแรก
2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เพื่อเลือกตําแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่, เลือก ต�าแหน่งปัจจุบัน
• เพื่อเลือกหนึ่งตําแหนงที่บันทึกไว, เลือก บันทึกแล้ว, และเลือกหนึ่งตําแหนง

• เพื่อเลือกตําแหนงที่คุณคนหาลาสุด, เลือก ที่พบล่าสุด, และเลือกหนึ่งตําแหนง

• เพื่อเลือกหนึ่งตําแหนงบนแผนที่, เลือก แผนที่, และเลือกหนึ่งตําแหนง
• เพื่อคนหาและเลือกหนึ่งจุดสนใจ, เลือก หมวดหมู ่POI, และเลือกหนึ่งจุดสนใจที่อยู
ใกลเคียง

• เพื่อเลือกหนึ่งเมือง, เลือก เมือง และเลือกหนึ่งเมืองที่อยูใกลเคียง

• เพื่อเลือกหนึ่งที่อยู, เลือก ที่อยู,่ และปอนที่อยู
• เพื่อเลือกหนึ่งทางแยก, เลือก ทางแยก, และปอนชื่อถนน

• เพื่อใชคาพิกัด, เลือก ค่าพิกัด, และปอนคาพิกัด

3  เลือก ใช้
4  เลือก เพิ่มต�าแหน่งถัดไป 

5  ทําซํ้าขั้นตอนที ่2 ถึง 4 จนกวาคุณไดเลือกตําแหนงทั้งหมดสําหรับเสนทางแลว

6  เลือก ดูแผนที่
 อุปกรณคํานวณเสนทางของคุณ, และแผนที่เสนทางปรากฏขึ้น

 ข้อแนะน�า: คุณสามารถเลือก  เพื่อดูการพล็อตคาระดับความสูงของเสนทาง

7  เลือก การปั่น
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การตามหนึ่งคอร์สจากเว็บ
กอนที่คุณสามารถดาวนโหลดหนึ่งคอรสจาก Garmin Connect ได, คุณตองมีบัญชี  
Garmin Connect กอน (Garmin Connect, หนา 183)

1 เชื่อมตออุปกรณเขากับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB

2 ไปที่ www.garminconnect.com 

3 สรางหนึ่งคอรสใหม, หรือเลือกหนึ่งคอรสที่มีอยูแลว

4 เลือก Send to Device

5 เลิกเชื่อมตออุปกรณ, และเปดเครื่องขึ้นมา

6 เลือก  การน�าทาง > คอร์ส > คอร์สที่ถูกบันทึก
7 เลือกคอรส

8 เลือก การปั่น

การสร้างและการปั่นคอร์สแบบไปกลับ
อุปกรณสามารถสรางคอรสแบบไปกลับโดยอิงกับระยะทาง, ตําแหนงเริ่มตน, และทิศทาง
ของการนําทางที่ระบุได

1  เลือก การน�าทาง >  คอร์ส > คอร์สแบบไปกลับ
2  เลือก ระยะทาง, และปอนระยะทางทั้งหมดของคอรส

3  เลือก จุดเริ่มต้น
4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เพื่อเลือกตําแหนงปจจุบันของคุณบนแผนที่, เลือก ต�าแหน่งปัจจุบัน
• เพื่อเลือกหนึ่งตําแหนงที่บันทึกไว, เลือก ต�าแหน่งบันทึก, และเลือกหนึ่งตําแหนง

• เพื่อเลือกหนึ่งตําแหนงที่คุณไดคนหาลาสุด, เลือก ที่พบล่าสุด, และเลือกหนึ่ง
ตําแหนง
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• เพื่อเลือกหนึ่งตําแหนงบนแผนที่, เลือก แผนที่, และเลือกหนึ่งตําแหนง
• เพื่อคนหาและเลือกหนึ่งจุดสนใจ, เลือก หมวดหมู ่POI, และเลือกจุดสนใจที่อยูใกล
เคียง

• เพื่อเลือกหนึ่งเมือง, เลือก เมือง, และเลือกหนึ่งเมืองที่อยูใกลเคียง

• เพื่อเลือกหนึ่งที่อยู, เลือก ที่อยู,่ และปอนที่อยู
• เพื่อเลือกหนึ่งทางแยก, เลือก ทางแยก, และปอนชื่อถนน

• เพื่อเลือกคาพิกัด, เลือก ค่าพิกัด, และปอนคาพิกัด

5  เลือก ทิศเริ่มต้น, และเลือกทิศทางที่จะมุงไป

6  เลือก ค้นหา
 ข้อแนะน�า: คุณสามารถเลือก  เพื่อคนหาอีกครั้ง

7  เลือกหนึ่งคอรสเพื่อดูบนแผนที่

 ข้อแนะน�า: คุณสามารถเลือก  และ  เพื่อดูคอรสอื่น ๆ

8  เลือก การปั่น

ข้อแนะน�าส�าหรับการฝกซ้อมกับคอร์ส
• ใชคําแนะนําการเลี้ยว (ตัวเลือกของคอรส, หนา 153)

• ถาคุณรวมวอรมอัพดวย, เลือก  เพื่อเริ่มคอรส, และวอรมอัพตามปรกติ

• อยูหางจากเสนทางคอรสของคุณในขณะที่คุณวอรมอัพ เมื่อคุณพรอมที่เริ่ม, มุงสูคอรส
ของคุณ เมื่อคุณอยูบนสวนใด ๆ ของเสนทางคอรส, หนึ่งขอความปรากฎขึ้น 
หมายเหต:ุ ทันทีที่คุณเลือก , Virtual Partner ของคุณเริ่มคอรสและไมรอใหคุณ
วอรมอัพ

• เลื่อนแผนที่เพื่อดูแผนที่คอรส 
หากคุณพลัดออกจากคอรส, หนึ่งขอความปรากฎขึ้น
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การดูรายละเอียดคอร์ส
1  เลือก การน�าทาง > คอร์ส > คอร์สท่ีถูกบันทึก
2  เลือกหนึ่งคอรส

3  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก สรุป เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคอรส

• เลือก แผนที่ เพื่อดูคอรสบนแผนที่
• เลือก ความสูง เพื่อดูพล็อตคาระดับความสูงของคอรส

• เลือก Laps เพื่อเลือกหนึ่ง lap และดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแตละ lap

การแสดงหนึ่งคอร์สบนแผนที่
สําหรับแตละคอรสที่ถูกบันทึกไปยังอุปกรณของคุณ, คุณสามารถปรับแตงไดเองวาจะให
ปรากฏบนแผนที่อยางไร ตัวอยางเชน คุณสามารถกําหนดคอรสการไปกลับประจําของคุณ
ใหแสดงบนแผนที่เปนสีเหลืองอยูเสมอ คุณสามารถมีคอรสสํารองแสดงเปนสีเขียว ซึ่งชวย
ใหคุณมองเห็นคอรสในขณะที่คุณกําลังปนอยู, แตไมตามหรือนําทางไปยังคอรสที่เจาะจง

1  เลือก การน�าทาง >  คอร์ส > คอร์สท่ีถูกบันทึก
2  เลือกคอรส

3 เลือก  การตั้งค่า
4  เลือก แสดงเสมอ เพื่อทําใหคอรสปรากฏบนแผนที่

5  เลือก สี, และเลือกหนึ่งสีที่ตองการ 

6  เลือก จุดคอร์ส เพื่อแสดงจุดคอรสบนแผนที่

ครั้งตอไปที่คุณขับขี่ใกลคอรสนี้, ก็จะปรากฎบนแผนที่
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การจบคอร์ส
1  เลื่อนไปยังแผนที่

2   เลือก  > 

การลบหนึ่งคอร์ส
1  เลือก การน�าทาง >  คอร์ส > คอร์สท่ีถูกบันทึก
2  เลือกหนึ่งคอรส

3   เลือก  > 

ตัวเลือกของคอร์ส
 เลือก การน�าทาง > คอร์ส > คอร์สท่ีถูกบันทึก >  > ตัวเลือกของคอร์ส

ค�าแนะน�าการเลี้ยว: เปดหรือปดการบอกการเลี้ยว

การเตือน Off Crs.: แจงเตือนถาคุณพลัดออกจากคอรส

ค้นหา: ชวยใหคุณคนหาคอรสที่บันทึกไวตามชื่อ

ลบ: ชวยใหคุณลบคอรสทั้งหมดหรือที่ถูกบันทึกไวหลายคอรสจากอุปกรณได

การตั้งค่าเส้นทาง
 เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม, เลือกหนึ่งโปรไฟล, และเลือก การน�า

ทาง > การน�าทาง 

โหมดการน�าทาง: ตั้งโหมดการคมนาคมเพื่อใชเสนทางของคุณใหเหมาะสมที่สุด

วิธีค�านวณ: ตั้งวิธีการที่ใชเพื่อคํานวณเสนทางของคุณ

ล็อคต�าแหน่งถนน: ล็อกไอคอนตําแหนง, ซึ่งแสดงตําแหนงของคุณบนแผนที,่ ลงบน
ถนนที่ใกลที่สุด

การค�านวณใหม:่ คํานวณเสนทางใหมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลาดเคลื่อนไปจากเสนทาง
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นั้น

ตั้งเส้นทางหลีกเลี่ยง: ตั้งประเภทถนนเพื่อหลีกเลี่ยงขณะกําลังนําทาง

การเลือกหนึ่งกิจกรรมส�าหรับการค�านวณเส้นทาง
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหคํานวณเสนทางโดยอิงกับประเภทกิจกรรม

1  เลือก    > การตั้งค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก การน�าทาง > การน�าทาง > โหมดการน�าทาง
4  เลือกหนึ่งตัวเลือกเพื่อคํานวณเสนทางของคุณ

 ตัวอยางเชน, คุณสามารถเลือก ปนแบบ Tour Cycling สําหรับการนําทางบนถนน หรือ 
ปนแบบ Mountain Biking สําหรับการนําทางแบบออฟโรด

การตั้งค่าแผนที่
 เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม เลือกโปรไฟลและเลือก การน�าทาง > 

แผนที่ 

วิธีการหันแผนที่: ตั้งวาแผนที่ถูกแสดงอยางไรบนหนา

ซูมเข้าออกอัตโนมัต:ิ เลือกระดับการซูมสําหรับแผนที่โดยอัตโนมัติ เมื่อ ปด ถูกเลือกอยู, 
คุณตองซูมเขาหรือออกดวยตนเอง

รายละเอียดแผนที:่ ตั้งระดับของรายละเอียดบนแผนที่ รายละเอียดมากขึ้นอาจเปนเหตุ
ใหแผนที่วาดชาลง

คู่มือแนะน�า: แสดงเมื่อการบอกการนําทางแบบเลี้ยว-ตอ-เลี้ยวถูกแสดง (ตองใชแผนที่ที่
นําทางได)

รายการแสดงบนแผนที:่ ชวยใหคุณตั้งคาคุณสมบัติแผนที่ขั้นสูง

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที:่ เปดหรือปดการใชงานแผนที่ที่ถูกโหลดบนอุปกรณในปจจุบัน
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การเปลี่ยนแนวทิศทางของแผนที่
1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก การน�าทาง >  แผนที่ > วิธีการหันแผนที่
4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก หันตามทิศเหนือ เพื่อแสดงทิศเหนือที่ดานบนของหนา

• เลือก หันไปตามทิศที่มุ่งหน้า เพื่อแสดงทิศทางของการเดินทางปจจุบันของคุณที่
ดานบนของหนา

• เลือก โหมด 3D เพื่อแสดงแผนที่ในแบบสามมิติ

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Bluetooth®

อุปกรณ Edge มีคุณสมบัติเชื่อมการตอ Bluetooth สําหรับสมารทโฟนหรืออุปกรณ
ฟตเนสของคุณที่ใชงานรวมกันได บางคุณสมบัติตองการใหคุณติดตั้ง Garmin Connect 
mobile บนสมารทโฟนของคุณ ไปที่ Garmin.com/intosports/apps สําหรับขอมูลเพิ่ม
เติม

หมายเหต:ุ อุปกรณของคุณตองถูกเชื่อมตอกับสมารทโฟนที่รองรับ Bluetooth ของคุณ
เพื่อใชงานบางคุณสมบัติ

LiveTrack: ชวยใหเพื่อน ๆ และครอบครัวติดตามการแขงขันและกิจกรรมการฝกซอมของ
คุณในแบบเรียลไทม คุณสามารถเชิญผูติดตามโดยใชอีเมลหรือโซเชียลมีเดีย, เพื่อชวย
ใหพวกเขาดูขอมูลสดของคุณบนหนาการติดตาม Garmin Connect

GroupTrack: ชวยใหคุณคอยติดตามนักปนรายอื่น ๆ ในกลุมของคุณโดยการใช Live-
Track โดยตรงบนหนาจอและในแบบเรียลไทม

อัพโหลดกิจกรรมไปยัง Garmin Connect: สงกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin Con-
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nect โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการบันทึกกิจกรรม

ดาวน์โหลดคอร์สและการออกก�าลังกายของคุณจาก Garmin Connect: ชวยใหคุณ
คนหากิจกรรมตาง ๆ บน Garmin Connect โดยใชสมารทโฟนของคุณและสงไปยัง
อุปกรณของคุณ

ถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ:์ ชวยใหคุณถายโอนไฟลแบบไรสายไปยังอุปกรณ Edge อีก
เครื่องที่ใชงานรวมกันได

การปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย: ชวยใหคุณโพสตอัพเดทไปยังเว็บไซตโซเชียลมีเดีย
ที่คุณชื่นชอบเมื่อคุณอัพโหลดหนึ่งกิจกรรมไปยัง Garmin Connect

อัพเดทสภาพอากาศ: สงสภาพอากาศแบบเรียลไทมและแจงเตือนไปยังอุปกรณของคุณ

การแจ้งเตือน: แสดงการแจงเตือนและขอความจากโทรศัพทบนอุปกรณของคุณ

เสียงบอก: ชวยใหแอป Garmin Connect Mobile แจงการประกาศสถานะบนสมารท
โฟนของคุณระหวางการปน

การตรวจจับเหตุการณ:์ ชวยใหแอป Garmin Connect Mobile สงขอความไปยังผู
ติดตอฉุกเฉินของคุณเมื่ออุปกรณ Edge ตรวจพบเหตุการณที่เกิด

การจับคู่กับสมาร์ทโฟนของคุณ
1  ไปที่ www.garmin.com/intosports/apps, และดาวนโหลดแอป Garmin Connect 

Mobile ลงในสมารทโฟนของคุณ

2  นําสมารทโฟนเขามาภายใน 10 เมตร (33 ฟุต) ของอุปกรณของคุณ

3  จากอุปกรณของคุณ เลือก  > การต้ังค่า > Bluetooth > เปิดใช ้> จับคู่สมาร์ท
โฟน, และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

4  เปดแอป Garmin Connect Mobile

5  เลือกหนึ่งตัวเลือกเพื่อเพิ่มอุปกรณของคุณไปยังบัญชี Garmin Connect ของคุณ

• หากเปนอุปกรณแรกที่คุณไดจับคูกับแอป Garmin Connect Mobile, ใหทําตามคํา
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แนะนําบนหนาจอ

• หากคุณเคยจับคูอุปกรณอื่นกับแอป Garmin Connect Mobile มากอนแลว, จาก
เมนูการตั้งคา, ใหเลือก อุปกรณ์ Garmin >  ในแอป Garmin Connect Mobile, 
และทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

6  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อเปดใชการแจงเตือนโทรศัพท (ใหเลือกได)

 หมายเหต:ุ การแจงเตือนโทรศัพทตองการสมารทโฟนที่ใชงานรวมกันไดพรอมมี
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth Smart ไปที่ www.garmin.com/ble สําหรับขอมูล
การใชงานรวมกัน

การเล่นเสียงแจ้งเตือนในระหว่างกิจกรรมของคุณ
กอนที่คุณสามารถตั้งเสียงแจงเตือนได, คุณตองมีสมารทโฟนพรอมแอป Garmin Con-
nect Mobile ที่ถูกจับคูกับอุปกรณ Edge ของคุณอยูกอน

คุณสามารถตั้งคาแอป Garmin Connect Mobile เพื่อการแจงสถานะที่ใหแรงจูงใจบน
สมารทโฟนของคุณระหวางการวิ่งหรือกิจกรรมอื่นได เสียงแจงเตือนรวมไปถึงจํานวน lap 
และเวลา lap, pace หรือความเร็ว, และขอมูลเซ็นเซอร ANT+ ระหวางเสียงแจงเตือนดัง, 
แอป Garmin Connect Mobile จะปดเสียงหลักของสมารทโฟนเพื่อเลนเสียงแจง คุณ
สามารถปรับแตงระดับความดังเสียงไดเองบนแอป Garmin Connect Mobile

1  จากการตั้งคาในแอป Garmin Connect Mobile, เลือก อุปกรณ์ Garmin

2  เลือกอุปกรณของคุณ

3  หากจําเปน, เลือก การตั้งค่าอุปกรณ์
4  เลือก การเตือนด้วยเสียง

การเริ่มต้นเซสชั่น GroupTrack
กอนที่คุณสามารถเริ่มเซสชั่น GroupTrackได, คุณตองมีบัญชี Garmin Connect,  
สมารทโฟนที่ใชงานรวมกันได, และแอป Garmin Connect Mobile กอน
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คําแนะนําเหลานี้มีไวเพื่อการเริ่มเซสชั่น GroupTrack ดวยอุปกรณ Edge 820 หากนักปน
ในกลุมของคุณมี Edge รุนอื่น ๆ, คุณสามารถเห็นพวกเขาไดบนแผนที ่อุปกรณ Edge รุน
อื่น ๆ ไมสามารถแสดงนักปน GroupTrack บนแผนที่ได

1  ออกไปขางนอก, และเปดอุปกรณ Edge ขึ้นมา

2  จับคูสมารทโฟนกับอุปกรณ Edge ของคุณ (การจับคูกับสมารทโฟนของคุณ, หนา 156)

3  บนอุปกรณ Edge เลือก  > การตั้งค่า > GroupTrack เพื่อเปดใชงานการดูเพื่อน ๆ 
บนหนาจอแผนที่

4  ในแอป Garmin Conncet Mobile, จากเมนูการตั้งคา, เลือก LiveTrack > Group-
Track

5  เลือก มองเห็นได้ส�าหรับ > การเชื่อมต่อทั้งหมด
 หมายเหต:ุ หากคุณมีอุปกรณที่ใชงานรวมกันไดมากกวาหนึ่งชิ้น, คุณตองเลือกหนึ่ง
อุปกรณสําหรับเซสชั่น GroupTrack

6  เลือก เริ่ม LiveTrack

7  บนอุปกรณ Edge, เลือก  , และออกไปปนจักรยาน

8  เลื่อนไปยังแผนที่เพื่อดูเพื่อน ๆ ของคุณ
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 คุณสามารถแตะไอคอนบนแผนที่เพื่อดูขอมูลตําแหนงและทิศทางที่มุงหนาไปสําหรับ
นักปนอื่น ๆ ในเซสชั่น GroupTrack

9  เลื่อนไปยังรายชื่อ GroupTrack

 คุณสามารถเลือกหนึ่งนักปนจากรายการ, และนักปนคนนั้นจะปรากฏอยูตรงกลางบน
แผนที่

ข้อแนะน�าส�าหรับเซสชั่น GroupTrack
คุณสมบัติ GroupTrack ชวยใหคุณคอยติดตามนักปนอื่น ๆ ในกลุมของคุณโดยใช Live-
Track โดยตรงบนหนาจอ นักปนทั้งหมดในกลุมตองเปนเพื่อนของคุณในบัญชี Garmin 
Connect ของคุณ

• จับคูอุปกรณ Edge ของคุณกับสมารทโฟนโดยการใชเทคโนโลยี Bluetooth
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• ในแอป Garmin Connect Mobile, จากเมนูการตั้งคา, เลือก เชิญผู้รับ เพื่ออัพเดท
รายชื่อของนักปนสําหรับเซสชั่น GroupTrack ของคุณ

• ใหแนใจวาเพื่อน ๆ ของคุณทั้งหมดจับคูกับสมารทโฟนของพวกเขาแลวและเริ่มเซสชั่น 
LiveTrack ในแอป Garmin Connect Mobile

• ใหแนใจวาเพื่อน ๆ ของคุณทั้งหมดอยูในระยะ (16 กิโลเมตรหรือ10 ไมล)

• ในระหวางเซสชั่น GroupTrack, เลื่อนไปยังแผนที่เพื่อดูเพื่อน ๆ ของคุณ

• หยุดการปนกอนที่คุณพยายามดูขอมูลตําแหนงและทิศทางที่มุงหนาสําหรับนักปนอื่น ๆ 
ในเซสชั่น GroupTrack

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอีกหนึ่งอุปกรณ์ Edge
คุณสามารถถายโอนคอรส, เซกเมนต, และการออกกําลังกายแบบไรสายจากหนึ่งอุปกรณ 
Edge ที่ใชงานรวมกันไดไปสูอีกอุปกรณดวยการใชเทคโนโลยี Bluetooth

1  เปดการใชงานทั้งสองอุปกรณ Edge ขึ้นมา, และนําทั้งคูเขามาอยูภายในระยะ (3 เมตร) 
ของกันและกัน

2  จากอุปกรณที่มีไฟลอยู, เลือก  > การตั้งค่า> การโอนข้ามอุปกรณ ์> แชร์ไฟล์
3  เลือกหนึ่งประเภทไฟลเพื่อแชร

4  เลือกหนึ่งไฟลหรือมากกวาเพื่อถายโอน

5  จากอุปกรณที่รับไฟล, เลือก  > การตั้งค่า > การโอนข้ามอุปกรณ์
6  เลือกการเชื่อมตอที่อยูใกลเคียง

7  เลือกหนึ่งไฟลหรือมากกวาเพื่อรับมา

ขอความปรากฏบนอุปกรณทั้งคูหลังจากการถายโอนไฟลเสร็จสิ้น
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การตรวจจับเหตุการณ์
ค�าเตือน

การตรวจจับเหตุการณเปนคุณสมบัติเสริมที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชบนถนนเปนหลัก การ
ตรวจจับเหตุการณไมควรถูกพึ่งเปนวิธีการแรกในการรับความชวยเหลือยามฉุกเฉิน แอป 
Garmin Connect Mobile ไมติดตอการบริการฉุกเฉินตาง ๆ ในนามของคุณ

เมื่อมีเหตุการณที่ถูกตรวจจับไดโดยอุปกรณ Edge ของคุณพรอม GPS เปดใชงานอยู, 
แอป Garmin Connect Mobile สามารถสงขอความตัวอักษรและอีเมลอัตโนมัติพรอมชื่อ
ของคุณและตําแหนง GPS ไปยังผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณ

หนึ่งขอความปรากฏบนอุปกรณของคุณและสมารทโฟนที่ถูกจับคูอยูโดยบงบอกวาผูติดตอ
ของคุณจะไดรับขอมูลหลังจากผานไปแลว 30 วินาท ีหากไมตองการความชวยเหลือ, คุณ
สามารถยกเลิกขอความฉุกเฉินแบบอัตโนมัติได

กอนที่คุณสามารถเปดใชงานการตรวจจับเหตุการณบนอุปกรณของคุณได, คุณตองตั้ง
ขอมูลผูติดตอยามฉุกเฉินในแอป Garmin Connect Mobile กอน สมารทโฟนที่ถูกจับคู
ของคุณตองมีแพ็กเกจบริการสงขอมูล และอยูในพื้นที่ครอบคลุมของเครือขายซึ่งมีบริการ
สงขอมูล ผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณตองสามารถรับขอความตัวอักษรได (อาจมีอัตราคา
บริการการสงขอความตัวอักษรตามมาตรฐาน)

การตั้งค่าการตรวจจับเหตุการณ์
1  ไปที่ www.garmin.com/intosports/apps, และดาวนโหลดแอป Garmin Connect 

Mobile ไปยังสมารทโฟนของคุณ

2  จบัคูสมารทโฟนของคณุกบัอปุกรณของคณุ (การจบัคูกบัสมารทโฟนของคณุ, หนา 156)

3  ตั้งคาผูติดตอยามฉุกเฉินและขอมูลนักปนในแอป Garmin Connect Mobile (การตั้ง
คาขอมูลนักปนและผูติดตอยามฉุกเฉิน, หนา 162)

4  เปดใชงานการตรวจจับเหตุการณบนอุปกรณของคุณ (การเปดและปดการตรวจจับ
เหตุการณ, หนา 162)
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5  เปดใชงาน GPS บนอุปกรณของคุณ (การเปลี่ยนการตั้งคาดาวเทียม, หนา 191)

การตั้งค่าข้อมูลนักปั่นและผู้ติดต่อยามฉุกเฉิน
1  เปดแอป Garmin Connect Mobile บนสมารทโฟนของคุณ

2  จากการตั้งคาแอป, เลือก การตรวจจับเหตุการณ์
3  ปอนขอมูลนักปนของคุณและผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณ

ผูติดตอที่ถูกเลือกของคุณไดรับหนึ่งขอความที่ระบุพวกเขาวาเปนผูติดตอยามฉุกเฉิน
สําหรับการตรวจจับเหตุการณ

การเปิดและปิดการตรวจจับเหตุการณ์
 เลือกt  > การตั้งค่า > ระบบ > การตรวจจับเหตุการณ์

การดูผู้ติดต่อยามฉุกเฉินของคุณ
กอนที่คุณสามารถดูผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณบนอุปกรณของคุณได, คุณตองติดตั้งขอมูล
นักปนและผูติดตอยามฉุกเฉินในแอป Garmin Connect Mobile กอน

 เลือก  > ชื่อผู้ติดต่อ
 ชื่อและเบอรโทรศัพทของผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณปรากฏ

การยกเลิกข้อความอัตโนมัติ
เมื่อหนึ่งเหตุการณถูกตรวจจับไดโดยอุปกรณของคุณ, คุณสามารถยกเลิกขอความฉุกเฉิน
อัตโนมัติบนอุปกรณของคุณหรือสมารทโฟนที่จับคูไวของคุณไดกอนที่ถูกสงไปยังผูติดตอ
ยามฉุกเฉินของคุณ

 เลือก ยกเลิก >  กอนหมดเวลาการนับถอยหลัง 30 วินาที
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การส่งการอัพเดทสถานะหลังหนึ่งเหตุการณ์
กอนที่คุณสามารถสงการอัพเดทสถานะไปยังผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณได, อุปกรณของ
คุณตองตรวจจับหนึ่งเหตุการณและสงขอความฉุกเฉินอัตโนมัติไปยังผูติดตอยามฉุกเฉิน
ของคุณกอน

คุณสามารถสงการอัพเดทสถานะไปยังผูติดตอยามฉุกเฉินของคุณเพื่อแจงพวกเขาวาคุณ
ไมตองการความชวยเหลือ

1  ปดลงจากดานบนของหนาจอเพื่อดูหนาจอเพื่อน ๆ

2  เลือก การตรวจจับเหตุการณ ์> ฉันสบายดี
 ขอความถูกสงไปยังผูติดตอยามฉุกเฉินทั้งหมด

เซ็นเซอร ์ANT+ 
อุปกรณของคุณสามารถถูกใชรวมกับเซ็นเซอรไรสาย ANT+ สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การใชงานรวมกันและการจัดซื้อเซ็นเซอรเสริม, ไปที่ http://buy.garmin.com 

การสวมใส่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
คุณควรสวมใสเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจโดยตรงบนผิวของคุณ, ที่ตรงดานลางของแผน
อกของคุณ ควรสวมไดสบายพอที่จะไมขยับในระหวางการทํากิจกรรมของคุณ

1  ติดโมดูลเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ ① ลงบนสายรัด

 โลโก Garmin® (บนโมดูลและสายรัด) ควรหงายขึ้นมา
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2  ปายนํ้าที่ขั้วอิเล็คโทรด ② และแผนแปะสัมผัส ③ ที่ดานหลังของสายรัดใหเปยกเพื่อ

 ใหเกิดการเชื่อมตอที่ดีระหวางหนาอกของคุณและเครื่องสงสัญญาณ

3  สวมเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจโดยใหโลโก Garmin หงายขึ้นมา

 ตะขอ ④ และหวง ⑤ ของการเชื่อมตอควรอยูที่ดานขวาของคุณ

4  รัดสายรัดรอบหนาอกของคุณ, และเกี่ยวตะขอสายรัดเขากับหวง

 หมายเหต:ุ ใหแนใจวาแถบปายการดูแลรักษาไมไดถูกพับไว

หลังจากคุณสวมใสเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, เครื่องเริ่มทํางานและสงขอมูล

Recovery Advisor
คุณสามารถใชอุปกรณ Garmin ของคุณพรอมเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจเพื่อแสดงวา
มีเวลาเหลืออยูเทาใดกอนที่คุณไดพักฟนเต็มที่และพรอมสําหรับการออกกําลังกายอยาง
หนักครั้งถัดไป
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 Recovery time: เวลาพักฟนปรากฏขึ้นทันทีหลังจากจบกิจกรรม เวลาเริ่มนับถอยหลัง
จนกระทั่งถึงจุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณในการพยายามการออกกําลังกายอยางหนัก
อีกครั้ง

การเปิด Recovery Advisor
กอนที่คุณสามารถใชคุณสมบัติ reovery advisor ได, คุณตองสวมเครื่องวัดอัตราการเตน
หัวใจ, และจับคูกับอุปกรณของคุณกอน (การจับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, หนา 173)
หากอุปกรณของคุณมาพรอมกับเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, อุปกรณและเซ็นเซอรถูกจับ
คูแลว สําหรับการคาดคะเนที่แมนยําที่สุด, ควรติดตั้งโปรไฟลผูใชใหเสร็จสิ้น (การตั้งคา
โปรไฟลผูใชของคุณ, หนา 189), และตั้งคาอัตราการเตนหัวใจสูงสุดของคุณ (การตั้งโซน
อัตราการเตนหัวใจของคุณ, หนา 168)

1  เลือก  > สถิติของฉัน > Recovery Advisor > ใช้งาน
2  ออกไปปนจักรยาน

 ภายในชวงไมกี่นาทีแรกของการปนของคุณ, การตรวจสอบการฟนตัวปรากฏ, แสดงให
เห็นสถานะการฟนตัวของคุณแบบเรียลไทม

3  หลังการปนของคุณ, เลือก บันทึก
 เวลาการฟนตัวปรากฏ, เวลาสูงสุดคือ 4 วัน, และเวลาตํ่าสุดคือ 6 ชั่วโมง

เกี่ยวกับการประเมิน VO2 Max.
VO2 max. คือปริมาณสูงสุดของออกซิเจน (เปนมิลลิลิตร) ที่คุณสามารถผลาญตอนาทีตอ
กิโลกรัมของนํ้าหนักตัวที่สมรรถนะสูงสุดของคุณ โดยทั่วไป, VO2 max. เปนการบงชี้ของ
สมรรถนะดานกีฬาและควรเพิ่มขึ้นในขณะที่ระดับฟตเนสของคุณดีขึ้น การประเมิน VO2 
Max. ถูกเตรียมหาและสนับสนุนโดย Firstbeat คุณสามารถใชอุปกรณ Garmin ของคุณ
ที่ถูกจับคูกับเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจที่ใชงานรวมกันไดและมิเตอร power เพื่อแสดง
การประเมิน VO2 max. ของการปนจักรยานของคุณ
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การหาค่าประเมิน VO2 Max. ของคุณ
กอนที่คุณสามารถดูการประเมิน VO2 Max. ได, คุณตองสวมเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, 
ติดตั้งมิเตอร power, และจับคูทั้งสองกับอุปกรณของคุณกอน (การจับคูเซ็นเซอร ANT + 
ของคุณ, หนา 173) หากอุปกรณของคุณมาพรอมกับเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, อุปกรณ
และเซ็นเซอรถูกจับคูแลว สําหรับการคาดคะเนที่แมนยําที่สุด, ควรติดตั้งโปรไฟลผูใชให
เสร็จสิ้น (การตั้งคาโปรไฟลผูใชของคุณ, หนา 189), และตั้งคาอัตราการเตนหัวใจสูงสุด
ของคุณ (การตั้งโซนอัตราการเตนหัวใจของคุณ, หนา 168)

หมายเหต:ุ ในตอนแรกการประเมินอาจดูไมคอยแมนยํานัก อุปกรณตองการใหปนจักรยาน
สองสามครั้งเพื่อเรียนรูเกี่ยวกับสมรรถนะการปนจักรยานของคุณ

1  ปนกลางแจงดวยความแรงที่สมํ่าเสมอและสูงเปนเวลาอยางนอย 20 นาที

2  หลังจากการปนของคุณ, เลือก บันทึก
3  เลือก  > สถิติของฉัน > VO2 Max.

 การประเมิน VO2 max. ของคุณปรากฎเปนตัวเลขและวางตําแหนงบนเกจสี
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มวง ยอดเยี่ยม

ฟา ดีมาก

เขียว ดี

สม พอใช

แดง ควรปรับปรุง

ขอมูล VO2 max. และการวิเคราะหถูกจัดเตรียมใหโดยไดรับความยินยอมจาก Cooper 
Institute® สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ดูภาคผนวก (การแบงระดับมาตรฐาน VO2 Max., หนา 
211), และไปที่ www.CooperInstitute.org

ข้อแนะน�าส�าหรับการประเมิน VO2 Max. ของการปั่นจักรยาน
ความสําเร็จและความแมนยําของการคํานวณ VO2 max. ดีขึ้นเมื่อการปนของคุณเปนความ
พยายามอยางหนักที่คอยประคับประคองไวแบบพอประมาณ และที่ซึ่งอัตราการเตนหัวใจ
และ power ไมไดแปรปรวนอยางมาก

• กอนการปนของคุณ, ใหตรวจสอบวาอุปกรณของคุณ, เครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, และ
มิเตอร power ทํางานไดอยางถูกตอง, ถูกจับคู, และมีแบตเตอรี่นานพอ

• ระหวางการปน 20 นาทีของคุณ, ใหรักษาอัตราการเตนหัวใจของคุณใหมากกวา 70% 
ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุดของคุณ

• ระหวางการปน 20 นาทีของคุณ, ใหรักษา power เอาตพุตอยางตอเนื่องพอสมควร

• หลีกเลี่ยงภูมิประเทศที่เปนเนิน

• หลีกเลี่ยงการปนเปนกลุมในที่ซึ่งมีกระแสลมมาก

การด ูStress Score ของคุณ
กอนที่คุณสามารถดู stress score ของคุณได, คุณตองสวมเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ
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และจับคูกับอุปกรณของคุณกอน (การจับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, หนา 173) 

Stress score เปนผลของการทดสอบสามนาทีที่ทําในขณะที่กําลังยืนนิ่ง, ในที่ซึ่งอุปกรณ 
Edge วิเคราะหความผันแปรของอัตราการเตนหัวใจเพื่อตรวจสอบความเครียดโดยรวม
ของคุณ การฝกซอม, การนอนหลับ, โภชนาการ, และความเครียดในชีวิตทั่วไปทั้งหมดสง
ผลกระทบวานักกีฬาแสดงผลอยางไร ชวง stress score เรียงจาก 1 ถึง 100 โดยที่ 1 เปน
สภาพความเครียดตํ่ามาก, และ 100 เปนสภาพความเครียดสูงมาก การทราบ stress score 
ของคุณสามารถชวยใหคุณตัดสินใจไดวารางกายของคุณพรอมสําหรับการฝกซอมหรือ
โยคะที่ยากหรือไม

ข้อแนะน�า: Garmin แนะนําวาคุณควรวัด stress score ของคุณในเวลาเดียวกันและภาย
ใตปจจัยแวดลอมเดียวกันโดยประมาณทุก ๆ วัน

1 เลือก สถิติของฉัน > Stress Score > วัด
2 ยืนนิ่ง, และผอนคลายเปนเวลา 3 นาที

การตั้งโซนอัตราการเต้นหัวใจของคุณ
อุปกรณนี้ใชขอมูลโปรไฟลของคุณจากการตั้งคาเริ่มตนเพื่อกําหนดโซนอัตราการเตนหัวใจ
ของคุณ คุณสามารถปรับโซนอัตราการเตนหัวใจของคุณไดเองตามเปาหมายฟตเนสของ
คุณ (เปาหมายดานฟตเนส, หนา 169) สําหรับขอมูลแคลอรี่ที่แมนยําที่สุดระหวางกิจกรรม
ของคุณ, คุณควรตั้งอัตราการเตนหัวใจสูงสุด, อัตราการเตนหัวใจขณะพัก, และโซนอัตรา
การเตนหัวใจ

1  เลือก  > สถิติของฉัน  > โซนการฝก > โซนอัตราการเต้นหัวใจ
2  ปอนคาอัตราการเตนหัวใจสูงสุดและขณะพักของคุณ

 คาโซนอัพเดทโดยอัตโนมัติ, แตคุณยังสามารถแกไขแตละคาดวยตนเองไดเชนกัน

3  เลือก ก�าหนดจาก: 

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก BPM เพื่อดูและแกไขโซนในแบบครั้งตอนาที 
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• เลือก % สูงสุด เพื่อดูและแกไขโซนเปนเปอรเซ็นตของอัตราการเตนหัวใจสูงสุดของ
คุณ

• เลือก % HRR เพื่อดูและแกไขโซนเปนเปอรเซ็นตของอัตราการเตนหัวใจขณะพัก
ของคุณ

เกี่ยวกับโซนอัตราการเต้นหัวใจ
นักกีฬาหลายคนใชโซนอัตราการเตนหัวใจเพื่อวัดและเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและ
หลอดเลือดของพวกเขาและปรับปรุงระดับฟตเนสของพวกเขา โซนอัตราการเตนหัวใจเปน
ชุดของชวงการเตนหัวใจตอนาที โซนอัตราการเตนหัวใจที่ไดถูกยอมรับโดยทั่วไปหาโซน
ถูกเรียงตามเลข 1 ถึง 5 ตามความเขมขนที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแลว, โซนอัตราการเตนหัวใจ
ถูกคํานวณโดยขึ้นกับเปอรเซ็นตของอัตราการเตนหัวใจสูงสุดของคุณ

เป้าหมายด้านฟิตเนส
การทราบโซนอัตราการเตนหัวใจของคุณสามารถชวยใหคุณวัดและปรับปรุงฟตเนสของคุณ
โดยการทําความเขาใจและการนําหลักการเหลานี้มาประยุกตใช

• อัตราการเตนหัวใจของคุณเปนการชี้วัดที่ดีของความเขมขนในการออกกําลังกาย

• การฝกซอมในโซนอัตราการเตนหัวใจที่แนนอนสามารถชวยใหคุณพัฒนาสมรรถนะและ
ความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดได

• การทราบโซนอัตราการเตนหัวใจของคุณสามารถปองกันคุณจากการฝกซอมมากเกินไป
และสามารถลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บของคุณได

ถาคุณทราบอัตราการเตนหัวใจสูงสุดของคุณ, คุณสามารถใชตาราง (การคํานวณโซนอัตรา
การเตนหัวใจ, หนา 210) เพื่อกําหนดโซนอัตราการเตนหัวใจที่ดีที่สุดสําหรับวัตถุประสงค
ดานฟตเนสของคุณได

ถาคุณไมทราบอัตราการเตนหัวใจสูงสุดของคุณ, ใหใชหนึ่งในเครื่องคํานวณที่มีอยูบน
อินเทอรเน็ต โรงยิมและศูนยสุขภาพบางแหงสามารถใหบริการการทดสอบที่วัดอัตราการ
เตนหัวใจสูงสุดได คามาตรฐานของอัตราการเตนหัวใจสูงสุดคือ 220 ลบอายุของคุณ

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   169 2016/8/27   下午 03:01:41



170 Edge® 820

TH

ข้อแนะน�าส�าหรับข้อมูลอัตราการเต้นหัวใจที่ไม่แน่นอน
ถาขอมูลอัตราการเตนของหัวใจไมแนนอนหรือไมปรากฏ, คุณอาจลองทําตามขอแนะนํา
เหลานี้

• ปายนํ้าซํ้าอีกที่ขั้วอิเล็กโตรดและแผนแปะสัมผัส

• กระชับสายรัดหนาอกใหแนน

• วอรมอัพเปนเวลา 5 ถึง 10 นาที

• ปฏิบัติตามคําแนะนําการดูแลรักษา (การตั้งคาโปรไฟลผูใชของคุณ, หนา 189)

• สวมเสื้อที่ทําจากผาฝายหรือทําใหสายรัดทั้งสองดานเปยกใหทั่ว 
เสื้อใยสังเคราะหที่เสียดสีหรือสะบัดกับเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจสามารถทําใหเกิด
ไฟฟาสถิตยซึ่งรบกวนสัญญาณอัตราการเตนหัวใจได

• ออกหางจากแหลงที่สามารถรบกวนเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจของคุณ 
แหลงรบกวนดังกลาวอาจรวมถึงสนามแมเหล็กไฟฟาเขมขน, บางเซ็นเซอรไรสายขนาด 
2.4 GHz, สายไฟฟาแรงสูง, มอเตอรไฟฟา, เตาอบ, เตาอบไมโครเวฟ, โทรศัพทไรสาย
ขนาด 2.4 GHz, และจุด access points ของ LAN แบบไรสาย

การติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเร็ว
หมายเหต:ุ ถาคุณไมมีเซ็นเซอรนี้, คุณสามารถขามตอนนี้ไปได

ข้อแนะน�า: Garmin แนะนําใหคุณยึดจักรยานของคุณบนขาตั้งอยางมั่นคงขณะที่กําลังติด
ตั้งเซ็นเซอร

1  วางและยึดเซ็นเซอรวัดความเร็วไวที่ดานบนของดุมลอ

2  ดึงสายรัด ① ไปรัดรอบดุมลอ, แลวยึดเขากับตะขอ ② บนเซ็นเซอร
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 เซ็นเซอรอาจตะแคงเมื่อถูกติดตั้งบนดุมลอที่ไมสมมาตร ซึ่งไมมีผลตอการทํางาน

3  หมุนลอเพื่อตรวจสอบระยะหาง

 เซ็นเซอรไมควรสัมผัสกับสวนอื่น ๆ ของจักรยานของคุณ

 หมายเหต:ุ ไฟ LED กะพริบสีเขียวเปนเวลาหาวินาทีเพื่อแสดงกิจกรรมหลังการหมุน
สองรอบ

การติดตั้งเซ็นเซอร ์Cadence
หมายเหต:ุ ถาคุณไมมีเซ็นเซอรนี้, คุณสามารถขามตอนนี้ไปได

ข้อแนะน�า: Garmin แนะนําใหคุณยึดจักรยานบนขาตั้งอยางมั่นคงขณะที่กําลังติดตั้ง
เซ็นเซอร

1 เลือกขนาดสายรัดที่เหมาะกับขาจาน ① อยางปลอดภัย

 สายรัดที่คุณเลือกควรมีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถยืดครอมขาจานได

2  บนดานที่ไมไดขี่, วางและกดดานแบนของเซ็นเซอร cadence บนดานในของขาจาน

3  ดึงสายรัด ② หุมรอบขาจาน, และยึดดวยขอเกี่ยว ③ บนเซ็นเซอร
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4  หมุนขาจานเพื่อตรวจสอบระยะหาง

 เซ็นเซอรและสายรัดไมควรสัมผัสกับสวนใด ๆ ของจักรยานหรือรองเทาของคุณ

 หมายเหต:ุ ไฟ LED กะพริบสีเขียวเปนเวลาหาวินาทีเพื่อแสดงกิจกรรมหลังการหมุน
สองรอบ

5  ทดสอบปนเปนเวลา 15 นาทีและตรวจเซ็นเซอรและสายรัดเพื่อใหแนใจวาไมมีหลักฐาน
ของความเสียหาย

เกี่ยวกับเซ็นเซอร์วัดความเร็วและ Cadence
ขอมูล cadence จากเซ็นเซอร cadence ถูกบันทึกไวเสมอ หากไมมีเซ็นเซอรวัดความเร็ว
และ cadence ถูกจับคูกับอุปกรณ, ขอมูล GPS จะถูกใชเพื่อคํานวณความเร็วและระยะทาง

Cadence คืออัตราของการถีบหรือ “การปน” ของคุณที่ถูกวัดจากจํานวนรอบของขาจานตอ
นาท ี(rpm)

ค่าเฉลี่ยของข้อมูลส�าหรับ Cadence หรือ Power
การตั้งคาเฉลี่ยของขอมูลที่ไมใชศูนยสามารถทําไดหากคุณกําลังฝกซอมดวยเซ็นเซอร 
cadence หรือมิเตอร power ที่เปนอุปกรณเสริม คาตั้งคาเริ่มตนไมรวมคาศูนยที่เกิดขึ้น
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เมื่อคุณไมไดกําลังถีบจักรยานอยู

คุณสามารถเปลี่ยนคาของการตั้งคานี้ได (การตั้งคาการแสดงผล, หนา 197) 

การจับคู่เซ็นเซอร ์ANT + ของคุณ
กอนที่คุณสามารถจับคูได, คุณตองสวมเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจหรือติดตั้งเซ็นเซอร
กอน

การจับคูคือการเชื่อมตอเซ็นเซอรไรสาย ANT+, ตัวอยางเชน การเชื่อมตอเครื่องวัดอัตรา
การเตนหัวใจกับอุปกรณ Garmin ของคุณ

1  นําอุปกรณเขามาภายใน 3 ม. (10 ฟุต) ของเซ็นเซอร

 หมายเหต:ุ อยูหาง 10 เมตร (33 ฟุต) จากเซ็นเซอร ANT+ ของนักปนอื่น ๆ ขณะกําลัง
จับคูอยู

2  เลือก  > การต้ังค่า > เซ็นเซอร ์> เพิ่มเซ็นเซอร์
3  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือกหนึ่งประเภทเซ็นเซอร

• เลือก ค้นหาทั้งหมด เพื่อคนหาเซ็นเซอรที่อยูใกลเคียงทั้งหมด

 รายการเซ็นเซอรที่มีใหเลือกใชปรากฏขึ้น

4  เลือกหนึ่งหรือหลายเซ็นเซอรเพื่อจับคูกับอุปกรณของคุณ

5  เลือก เพิ่ม
 เมื่อเซ็นเซอรถูกจับคูกับอุปกรณของคุณแลว, สถานะเซ็นเซอรเปน เชื่อมตอแลว คุณ
สามารถปรับแตงชองขอมูลเพื่อแสดงขอมูลเซ็นเซอร

การฝกซ้อมด้วยมิเตอร ์Power
• ไปที่ Garmin.com/intosports สําหรับรายการของเซ็นเซอร ANT+ ที่ใชงานรวมกันได
กับอุปกรณของคุณ (เชน Vector™)
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• สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ดูคูมือผูใชงานสําหรับมิเตอร power ของคุณ

• ปรับโซน power ของคุณใหตรงกับเปาหมายและความสามารถของคุณ (การตั้งคาโซน 
Power ของคุณ, หนา 174) 

• ใชการเตือนชวงเพื่อใหแจงเมื่อคุณถึงโซน power ที่ระบุไว (ตั้งคาการเตือนตามชวง, 
หนา 192) 

• ปรับแตงชองขอมูล power ดวยตนเอง (การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191)

การตั้งค่าโซน Power ของคุณ
คาตาง ๆ สําหรับโซนเปนคาเริ่มตนและอาจไมตรงกับความสามารถสวนบุคคลของคุณ 
คุณสามารถปรับโซนของคุณดวยตนเองบนอุปกรณหรือโดยใช Garmin Connect หาก
คุณทราบคา functional threshold power (FTP) ของคุณ, คุณสามารถปอนคาและให
ซอฟตแวรคํานวณโซน power ของคุณโดยอัตโนมัติได

1  เลือก  > สถิติของฉัน  > โซนการฝก > โซน Power

2  ปอนคา FTP ของคุณ

3  เลือก ก�าหนดจาก:

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก วัตต ์เพื่อดูและแกไขโซนในวัตต

• เลือก % FTP เพื่อดูและแกไขโซนเปนเปอรเซ็นตของ functional threshold 
power ของคุณ

การปรับเทียบมิเตอร ์Power ของคุณ
กอนที่คุณสามารถปรับเทียบมิเตอร power ของคุณ, คุณตองติดตั้ง, จับคูกับอุปกรณของ
คุณ, และเริ่มทําการบันทึกอยางตอเนื่องกอน

สําหรับคําแนะนําในการปรับเทียบที่ระบุสําหรับมิเตอร power ของคุณ, โปรดดูคําแนะนํา
จากผูผลิต
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1  เลือก  > เซ็นเซอร์
2  เลือกมิเตอร power ของคุณ

3  เลือก  > ปรับเทียบ
4  เปดมิเตอร power ใหทํางานตลอดโดยการถีบจนกระทั่งขอความปรากฏขึ้น

5  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

Power ที่อิงกับบันไดจักรยาน
Vector วัด power ที่อิงกับบันไดจักรยาน

Vector วัดกําลังที่คุณใชไมกี่รอยครั้งในทุกวินาที Vector ยังวัด cadence หรือความเร็ว
ของการถีบหมุนวงลอของคุณดวย ดวยการวัดกําลัง, ทิศทางของกําลัง, การหมุนของขา
จาน, และเวลา, Vector สามารถกําหนด power (วัตต) ได เพราะวา Vector วัด power 
จากขาขางซายและขวาโดยแยกจากกัน, จึงสามารถรายงานความสมดุล power ขางซาย
และขวาของคุณได

หมายเหต:ุ ระบบ Vector S ไมไดแจงความสมดุล power ขางซาย-ขวา

ไดนามิกส์ของการปั่นจักรยาน
ไดนามิกสของการปนจักรยานวัดวาคุณใช power อยางไรตลอดสโตรกการถีบ, และที่ซึ่ง
คุณใช power บนบันได, เพื่อใหคุณเขาใจวิธีของการปนจักรยานเฉพาะของคุณเอง การ
เขาใจวาคุณสราง power ไดอยางไรและที่ไหนชวยใหคุณฝกซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและประเมินความเหมาะสมของจักรยานของคุณ

การใช้ไดนามิกส์ของการปั่นจักรยาน
กอนที่คุณสามารถใชไดนามิกสของการปนจักรยานได, คุณตองจับคู Vector มิเตอร 
power กับอุปกรณของคุณกอน (การจับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, หนา 173)

หมายเหต:ุ การบันทึกไดนามิกสของการปนจักรยานใชหนวยความจําของอุปกรณเพิ่มเติม
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1  ออกไปปนจักรยาน

2  เลื่อนไปยังหนาจอไดนามิกสของการปนจักรยานเพื่อดู peak power phase ① ของ
คุณ, power phase ทั้งหมด ② และ platform center offset ③

③

②
①

④
3  หากจําเปน, กดคางชองขอมูล ④ เพื่อเปลี่ยน (การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191) 

 หมายเหต:ุ สองชองขอมูลที่ดานลางสุดของหนาจอสามารถปรับเปลี่ยนได

คุณสามารถสงการปนไปยังบัญชี Garmin Connect ของคุณเพื่อดูขอมูลไดนามิกสของ
การปนจักรยานเพิ่มเติมได (การสงการปนของคุณไปที่ Garmin Connect, หนา 182)

ข้อมูล Power Phase
Power phase คือบริเวณสโตรกบันได (ระหวางมุมเริ่มชุดจานหนาและมุมจบชุดจานหนา) 
ที่คุณสราง power เปนบวก
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Platform Center Offset
Platform center offset คือบริเวณบนแพลตฟอรมบันไดที่คุณทิ้งนํ้าหนักลง

การปรับแต่งคุณสมบัต ิVector
กอนที่คุณสามารถปรับแตงคุณสมบัติ Vector ได, คุณตองจับคู Vector มิเตอร power 
กับอุปกรณของคุณกอน

1  เลือก  > การต้ังค่า > เซ็นเซอร์
2  เลือก Vector มิเตอร power

3  เลือก รายละเอียดเซ็นเซอร ์> คุณสมบัต ิVector

4 เลือกหนึ่งตัวเลือก

5  หากจําเปน, เลือกสวิตชเปดปดเพื่อเปดหรือปด torque efficiency, pedal smooth-
ness, และไดนามิกสของการปนจักรยาน

การอัพเดทซอฟต์แวร ์Vector โดยการใช้อุปกรณ ์Edge
กอนที่คุณสามารถอัพเดทซอฟตแวรได, คุณตองจับคูอุปกรณ Edge ของคุณกับระบบ 
Vector ของคุณกอน

1  สงขอมูลการปนของคุณไปยังบัญชี Garmin Connect ของคุณ (การสงการปนของ
คุณไปที่ Garmin Connect, หนา 182) Garmin Connect หาซอฟตแวรอัพเดทโดย
อัตโนมัติและสงไปยังอุปกรณ Edge ของคุณ

2  นําอุปกรณ Edge ของคุณเขามาในระยะ (3 เมตร) ของเซ็นเซอร

3  หมุนขาจานสองสามครั้ง อุปกรณ Edge บอกใหคุณติดตั้งการอัพเดทซอฟตแวรที่ยัง
คางอยูทั้งหมด

4  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ
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การหาการประเมิน FTP ของคุณ
อุปกรณใชขอมูลโปรไฟลผูใชของคุณจากการตั้งคาเริ่มตนเพื่อประเมิน functional 
threshold power (FTP) ของคุณ สําหรับคา FTP ที่แมนยําขึ้น, คุณสามารถดําเนินการ
ทดสอบ FTP โดยการใชมิเตอร power ที่ถูกจับคูไว (การดําเนินการทดสอบ FTP, หนา 
179) และเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจได

 เลือก  > สถิติของฉัน > FTP

 การประเมิน FTP ของคุณปรากฏเปนคาที่ถูกวัดเปนวัตตตอกิโลกรัม, power เอาตพุต
ของคุณเปนวัตต, และตําแหนงบนเกจสี
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มวง ยอดเยี่ยม

ฟา ดีมาก

เขียว ดี

สม พอใช

แดง มือใหม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ดูภาคผนวก (การแบงระดับ FTP, หนา 209)

การด�าเนินการทดสอบ FTP
กอนที่คุณสามารถดําเนินการทดสอบเพื่อกําหนด functional threshold power (FTP) 
ของคุณได, คุณตองมีมิเตอร power และเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจที่ถูกจับคูอยูกอน 
(การจับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, หนา 173)

1  เลือก  > สถิติของฉัน > FTP > FTP Test > การปั่น
2  เลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา

 หลังจากคุณเริ่มปนจักรยานของคุณ, อุปกรณแสดงแตละขั้นตอนของการทดสอบ, เปา
หมาย, และขอมูล power ปจจุบัน หนึ่งขอความปรากฏเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้นแลว

3 เลือก  เพื่อจบการจับเวลา

4  เลือก บันทึก
 คา FTP ของคุณปรากฏเปนคาที่ถูกวัดเปนวัตตตอกิโลกรัม, power เอาตพุตของคุณ
เปนวัตต, และตําแหนงบนเกจสี
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การค�านวณ FTP อัตโนมัติ
กอนที่คุณสามารถดําเนินการทดสอบเพื่อกําหนด functional threshold power (FTP) 
ของคุณ, คุณตองมีมิเตอร power และเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจที่ถูกจับคูอยูกอน (การ
จับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, หนา 173)

1  ปนกลางแจงดวยความแรงที่สมํ่าเสมอและสูงเปนเวลาอยางนอย 20 นาที

2  หลังจากการปนของคุณ, เลือก บันทึก
3  เลือก  > สถิติของฉัน > FTP 

 คา FTP ของคุณปรากฏเปนคาที่ถูกวัดเปนวัตตตอกิโลกรัม, power เอาตพุตของคุณ
เปนวัตต, และตําแหนงบนเกจสี

การใช้ Electronic Shifters
กอนที่คุณสามารถใช electronic shifters ที่ใชงานรวมกันได, เชน Shimano® Di2™ 
shifters, คุณตองจับคูกับอุปกรณของคุณกอน (การจับคูเซ็นเซอร ANT + ของคุณ, หนา 
173) คุณสามารถปรับแตงชองขอมูลตัวเลือกได (การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191) 
อุปกรณ Edge แสดงคาการปรับปจจุบันเมื่อเซ็นเซอรอยูในโหมดการปรับ

ความระวังต่อสถานการณ์
อุปกรณ Edge ของคุณสามารถถูกใชกับอุปกรณ Varia Vision™, Varia™ smart bike 
lights, และเรดารมองหลังเพื่อปรับปรุงความระวังตอสถานการณ ดูคูมือผูใชงานสําหรับ
อุปกรณ Varia ของคุณสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

หมายเหต:ุ คุณอาจจําเปนตองอัพเดทซอฟตแวร Edge กอนการจับคูกับอุปกรณ Varia 
(การอัพเดทซอฟตแวร, หนา 207)
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ประวัติ
ประวัติรวมถึงเวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, ความเร็ว, ขอมูล lap, ระดับความสูง, และขอมูล
เซ็นเซอร ANT+ ที่เปนอุปกรณเสริม

หมายเหต:ุ ขอมูลประวัติไมถูกบันทึกเมื่อการจับเวลาถูกหยุดหรือหยุดไวชั่วคราว

เมื่อหนวยความจําของอุปกรณเต็มแลว, หนึ่งขอความปรากฏขึ้น อุปกรณไมลบหรือเขียน
ทับประวัติของคุณโดยอัตโนมัติ อัพโหลดประวัติของคุณไปที่ Garmin Connect™ เปน
ระยะ ๆ เพื่อคอยติดตามขอมูลการปนทั้งหมดของคุณ

การดูการปั่นของคุณ
1  เลือก ประวัต ิ> การปั่น
2  เลือกหนึ่งการปน

3  เลือกหนึ่งตัวเลือก

การดูเวลาของคุณในแต่ละโซนการฝกซ้อม
กอนที่คุณสามารถดูเวลาของคุณในแตละโซนการฝกซอมได, คุณตองจับคูอุปกรณของคุณ
กับเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจหรือมิเตอร power ที่ใชงานรวมกันได, ทําหนึ่งกิจกรรมให
เสร็จ, และบันทึกกิจกรรมกอน

การดูเวลาของคุณในแตละโซนอัตราการเตนหัวใจและโซน power สามารถชวยใหคุณ
ปรับความเขมขนของการฝกซอมของคุณได คุณสามารถปรับโซน power ของคุณ (การตั้ง
คาโซน Power ของคุณ, หนา 174) และโซนอัตราการเตนหัวใจของคุณ (การตั้งโซนอัตรา
การเตนหัวใจของคุณ, หนา 168) เพื่อใหตรงกับเปาหมายและความสามารถของคุณได คุณ
สามารถปรับแตงชองขอมูลเพื่อแสดงเวลาของคุณในโซนการฝกซอมระหวางการปนได 
(การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191)

1  เลือก ประวัต ิ> การปั่น
2  เลือกหนึ่งการปน
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3  เลือก เวลาใน HR โซน หรือ เวลาในพาวเวอร์โซน

การดูผลรวมข้อมูล
คุณสามารถดูขอมูลสะสมที่คุณไดบันทึกไวใน Edge รวมถึงจํานวนการขี่ เวลา ระยะทาง 
และแคลอรี่

 เลือก  > ประวัต ิ> ทั้งหมด

การลบการปั่น
1  เลือก  > ประวัต ิ> การปั่น
2  เลือกหนึ่งการปน

3   เลือก  > 

การส่งการปั่นของคุณไปที ่Garmin Connect

ข้อสังเกต
เพื่อปองกันการสึกหรอ, ใหเช็ดพอรต USB, ฝาครอบกันอากาศ, และพื้นที่โดยรอบใหแหง
สนิทกอนการชารจหรือการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

1 ดึงฝาครอบกันอากาศ ① ออกจากพอรต USB ②
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2 เสียบปลายดานเล็กของสาย USB เขากับพอรต USB บนอุปกรณ 

3  เสียบปลายดานใหญของสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร

4  ไปที่ www.garminconnect.com/start

5  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

Garmin Connect
คุณสามารถเชื่อมตอกับเพื่อน ๆ ของคุณบน Garmin Connect ซึ่ง Garmin Connect  
ใหเครื่องมือแกคุณเพื่อติดตาม, วิเคราะห, แบงปน, และใหกําลังใจกัน บันทึกอีเวนท 
ตาง ๆ ของรูปแบบการดําเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉงของคุณรวมไปถึงวิ่ง, เดิน, ปนจักรยาน, 
วายนํ้า, ปนเขา, ไตรกีฬา, และอื่น ๆ ถาตองการลงชื่อเพื่อขอบัญชีใชงานฟรี ไปที ่www.
garminconnect.com/start

เก็บกิจกรรมของคุณ: หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นและบันทึกหนึ่งกิจกรรมของคุณดวยอุปกรณ
ของคุณแลว, คุณสามารถอัพโหลดกิจกรรมนั้นไปยัง Garmin Connect และเก็บไวได
นานเทาที่คุณตองการ

วิเคราะห์ข้อมูลของคุณ: คุณสามารถดูขอมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คุณ, รวมทั้งเวลา, ระยะทาง, ระดับความสูง, อัตราการเตนหัวใจ, แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ, 
cadence, ภาพแผนที่มุมสูง, แผนภูมิ pace และความเร็ว, และรายงานแบบปรับแตง
เองได

 หมายเหต:ุ ขอมูลบางอยางตองใชอุปกรณเสริมเชนเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ
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วางแผนการฝกซ้อมของคุณ: คุณสามารถเลือกเปาหมายฟตเนสและโหลดหนึ่งของ
แผนการฝกซอมแบบวันตอวันได

แชร์กิจกรรมของคุณ: คุณสามารถเชื่อมตอกับเพื่อน ๆ เพื่อติดตามกิจกรรมของแตละคน 
หรือโพสตลิงคไปยังกิจกรรมของคุณบนเว็บไซตเครือขายสังคมที่คุณชื่นชอบได

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Wi-Fi®

อุปกรณ Edge มีคุณสมบัติเชื่อมตอผาน Wi-Fi แอป Garmin Connect Mobile ไม
จําเปนสําหรับคุณเพื่อใชการเชื่อมตอ Wi-Fi

หมายเหตุ: อปุกรณของคณุตองถกูเชือ่มตอกบัเครอืขายไรสายเพือ่ใชงานคณุสมบัตเิหลาน้ี

อัพโหลดกิจกรรมไปยัง Garmin Connect: สงกิจกรรมของคุณไปยัง Garmin Con-
nect โดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเสร็จสิ้นการบันทึก

คอร์ส, การออกก�าลังกาย, และแผนการฝกซ้อม: กิจกรรมที่ถูกเลือกไวกอนหนานี้จาก 
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Garmin Connect ถูกสงแบบไรสายไปยังอุปกรณของคุณ

ซอฟต์แวร์อัพเดท: อปุกรณของคณุดาวนโหลดซอฟตแวรอพัเดทลาสุดแบบไรสาย ครัง้ถัด
ไปท่ีคณุเปดอปุกรณ, คณุสามารถทําตามคาํแนะนําบนหนาจอเพือ่อพัเดทซอฟตแวรได

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi
1  ไปที่ GarminConnect.com/start, และดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Garmin Ex-

press™

2  ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อตั้งคาการเชื่อมตอ Wi-Fi กับ Garmin Express

การตั้งค่า Wi-Fi 
 เลือก  > การต้ังค่า > Wi-Fi 

Wi-Fi: เปดใชงานเทคโนโลยีไรสาย Wi-Fi

 หมายเหต:ุ การตั้งคาอื่น ๆ ของ Wi-Fi ปรากฏขึ้นเมื่อ Wi-Fi ถูกเปดใชงานแลวเทานั้น

อัพโหลดอัตโนมัต:ิ ชวยใหคุณอัพโหลดกิจกรรมตาง ๆ ผานเครือขายไรสายที่ทราบโดย
อัตโนมัติ

เพิ่มเครือข่าย: เชื่อมตออุปกรณของคุณกับเครือขายไรสาย

การบันทึกข้อมูล
อุปกรณนี้ใชการบันทึกแบบอัจฉริยะ โดยบันทึกจุดสําคัญที่คุณเปลี่ยนทิศทาง, ความเร็ว, 
หรืออัตราการเตนหัวใจ

เมื่อมิเตอร power ถูกจับคูอยู, อุปกรณบันทึกจุดทุก ๆ วินาท ีการบันทึกจุดทุกวินาทีให
ขอมูล track ที่ละเอียดมาก, และใชหนวยความจําที่เหลือมากขึ้น

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ยขอมูลสําหรับ cadence และ power, ดู คาเฉลี่ยของขอมูล
สําหรับ Cadence หรือ Power, หนา 172
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การจัดการข้อมูล
หมายเหต:ุ อุปกรณไมรองรับ Windows® 95, 98, Me, Windows NT®, และ Mac® OS 
10.3 และรุนกอนหนานี้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อสังเกต
เพื่อปองกันการสึกหรอ, ใหเช็ดพอรต USB, ฝาครอบกันอากาศ, และพื้นที่โดยรอบใหแหง
สนิทกอนการชารจหรือการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร

1  ดึงฝาครอบกันอากาศออกจากพอรต mini-USB

2  เสียบปลายดานเล็กของสาย USB เขากับพอรต mini-USB

3  เสียบปลายดานใหญของสาย USB เขากับพอรต USB ของคอมพิวเตอร

 อุปกรณของคุณปรากฎเปนไดรฟแบบถอดไดใน My Computer บน Windows 
คอมพิวเตอรและเปน mounted volume บน Mac คอมพิวเตอร

การถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ
1  เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรของคุณ

 บน Windows คอมพิวเตอร, อุปกรณปรากฎเปนไดรฟแบบถอดไดหรืออุปกรณแบบพก
พา บน Mac คอมพิวเตอร, อุปกรณปรากฎเปน mounted volume

 หมายเหต:ุ คอมพิวเตอรบางเครื่องที่มีหลายไดรฟเครือขายอาจไมแสดงไดรฟอุปกรณ
ไดอยางถูกตอง ดูเอกสารระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อเรียนรูวาแมปไดรอยางไร

2  บนคอมพิวเตอรของคุณ, เปดไฟลเบราวเซอร

3  เลือกหนึ่งไฟล

4  เลือก Edit > Copy 
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5  เปดอุปกรณพกพา, ไดรฟ, หรือ volume สําหรับอุปกรณ

6  เบราวสไปที่โฟลเดอร

7  เลือก Edit > Paste

 ไฟลปรากฏในรายการของไฟลในหนวยความจําอุปกรณ

การลบไฟล์ 

ข้อสังเกต
หามลบไฟลที่คุณไมทราบวัตถุประสงคการใชงาน หนวยความจําในอุปกรณของคุณมีไฟล
ระบบที่สําคัญที่ไมควรถูกลบ 

1  เปด Garmin ไดรฟหรือ volume

2  หากจําเปน, เปดหนึ่งโฟลเดอรหรือ volume

3  เลือกหนึ่งไฟล

4  กดปุม Delete บนแปนพิมพของคุณ

การยกเลิกการเชื่อมต่อสาย USB 
ถาอุปกรณของคุณเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเปนไดรฟหรือ volume ที่ถอดได, คุณตอง
ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณของคุณจากคอมพิวเตอรของคุณอยางปลอดภัยเพื่อปองกัน
การสูญหายของขอมูล ถาอุปกรณของคุณถูกเชื่อมตอกับ Windows คอมพิวเตอรเปนแบบ
อุปกรณพกพา, ก็ไมจําเปนตองยกเลิกการเชื่อมตออยางปลอดภัย

1  ทําหนึ่งการกระทําใหเสร็จเรียบรอย:

• สําหรับ Windows คอมพิวเตอร, เลือกไอคอน Safely Remove Hardware ใน 
system tray, และเลือกอุปกรณของคุณ

• สําหรับ Mac คอมพิวเตอร, ใหลากไอคอน volume ทิ้งลงในถังขยะ
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2  ถอดสายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอรของคุณ

การปรับแต่งอุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัต ิConnect IQ ที่สามารถดาวน์โหลด
คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติ Connect IQ ไปยังอุปกรณของคุณจาก Garmin และผูให
บริการรายอื่นโดยการใชแอป Garmin Connect Mobile ได คุณสามารถปรับแตงอุปกรณ
ของคุณดวยชองขอมูล, วิจิท, และแอปส

ช่องข้อมูล: ชวยใหคุณดาวนโหลดชองขอมูลใหมที่แสดงเซ็นเซอร, กิจกรรม, และขอมูล
ประวัติในรูปแบบใหม คุณสามารถเพิ่มชองขอมูล Connect IQ กับคุณสมบัติและ
หนาตาง ๆ ที่มาพรอมเครื่อง

วิจิท: ใหขอมูลอยางรวดเร็ว, รวมถึงขอมูลเซ็นเซอรและการแจงเตือน

แอปส์: เพิ่มคุณสมบัติเชิงโตตอบใหกับอุปกรณของคุณ, เชนประเภทกิจกรรมกลางแจง
และฟตเนสใหม ๆ

โปรไฟล์
Edge มีหลายวิธีเพื่อใหคุณปรับแตงอุปกรณ, รวมไปถึงโปรไฟลตาง ๆ โปรไฟลเปนการเก็บ
คาตาง ๆ ที่ตั้งไวเพื่อปรับแตงอุปกรณของคุณใหเหมาะสมที่สุดโดยขึ้นอยูกับวิธีการที่คุณ
ใชงาน ตัวอยางเชน คุณสามารถสรางการตั้งคาและมุมมองที่แตกตางสําหรับการฝกซอม
และการปนจักรยานเสือภูเขา

เมื่อคุณกําลังใชหนึ่งโปรไฟลและคุณเปลี่ยนการตั้งคาตาง ๆ เชนชองขอมูลหรือหนวยของ
การวัด, การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเปนสวนหนึ่งของโปรไฟล

โปรไฟล์กิจกรรม: คุณสามารถสรางโปรไฟลกิจกรรมสําหรับแตละประเภทของการปน
จักรยาน ตัวอยางเชน คุณสามารถสรางโปรไฟลกิจกรรมแยกตางหากสําหรับการฝก
ซอม, สําหรับการแขง, และสําหรับการปนจักรยานเสือภูเขา โปรไฟลกิจกรรมรวมถึงหนา
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ขอมูลที่กําหนดเอง, กิจกรรมทั้งหมด, การแจงเตือน, โซนการฝกซอม (เชนอัตราการ
เตนหัวใจและความเร็ว), การตั้งคาการฝกซอม (เชน Auto Pause® และ Auto Lap®), 
และการตั้งคาการนําทาง

โปรไฟล์ผู้ใช้งาน: คุณสามารถอัพเดทเพศ, อายุ, นํ้าหนัก, สวนสูง, และการตั้งคา life-
time athlete ของคุณ อุปกรณใชขอมูลนี้เพื่อคํานวณขอมูลการปนที่แมนยํา

การตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ
คุณสามารถอัพเดทเพศ, อายุ, นํ้าหนัก, สวนสูง, และการตั้งคา lifetime athlete ของคุณ 
อุปกรณใชขอมูลนี้เพื่อคํานวณขอมูลการปนที่แมนยํา

1 เลือก  > สถิติของฉัน  > โปรไฟล์ผู้ใช้งาน
2  เลือกหนึ่งตัวเลือก

เกี่ยวกับ Lifetime Athletes
Lifetime Athletes คือผูที่ฝกซอมอยางหนักมานานหลายป (ยกเวนการบาดเจ็บเล็กนอย) 
และมีอัตราการเตนหัวใจขณะพักผอนที่ 60 ครั้งตอนาที (bpm) หรือตํ่ากวา

เกี่ยวกับการตั้งค่าการฝกซ้อม
ตัวเลือกและการตั้งคาตอไปนี้ชวยใหคุณปรับแตงอุปกรณของคุณโดยอิงกับความตองการ
ในการฝกซอมของคุณ การตั้งคาเหลานี้ถูกบันทึกไปยังหนึ่งโปรไฟลกิจกรรม ตัวอยางเชน 
คุณสามารถตั้งเวลาแจงเตือนสําหรับโปรไฟลการแขงของคุณ และคุณสามารถตั้งตําแหนง
ที่กระตุน Auto Lap สําหรับโปรไฟลการปนจักรยานเสือภูเขาของคุณ

การอัพเดทโปรไฟล์กิจกรรมของคุณ 
คุณสามารถปรับแตงไดสิบโปรไฟลกิจกรรม คุณสามารถปรับแตงการตั้งคาและชองขอมูล
ของคุณสําหรับกิจกรรมหรือการเดินทางโดยเฉพาะ

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
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2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือกหนึ่งโปรไฟล

• เลือก  > เพิ่ม
3  หากจําเปน, แกไขชื่อและสีสําหรับโปรไฟล

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก หน้าจอข้อมูล เพื่อปรับแตงหนาจอขอมูลและชองขอมูล (การปรับแตงหนา
ขอมูล, หนา 191) 

• เลือก ประเภทการขี่เริ่มต้น เพื่อตั้งประเภทของการปนซึ่งเปนปกติสําหรับโปรไฟล
กิจกรรมนี้, เชนการไปกลับเปนประจํา 
ข้อแนะน�า: หลังจากการปนที่ไมใชตามแบบฉบับ, คุณสามารถอัพเดทประเภทการปน
ไดเอง ขอมูลประเภทการปนที่แมนยําเปนสิ่งสําคัญในการสรางคอรสการปนจักรยาน
ที่เหมาะสมได

• เลือก โหมด GPS เพื่อปด GPS (การฝกซอมในรม, หนา 143) หรือเปลี่ยนการตั้งคา
ดาวเทียม (การเปลี่ยนการตั้งคาดาวเทียม, หนา 191)

• เลือก การน�าทาง เพื่อปรับแตงการตั้งคาแผนที่ (การตั้งคาแผนที่, หนา 154) และ
การตั้งคาเสนทาง (การตั้งคาเสนทาง, หนา 153)

• เลือก เตือน เพื่อปรับแตงการแจงเตือนการฝกซอมของคุณ (การเตือน, หนา 192) 

• เลือก คุณสมบัต ิAuto > Auto Lap เพื่อตั้งคาวา laps ถูกกระตุนอยางไร  (การ
กําหนด laps ตามตําแหนง, หนา 193)

• เลือก คุณสมบัต ิAuto > Auto Pause เพื่อเปลี่ยนเมื่อการจับเวลาหยุดชั่วคราวโดย
อัตโนมัติ (การใช Auto Pause, หนา 194) 

• เลือก คุณสมบัต ิAuto > Auto Sleep เพื่อเขาสูโหมดพักหนาจอหลังจากไมมีการ
ทํากิจกรรมใด ๆ นานหานาท ี(การใช Auto Sleep, หนา 195) 

• เลือก คุณสมบัต ิAuto > เลื่อนอัตโนมัต ิเพื่อปรับแตงการแสดงผลหนาขอมูลการ
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ฝกซอมเมื่อการจับเวลากําลังทํางานอยู (การใช Auto Scroll, หนา 195) 

• เลือก โหมดเริ่มการจับเวลา เพื่อปรับแตงวาอุปกรณตรวจจับการเริ่มตนของการปน
และเริ่มการจับเวลาโดยอัตโนมัติอยางไร (การเริ่มการจับเวลาโดยอัตโนมัติ, หนา 
196)

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกบันทึกไวในโปรไฟลกิจกรรม

การปรับแต่งหน้าข้อมูล
คุณสามารถปรับแตงหนาขอมูลสําหรับแตละโปรไฟลกิจกรรมได

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก หน้าจอข้อมูล
4  เลือกหนึ่งหนาจอขอมูล

5  หากจําเปน, ใหเปดใชหนาจอขอมูล

6  เลือกจํานวนชองขอมูลเพื่อแสดงบนหนาจอ

7  เลือก 

8  เลือกหนึ่งชองขอมูลเพื่อเปลี่ยน

9  เลือก 

การเปลี่ยนการตั้งค่าดาวเทียม
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพในสภาพแวดลอมที่ทาทายและการหาตําแหนง GPS ที่รวดเร็วขึ้น, คุณ
สามารถเปดใช GPS+GLONASS ได การใชการตั้งคา GPS+GLONASS ลดอายุแบตเตอรี่
ไดเร็วกวาการใชเฉพาะ GPS เทานั้น

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   191 2016/8/27   下午 03:01:43



192 Edge® 820

TH

3 เลือก โหมด GPS

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

การเตือน
คุณสามารถใชการเตือนเพื่อฝกซอมใหไดตามเวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, อัตราการเตน
หัวใจ, cadence, และเปาหมาย power ที่เจาะจงไว การตั้งคาการเตือนถูกจัดเก็บไวพรอม
กับโปรไฟลกิจกรรมของคุณ

ต้ังค่าการเตือนตามช่วง
ถาคุณมีเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจ, เซ็นเซอร cadence, หรือมิเตอร power ที่เปน
อุปกรณเสริม, คุณสามารถตั้งคาการเตือนตามชวงได การเตือนตามชวงเตือนคุณเมื่อการ
วัดคาของอุปกรณวัดไดสูงหรือตํ่ากวาคาของชวงที่กําหนดไว ตัวอยางเชน คุณสามารถตั้ง
อุปกรณเพื่อเตือนคุณเมื่อ cadence ของคุณตํ่ากวา 40 รอบตอนาทีและสูงกวา 90 รอบตอ
นาท ีคุณยังสามารถใชโซนการฝกซอม (โซนการฝกซอม, หนา 143) สําหรับการเตือนตาม
ชวงไดดวย

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก เตือน
4  เลือก การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ, การเตือน Cadence, หรือ การเตือน 

Power 

5  หากจําเปน, เปดการเตือนขึ้นมา

6  เลือกคาตํ่าสุดและคาสูงสุด, หรือเลือกโซน

7  หากจําเปน, เลือก 

แตละครั้งที่คุณเกินหรือตํ่ากวาระยะที่กําหนดไว, หนึ่งขอความปรากฏขึ้น อุปกรณยังสง
เสียงเตือนดวยหากมีการเปดโทนเสียงไว (การเปดและปดเสียงอุปกรณของคุณ, หนา 198)
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การต้ังค่าให้เตือนซ�้า
การเตือนซํ้าเตือนคุณในแตละครั้งที่อุปกรณบันทึกคาหรือชวงเวลาที่ถูกเจาะจงไว ตัวอยาง
เชน คุณสามารถตั้งอุปกรณเพื่อเตือนคุณทุก ๆ 30 นาที

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก เตือน
4  เลือก ถึงเวลาเตือน, ระยะเตือน, หรือ การเตือนแคลอรี่
5  เปดใชการเตือน

6  ปอนหนึ่งคา

7  เลือก 

แตละครั้งที่คุณมาถึงคาการเตือน, หนึ่งขอความปรากฏ อุปกรณยังสงเสียงเตือนดวยหากมี
การเปดโทนเสียงไว (การเปดและปดเสียงอุปกรณของคุณ, หนา 198)

Auto Lap

การก�าหนด laps ตามต�าแหน่ง
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Auto Lap เพื่อกําหนด lap ที่ตําแหนงเจาะจงโดยอัตโนมัติ 
คุณสมบัตินี้มีประโยชนสําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะของคุณในสวนที่แตกตางกันของ
การปน (ตัวอยางเชน การปนขึ้นทางชันระยะไกลหรือการฝกสปริ้น) ระหวางคอรสตาง ๆ, 
คุณสามารถใชตัวเลือก ตามตําแหนง เพื่อกระตุน laps ที่ตําแหนง lap ทั้งหมดที่ถูกบันทึก
ไวในคอรสได

1  เลือก  > การตั้งค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3 เลอืก คุณสมบติั Auto > Auto Lap > ตัวกระตุ้น Auto Lap > โดยต�าแหน่ง > Lap ที่
4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:
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• เลือก กดปุม Lap เท่านั้น เพื่อกระตุนการนับ lap แตละครั้งที่คุณเลือก  และ
แตละครั้งที่คุณผานตําแหนงใด ๆ เหลานี้อีกครั้ง

• เลือก เริ่มและ Lap เพื่อกระตุนการนับ lap ที่ตําแหนง GPS ที่คุณเลือก  และที่
ตําแหนงใด ๆ ระหวางการปนที่คุณเลือก  

• เลือก ก�าหนดและ Lap เพื่อกระตุนการนับ lap ที่ตําแหนง GPS ที่เจาะจงที่ถูก
กําหนดไวกอนการปนและที่ตําแหนงใด ๆ ระหวางการปนที่คุณเลือก  

5  หากจําเปน, ปรับแตงชองขอมูล lap (การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191) 

การก�าหนด Laps ตามระยะทาง
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Auto Lap เพื่อกําหนด lap ที่ระยะทางที่เจาะจงโดยอัตโนมัติได 
คุณสมบัตินี้มีประโยชนสําหรับการเปรียบเทียบสมรรถนะของคุณในสวนที่แตกตางกันของ
การปน (ตัวอยางเชน ทุก ๆ 10 ไมลหรือ 40 กิโลเมตร)

1 เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก คุณสมบัติ Auto > Auto Lap > ตัวกระตุ้น Auto Lap > โดยระยะทาง > 
Lap ที่

4  ปอนหนึ่งคา

5  หากจําเปน, ปรับแตงชองขอมูล lap (การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191) 

การใช้ Auto Pause
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Auto Pause เพื่อหยุดการจับเวลาชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
หยุดเคลื่อนที่หรือเมื่อความเร็วของคุณลดตํ่ากวาคาที่เจาะจงไว คุณสมบัตินี้มีประโยชน
หากการปนของคุณรวมถึงหยุดตามสัญญาณไฟจราจรหรือสถานที่อื่น ๆ ที่คุณตองชะลอ
ความเร็วลงหรือหยุด

หมายเหต:ุ ประวัติไมถูกบันทึกเมื่อการจับเวลาถูกหยุดหรือหยุดไวชั่วคราว
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1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก คุณสมบัติ Auto > Auto Pause

4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก เมื่อถูกหยุด เพื่อหยุดการจับเวลาชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหยุดเคลื่อนที่

•  เลือก ใส่ค่าความเร็ว เพื่อหยุดการจับเวลาชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วของ
คุณลดตํ่ากวาคาที่เจาะจงไว

5  หากจําเปน, ปรับแตงชองขอมูลเวลาที่เปนตัวเลือก (การปรับแตงหนาขอมูล, หนา 191) 

การใช้ Auto Sleep
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Auto Sleep เพื่อเขาสูโหมดพักหนาจอโดยอัตโนมัติหลังจาก
ไมมีการทํากิจกรรมใด ๆ นาน 5 นาท ีระหวางโหมดพักหนาจอ, หนาจอถูกปดและเซ็นเซอร 
ANT+, Bluetooth, และ GPS ถูกตัดการเชื่อมตอ

W-Fi ยังคงเปดใชงานในขณะที่อุปกรณพักหนาจออยู

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก คุณสมบัติ Auto > Auto Sleep

การใช้ Auto Scroll
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Auto Scroll เพื่อวนรอบผานหนาจอขอมูลการฝกซอมทั้งหมด
โดยอัตโนมัติในขณะที่การจับเวลากําลังทํางานอยู

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก คุณสมบัติ Auto > เลื่อนอัตโนมัติ
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4  เลือกความเร็วในการแสดง

การเริ่มการจับเวลาโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัตินี้ตรวจจับเมื่ออุปกรณของคุณไดรับสัญญาณดาวเทียมแลวและกําลังเคลื่อนที่
โดยอัตโนมัติ โดยเริ่มการจับเวลาหรือเตือนคุณใหเริ่มการจับเวลาเพื่อคุณสามารถบันทึก
ขอมูลการปนของคุณได

1  เลือก  > การต้ังค่า > โปรไฟล์กิจกรรม
2  เลือกหนึ่งโปรไฟล

3  เลือก โหมดเริ่มการจับเวลา
4  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ด้วยตนเอง, และเลือก  เพื่อเริ่มการจับเวลา
• เลือก แจ้งเตือน เพื่อแสดงการเตือนดวยภาพเมื่อคุณไปถึงตอนเริ่มการแจงความเร็ว
• เลือก อัตโนมัต ิเพื่อเริ่มการจับเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไปถึงตอนเริ่มการแจง
ความเร็ว

การตั้งค่า Bluetooth
เลือก  > การตั้งค่า > Bluetooth

เปิดใช้: เปดใชงานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

 หมายเหต:ุ การตั้งคา Bluetooth อื่น ๆ ปรากฏเมื่อเปดใชงานเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth แลวเทานั้น

ชื่อที่เรียกง่าย: ชวยใหคุณปอนชื่อซึ่งเขาใจงายที่ระบุอุปกรณของคุณที่มีเทคโนโลยีไร
สาย Bluetooth

จับคู่สมาร์ทโฟน: เชื่อมตออุปกรณของคุณกับสมารทโฟนที่เปดใชงาน Bluetooth ที่ใช
งานรวมกันได การตั้งคานี้ชวยใหคุณใชคุณสมบัติการเชื่อมตอ Bluetooth, รวมไปถึง 
LiveTrack และกิจกรรมที่อัพโหลดไปยัง Garmin Connect
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แจ้งเตือนการโทรเข้าและข้อความ: ชวยใหคุณสามารถเปดใชงานการแจงเตือน
โทรศัพทจากสมารทโฟนที่ใชงานรวมกันไดของคุณ

สายที่ไม่ได้รับและข้อความ: แสดงการแจงเตือนสายที่ไมไดรับจากสมารทโฟนที่ใชงาน
รวมกันไดของคุณ

การตั้งค่าระบบ
เลือก  > การตั้งค่า > ระบบ
• การตั้งคาการแสดงผล (การตั้งคาการแสดงผล, หนา 197)

• การตั้งคาการบันทึกขอมูล (การตั้งคาการแสดงผล, หนา 197)

• การตั้งคาหนวย (การเปลี่ยนหนวยการวัด, หนา 198)

• การตั้งคาโทนเสียง (การเปดและปดเสียงอุปกรณของคุณ, หนา 198)

•  การตั้งคาภาษา (การเปลี่ยนภาษาอุปกรณ, หนา 198)

การตั้งค่าการแสดงผล
เลือก  > การตั้งค่า > ระบบ > แสดง

ความสว่าง: ตั้งความสวางของ backlight

ตั้งค่า Backlight: ตั้งความนานของเวลากอน backlight ปดลง

โหมดส:ี ตั้งอุปกรณเพื่อแสดงสีสําหรับกลางวันหรือกลางคืน คุณสามารถเลือก อัตโนมัติ 
เพื่อใหอุปกรณตั้งสีสําหรับกลางวันหรือกลางคืนโดยอัตโนมัติที่อิงกับเวลาของวัน

จับภาพหน้าจอ: ชวยใหคุณบันทึกภาพของหนาจออุปกรณ 

การตั้งค่าการบันทึกข้อมูล
เลือก  > การตั้งค่า > การบันทึกข้อมูล

ช่วงการบันทึก: ควบคุมวาอุปกรณบันทึกขอมูลกิจกรรมอยางไร ตวเลือก สมารต บันทึก
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จุดสําคัญที่คุณเปลี่ยนทิศทาง, ความเร็ว, หรืออัตราการเตนหัวใจ ตัวเลือก ทุกวินาท ี
บันทึกจุดตาง ๆ ทุกวินาท ีโดยสรางบันทึกที่ละเอียดมากของกิจกรรมของคุณและเพิ่ม
ขนาดของไฟลกิจกรรมที่ถูกจัดเก็บไว

ค่า Cadence เฉลี่ย: ควบคุมวาอุปกรณรวมคาศูนยสําหรับขอมูล cadence ที่เกิดขึ้นเมื่อ
คุณไมไดกําลังถีบอยูหรือไม (คาเฉลี่ยของขอมูลสําหรับ Cadence หรือ Power, หนา 
172)

ค่า Power เฉลี่ย: ควบคุมวาอุปกรณรวมคาศูนยสําหรับขอมูล power ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม
ไดกําลังถีบอยูหรือไม (คาเฉลี่ยของขอมูลสําหรับ Cadence หรือ Power, หนา 172)

การเปลี่ยนหน่วยการวัด
คุณสามารถปรับแตงหนวยการวัดสําหรับระยะทางและความเร็ว, ระดับความสูง, อุณหภูมิ, 
นํ้าหนัก, รูปแบบตําแหนง, และรูปแบบเวลา

1  เลือก  > การต้ังค่า > ระบบ > หน่วยวัด
2  เลือกหนึ่งประเภทการวัด

3  เลือกหนึ่งหนวยการวัดสําหรับการตั้งคา

การเปิดและปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณ
 เลือก  > การต้ังค่า > โทน

การเปลี่ยนภาษาอุปกรณ์
 เลือก  > การต้ังค่า > ภาษา

การเปลี่ยนการตั้งค่าการท�างาน
คุณสามารถดัดแปลงการตั้งคาทั้งหมดที่คุณไดปรับแตงในการตั้งคาเริ่มตน

1  เลือก  > การต้ังค่า > ระบบ > รีเซ็ตอุปกรณ ์> การตั้งค่าเบื้องต้น
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2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

โซนเวลา
แตละครั้งที่คุณเปดอุปกรณขึ้นมาและรับสัญญาณดาวเทียมหรือซิงคกับสมารทโฟนของ
คุณ, อุปกรณตรวจจับโซนเวลาของคุณและเวลาปจจุบันของวันโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลอุปกรณ์
ข้อมูลจ�าเพาะ
ข้อมูลจ�าเพาะของ Edge 

ประเภทแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนภายในแบบชารจได
อายุแบตเตอรี่ การใชงานทั่วไป 12 ชม.

ชวงอุณหภูมิขณะทํางาน จาก -20° ถึง 60°ซ. (จาก -4° ถึง 140°ฟ.)

ชวงอุณหภูมิการชารจ จาก 0° ถึง 45°ซ. (จาก 32° ถึง 113°ฟ.)

ความถี่/โพรโทคอลวิทยุ

โพรโทคอลการสื่อสารแบบไรสาย ANT+ 2.4 
GHz

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth Smart

เทคโนโลยีไรสาย Wi-Fi

อัตราการกันนํ้า IEC 60529 IPX7*

*อุปกรณทนตอการสัมผัสถูกนํ้าไดลึกถึง 1 ม.ไดถึง 30 นาท ีสําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ไปที ่
www.garmin.com/waterrating
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ข้อมูลจ�าเพาะของเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ

ประเภทแบตเตอรี่ ผูใชเปลี่ยนเองได CR2032, 3 โวลต
อายุแบตเตอรี่ ไดถึง 4.5 ปที่ 1 ชม./วัน
ชวงอุณหภูมิขณะทํางาน จาก -5° ถึง 50°ซ. (จาก 23° ถึง 122°ฟ.)

ความถี่/โพรโทคอลวิทยุ โพรโทคอลการสื่อสารแบบไรสาย ANT+ 2.4 
GHz

ระดับการกันนํ้า 3 ATM*

*อุปกรณทนตอแรงดันเทียบเทากับความลึก 30 เมตร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ไปที ่www.
garmin.com/waterrating

ข้อมูลจ�าเพาะของเซ็นเซอร์วัดความเร็วและเซ็นเซอร ์Cadence

ประเภทแบตเตอรี่ ผูใชเปลี่ยนเองได CR2032, 3 โวลต
อายุแบตเตอรี่ 12 เดือนโดยประมาณ (1 ชั่วโมงตอวัน)

ชวงอุณหภูมิขณะทํางาน จาก -20° ถึง 60°ซ. (จาก -4° ถึง 140°ฟ.)

ความถี่/โพรโทคอลวิทยุ โพรโทคอลการสื่อสารแบบไรสาย ANT+ 2.4 
GHz

อัตราการกันนํ้า 1 ATM*

*อุปกรณทนตอแรงดันเทียบเทากับความลึก 10 เมตร สําหรับขอมูลเพิ่มเติม, ไปที ่www.
garmin.com/waterrating

การดูแลรักษาอุปกรณ์
ข้อสังเกต

อยาเก็บอุปกรณไวในที่ที่สามารถเกิดอุณหภูมิที่รุนแรงมากเปนเวลานาน, เพราะสามารถ
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ทําใหเกิดความเสียหายอยางถาวร

อยาใชของแข็งหรือวัตถุมีคมในการใชงานหนาจอสัมผัส, หรืออาจเกิดความเสียหายขึ้นได

หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีทําความสะอาด, ตัวทําละลาย, และสารกําจัดแมลงที่อาจทําความ
เสียหายตอชิ้นสวนและพื้นผิวที่เปนพลาสติกได

ปดฝาครอบกันอากาศใหแนนเพื่อปองกันไมใหพอรต USB เสียหาย

การท�าความสะอาดอุปกรณ์
1  เช็ดอุปกรณโดยใชผาชื้นที่ชุบสารทําความสะอาดอยางออน

2  เช็ดใหแหง

หลังการทําความสะอาดแลว, ปลอยใหอุปกรณแหงสนิท

การดูแลรักษาเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ

ข้อสังเกต
เหงื่อและเกลือที่สะสมบนสายรัดสามารถลดสมรรถนะของเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจใน
การรายงานขอมูลที่ถูกตอง

• ไปที่ Garmin.com/HRMcare สําหรับคําแนะนําในการซักโดยละเอียด

• ลางสายรัดทุกครั้งหลังใชงานทุกครั้ง

• ซักสายรัดดวยเครื่องซักผาหลังจากใชครบทุก 7 ครั้ง

• อยาใสสายรัดลงในเครื่องอบแหง

• เมื่อกําลังทําสายรัดใหแหง, ใหแขวนหรือวางบนพื้นราบ

• เพื่อยืดอายุของเครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจของคุณ, ปลดล็อกโมดูลออกเมื่อไมไดใช
งาน
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แบตเตอรี่ที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนเองได้
ค�าเตือน

อยาใชวัตถุที่แหลมคมชวยถอดแบตเตอรี่ออก

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

หามใสแบตเตอรี่เขาปาก หากถูกกลืนลงไป, ใหรีบนําไปพบแพทยหรือศูนยควบคุมพิษใกล
เคียง

แบตเตอรี่แบบถานกอนกระดุมที่เปลี่ยนไดอาจมีสารเปอรคลอเรตบรรจุอยู อาจตองใชการ
จัดการแบบพิเศษ ดูที่ www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/perchlorate

ค�าเตือน
ติดตอแผนกกําจัดของเสียประจําทองถิ่นของคุณเพื่อรีไซเคิลแบตเตอรี่อยางถูกวิธี

การเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจ
1  ใชไขควงแฉกขนาดเล็กเพื่อถอดสกรูสี่ตัวบนดานหลังของโมดูล

2  ถอดฝาครอบและแบตเตอรี่ออก 

3  รอ 30 วินาที
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4  ใสแบตเตอรี่ใหมโดยใหดานขั้วบวกหงายขึ้น

 หมายเหต:ุ ระวังอยาใหประเก็นโอริงชํารุดหรือหายไป

5  ปดฝาครอบและขันสกรูทั้งสี่ตัว

 หมายเหต:ุ หามขันใหแนนเกินไป

หลังจากที่คุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องวัดอัตราการเตนหัวใจแลว, คุณอาจตองจับคูกับ
อุปกรณอีกครั้ง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่เซ็นเซอร์วัดความเร็วและเซ็นเซอร ์Cadence
ไฟ LED กะพริบเปนสีแดงเพื่อบงชี้วาระดับแบตเตอรี่ออนหลังการหมุนสองรอบ

1  หาฝาครอบแบตเตอรี่ทรงกลม ① บนดานหลังของเซ็นเซอร

2  บิดฝาครอบทวนเข็มนาฬกาจนถึงจุดที่ทําเครื่องหมายเพื่อปลดล็อก และฝาครอบจะ
หลวมพอเพื่อถอดออก

3  ถอดฝาครอบและแบตเตอรี่ออก ②
 ข้อแนะน�า: คณุสามารถใชเทปกาว ③ หรอืแมเหลก็เพือ่ถอดแบตเตอรีอ่อกจากฝาครอบ
ได

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   203 2016/8/27   下午 03:01:44



204 Edge® 820

TH

4  รอ 30 วินาที

5  สอดแบตเตอรี่ใหมเขาไปในฝาครอบ, ใหสังเกตขั้วบวกลบ

 หมายเหต:ุ ระวังอยาใหประเก็นโอริงชํารุดหรือหายไป

6  บิดฝาครอบตามเข็มนาฬกาจนถึงจุดที่ทําเครื่องหมายเพื่อล็อก

 หมายเหต:ุ ไฟ LED กะพริบเปนสีแดงและสีเขียวชั่วครูหลังการเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อไฟ 
LED กะพริบเปนสีเขียวแลวหยุดกะพริบ, อุปกรณทํางานอยูและพรอมสงขอมูล

 หากอุปกรณหยุดการตอบสนอง, คุณอาจตองทําการรีเซ็ต ซึ่งไมไดลบขอมูลหรือการตั้ง
คาใด ๆ ของคุณ

การแก้ไขปัญหา
การรีเซ็ตอุปกรณ์
หากอุปกรณหยุดการตอบสนอง, คุณอาจตองทําการรีเซ็ต ซึ่งไมไดลบขอมูลหรือการตั้งคา
ใด ๆ ของคุณ

 กด  คางเปนเวลา 10 วินาที

 อุปกรณรีเซ็ตและเปดขึ้นมา
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การลบข้อมูลผู้ใช้ 
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาอุปกรณทั้งหมดเปนคาเริ่มตนจากโรงงานได

หมายเหต:ุ การกระทํานี้ลบขอมูลที่ผูใชปอนทั้งหมด, แตไมลบประวัติของคุณ 

 เลือก  > การต้ังค่า > ระบบ > รีเซ็ตอุปกรณ์ > กลับไปใช้ค่าโรงงาน > 

การยืดอายุแบตเตอรี่ให้นานมากสุด
• เปด โหมดประหยัดแบตเตอรี ่(การเปดโหมดประหยัดแบตเตอรี่, หนา 205)

• ลดความสวางของ backlight (การใช Backlight, หนา 127) หรือลดเวลาการเปดไฟ 
backlight (การตั้งคาการแสดงผล, หนา 197)

• เลือกชวงการบันทึกแบบ สมาร์ต (การตั้งคาการแสดงผล, หนา 197) 

• เปดคุณสมบัติ Auto Sleep (การใช Auto Sleep, หนา 195) 

• ปดคุณสมบัติไรสาย Bluetooth (การตั้งคา Bluetooth, หนา 196) 

• เลือกการตั้งคา GPS (การเปลี่ยนการตั้งคาดาวเทียม, หนา 191)

การเปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่
โหมดประหยดัแบตเตอรีป่รบัการตัง้คาโดยอตัโนมตัเิพือ่ยดือายแุบตเตอรีเ่พือ่การปนท่ีนาน
ขึน้ ในระหวางกจิกรรม, หนาจอปดลง คณุสามารถเปดใชงานการเตอืนอตัโนมตัแิละแตะหนา
จอเพือ่ปลกุอปุกรณข้ึนมา โหมดประหยดัแบตเตอรีบั่นทึกจดุการตดิตาม GPS และขอมลู
เซน็เซอรไมบอยครัง้ ความแมนยาํของขอมลูความเรว็, ระยะทาง, และ track ถกูลดลง

หมายเหต:ุ ประวัติถูกบันทึกในโหมดประหยัดแบตเตอรี่เมื่อการจับเวลากําลังทํางานอยู

1 เลือก  > การต้ังค่า > โหมดประหยัดแบตเตอรี ่> ใช้งาน
2  เลือกการเตือนที่ปลุกหนาจอระหวางหนึ่งกิจกรรม
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การปรับปรุงการรับสัญญาณดาวเทียม GPS
•   ซิงคอุปกรณกับบัญชี Garmin Connect ของคุณบอย ๆ:

 ◦ เชื่อมตออุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB และแอปพลิเคชัน Garmin 
Express™ 

 ◦ ซิงคอุปกรณของคุณไปยังแอป Garmin Connect Mobile โดยใชสมารทโฟนของ
คุณที่เปดใชงาน Bluetooth

 ◦ เชื่อมตออุปกรณของคุณกับบัญชี Garmin Connect ของคุณโดยการใชเครือขายไร
สาย Wi-Fi 
ขณะถูกเชื่อมตอกับบัญชี Garmin Connect ของคุณ, อุปกรณดาวนโหลดขอมูล
ดาวเทียมที่มีอยูหลายวัน, ชวยใหอุปกรณคนหาสัญญาณดาวเทียมไดอยางรวดเร็ว

•   นําอุปกรณของคุณออกไปขางนอกไปยังพื้นที่เปดหางจากตึกสูงและตนไม

•   อยูนิ่งกับที่นานสองสามนาที

การตั้งค่าระดับความสูงของคุณ
หากคุณมีขอมูลระดับความสูงที่แมนยําสําหรับตําแหนงปจจุบันของคุณ, คุณสามารถปรับ
เทียบเครื่องวัดระดับความสูงบนอุปกรณของคุณดวยตนเอง

1  เลือก การน�าทาง >  > ตั้งระดับความสูง
2  ปอนคาระดับความสูง, และเลือก 

การอ่านค่าอุณหภูมิ
อุปกรณอาจแสดงการอานคาอุณหภูมิที่สูงกวาอุณหภูมิอากาศจริงหากอุปกรณอยูกลาง
แดด, อยูในมือของคุณ, หรือกําลังชารจกับแพ็คแบตเตอรี่ภายนอก นอกจากนั้น, อุปกรณจะ
ตองใชเวลาในการปรับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของอุณหภูมิ
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การเปลี่ยนโอริง
การเปลี่ยนสายรัด (โอริง) มีจําหนายสําหรับที่ยึดตาง ๆ

หมายเหต:ุ ใชสายรัดอะไหลแบบ Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) 
เทานั้น ไปที่ http://buy.garmin.com, หรือติดตอผูแทนจําหนาย Garmin ของคุณ

การดูข้อมูลอุปกรณ์
1  เลือก  > การต้ังค่า > ระบบ > เกี่ยวกับ
2  เลือกหนึ่งตัวเลือก:

• เลือก ข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อดูขอมูลซอฟตแวร, unit ID, และขอตกลงการใชงาน

• เลือก ข้อมูลกฏควบคุมบังคับ เพื่อดูขอมูลกฏควบคุมบังคับและหมายเลขรุน

การอัพเดทซอฟต์แวร์
กอนคุณสามารถอัพเดทซอฟตแวรอุปกรณของคุณได, คุณตองมีบัญชี Garmin Connect, 
และคุณตองดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Garmin Express กอน

1  เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB

 เมื่อมีซอฟตแวรใหมใหบริการ, Garmin Express สงไปยังอุปกรณของคุณ

2 ทําตามคําแนะนําบนหนาจอ

3  อยาถอดอุปกรณของคุณจากคอมพิวเตอรในระหวางขั้นตอนการอัพเดท 

 หมายเหต:ุ หากคุณใช Garmin Express ในการตั้งคาอุปกรณของคุณดวยการเชื่อม
ตอ Wi-Fi อยูแลว, Garmin Connect สามารถดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดทที่พรอมให
บริการไปยังอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอโดยใช Wi-Fi

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   207 2016/8/27   下午 03:01:44

http://buy.garmin.com


208 Edge® 820

TH

การสนับสนุนและอัพเดท
Garmin Express (Software.garmin.com/th-TH/express.html) ชวยใหเขาถึงบริการ
เหลานี้สําหรับอุปกรณ Garmin ไดโดยสะดวก

• การลงทะเบียนผลิตภัณฑ

• คูมือการใชงานผลิตภัณฑ

• ซอฟตแวรอัพเดท

• อัพโหลดขอมูลไปยัง Garmin Connect

• อัพเดทแผนที่, แผนภูม,ิ หรือคอรส

การหาข้อมูลเพิ่มเติม
• ไปที่ Garmin.co.th

• ไปที่ Garmin.com/learningcenter

• ไปที่ Garmin.co.th, หรือติดตอผูแทนจําหนาย Garmin ของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
อุปกรณเสริมและอะไหลตาง ๆ
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การแบ่งระดับ FTP 
ตารางเหลานี้รวมถึงการจําแนกประเภทสําหรับการประเมิน functional threshold 
power (FTP) ตามเพศ 

ชาย วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/KG)

ยอดเยี่ยม 5.05 และมากกวา 
ดีมาก จาก 3.93 ถึง 5.04 

ดี จาก 2.79 ถึง 3.92 

พอใช จาก 2.23 ถึง 2.78 

มือใหม นอยกวา 2.23 

หญิง วัตต์ต่อกิโลกรัม (W/KG)

ยอดเยี่ยม 5.05 และมากกวา 
ดีมาก จาก 3.93 ถึง 5.04 

ดี จาก 2.79 ถึง 3.92 

พอใช จาก 2.23 ถึง 2.78 

มือใหม นอยกวา 2.23 

ขอมูลจัดพิมพใหมโดยไดรับอนุญาตจาก The Cooper Institute สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
ไปที่ www.CooperInstitute.org 
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การค�านวณโซนอัตราการเต้นหัวใจ

โซน
% ของอัตรา

การเต้น
หัวใจสูงสุด

ความรู้สึกเมื่อออกก�าลังกาย ประโยชน์ที่ได้รับ

1 50-60% ผอนคลาย, ชวงกาวงาย ๆ, 
หายใจเปนจังหวะ

การฝกซอมแอโรบิกระดับเริ่ม
ตน, ลดความเครียด

2 60-70% ชวงกาวสบาย ๆ, หายใจลึกเล็ก
นอย, ยังพูดคุยได

การฝกซอมแบบคารดิโอขั้นพื้น
ฐาน, ชวงการฟนตัวดี

3 70-80% ชวงกาวปานกลาง, เริ่มพูดคุย
ไดลําบากมากขึ้น

พัฒนาความสามารถแอโรบิก, 
การฝกซอมแบบคารดิโออยาง
เหมาะสม

4 80-90% ชวงกาวเร็ว และเริ่มรูสึกไม
สบายเล็กนอย, หายใจแรง 

พัฒนาความสามารถแอนแอ
โรบิกและขีดจํากัด, ความเร็ว
เพิ่มขึ้น

5 90- 100% 
ชวงการวิ่งระยะสั้น, ไมสามารถ
คงไวไดเปนเวลานาน, หายใจ
ลําบาก

แอนแอโรบิกและความอดทน
ของกลามเนื้อ, พละกําลังเพิ่ม
ขึ้น
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การแบ่งระดับมาตรฐาน VO2 Max.
ตารางเหลานี้รวมถึงการจําแนกประเภทมาตรฐานสําหรับการประเมิน VO2 max. ตามอายุ
และเพศ       

ชาย เปอร์เซ็น
ไทล์ 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

ยอด
เยี่ยม 95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1

ดีมาก 80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7

ดี 60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3

พอใช 40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4

ควร
ปรับปรุง 0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

หญิง เปอร์เซ็น
ไทล์ 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

ยอด
เยี่ยม 95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7

ดีมาก 80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9

ดี 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1

พอใช 40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9

ควร
ปรับปรุง 0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

ขอมูลจัดพิมพใหมโดยไดรับอนุญาตจากThe Cooper Institute สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ไป
ที่ www.CooperInstitute.org
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ขนาดล้อและเส้นรอบวง 
ขนาดลอถูกทําเครื่องหมายอยูบนยางทั้งสองดาน ซึ่งไมใชรายการที่ครอบคลุม คุณยัง
สามารถใชเครื่องคํานวณที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตอันใดอันหนึ่ง 

ขนาดล้อ ซ้าย (มม.)

12 × 1.75 935

14 × 1.5 1020

14 × 1.75 1055

16 × 1.5 1185

16 × 1.75 1195

18 × 1.5 1340

18 × 1.75 1350

20 × 1.75 1515

20 × 1-3/8 1615

22 × 1-3/8 1770

22 × 1-1/2 1785

24 × 1 1753

24 × 3/4 Tubular 1785

24 × 1-1/8 1795

24 × 1-1/4 1905

24 × 1.75 1890

24 × 2.00 1925

24 × 2.125 1965
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26 × 7/8 1920

26 × 1(59) 1913

26 × 1(65) 1952

26 × 1.25 1953

26 × 1-1/8 1970

26 × 1-3/8 2068

26 × 1-1/2 2100

26 × 1.40 2005

26 × 1.50 2010

26 × 1.75 2023

26 × 1.95 2050

26 × 2.00 2055

26 × 2.10 2068

26 × 2.125 2070

26 × 2.35 2083

26 × 3.00 2170

27 × 1 2145

27 × 1-1/8 2155

27 × 1-1/4 2161

27 × 1-3/8 2169

650 × 35A 2090

650 × 38A 2125

650 × 38B 2105
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700 × 18C 2070

700 × 19C 2080

700 × 20C 2086

700 × 23C 2096

700 × 25C 2105

700 × 28C 2136

700 × 30C 2170

700 × 32C 2155

700C Tubular 2130

700 × 35C 2168

700 × 38C 2180

700 × 40C 2200

ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์
เมื่อใชอุปกรณนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของขอตกลงการใช
ซอฟตแวรดังตอไปนี้ โปรดอานขอตกลงนี้ใหเขาใจอยางละเอียด

Garmin Ltd. และบริษัทสาขา (“Garmin”) ใหการอนุญาตแกคุณในวงจํากัดในการใชงาน
ซอฟตแวรที่ติดตั้งมาพรอมกับอุปกรณนี้ (“ซอฟตแวร”) ในรูปแบบไบนารี่ที่สั่งทําการไดใน
การทํางานตามปกติของผลิตภัณฑ กรรมสิทธิ์, สิทธิ์การครอบครอง, และสิทธิ์ในทรัพยสิน
ทางปญญาที่มีตอซอฟตแวรยังคงเปนของ Garmin และ/หรือผูใหบริการรายอื่น

คุณยอมรับวาซอฟตแวรนี้เปนทรัพยสินของ Garmin และ/หรือผูใหบริการรายอื่น และได
รับการคุมครองภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและสนธิสัญญาลิขสิทธิ์
สากล นอกจากนั้น คุณยังยอมรับอีกวาโครงสราง, องคประกอบ, และรหัสของซอฟตแวร, 
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ที่ไมไดใหรหัสตนฉบับไว, ถือวาเปนความลับทางการคาที่มีคาของ Garmin และ/หรือผูให
บริการรายอื่น และซอฟตแวรในรูปแบบรหัสตนฉบับก็ยังคงเปนความลับทางการคาที่มีคา
ของ Garmin และ/หรือผูใหบริการรายอื่นเชนกัน คุณตกลงที่จะไม decompile, แยกสวน, 
ปรับแตง, reverse assemble, ทําวิศวกรรมยอนกลับ, หรือลดรูปแบบซอฟตแวรใหเปน
ภาษาที่คนทั่วไปอานออกได ไมวาจะเปนสวนหนึ่งสวนใด หรือสรางงานที่ถูกดัดแปลงจาก
ซอฟตแวรตนแบบ คุณตกลงที่จะไมสงออกซอฟตแวรหรือสงออกซํ้าไปยังประเทศใด ๆ ที่
จะเปนการละเมิดตอกฎหมายควบคุมการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมาย
ควบคุมการสงออกของประเทศอื่นใดที่กฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช

การสัมผัสรังสีคลื่นความถี่วิทยุ
อุปกรณนี้เปนเครื่องสงและเครื่องรับสัญญาณแบบเคลื่อนที่ ซึ่งใชเสาอากาศภายในเพื่อสง
และรับพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ระดับตํ่าสําหรับการสื่อสารขอมูล อุปกรณนี้ปลอยพลังงาน 
RF ตํ่ากวาขีดจํากัดที่ระบุ เมื่อใชงานในโหมดกําลังเอาตพุตสูงสุด และเมื่อใชงานรวมกับ
อุปกรณเสริมที่ไดรับอนุญาตจาก Garmin เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติตามขอกําหนด
ในการสัมผัสกับ RF, อุปกรณควรมีการใชงานตามที่อธิบายไวในคูมือ ไมควรใชอุปกรณใน
รูปแบบอื่น ๆ

หามติดตั้งหรือใชงานอุปกรณนี้รวมกับเครื่องสงสัญญาณหรือเสาอากาศอื่นใด
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Informasi Penting Terkait Produk dan  
Keselamatan

Kelalaian untuk mengindahkan peringatan berikut bisa menyebabkan 
terjadinya kecelakaan atau tabrakan yang mengakibatkan kematian atau 
cedera serius.

Peringatan Kesehatan
• Jika Anda memiliki alat pacu jantung atau perangkat elektronik internal 

lainnya, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum menggunakan moni-
tor detak jantung.

• Selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai atau memodi-
fikasi program latihan apa pun.

• Perangkat, monitor denyut jantung, dan aksesori Garmin lainnya adalah 
perangkat konsumen, bukan perangkat medis, dan dapat mengalami 
gangguan dari sumber listrik eksternal. Pembacaan denyut jantung adalah 
untuk referensi saja, dan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi dari 
setiap pembacaan yang salah.

• Pembacaan denyut jantung adalah untuk referensi saja, dan tidak bertang-
gung jawab atas konsekuensi dari setiap pembacaan yang salah.

Peringatan Terkait Sepeda
• Selalu gunakan penilaian terbaik Anda, dan operasikan sepeda dengan 

cara yang aman.

• Pastikan sepeda Anda dan perangkat keras dirawat dengan baik dan 
semua bagian-bagian dipasang dengan benar.   
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Peringatan Navigasi
Jika perangkat Garmin Anda menggunakan atau menerima produk pemeta-
an, ikuti pedoman untuk memastikan penavigasian yang aman:

• Selalu bandingkan informasi yang ditampilkan pada perangkat secara 
cermat terhadap semua sumber navigasi yang tersedia, termasuk tanda-
tanda jejak, kondisi jejak, kondisi cuaca, dan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi keselamatan saat bernavigasi. Demi keselamatan, selalu 
atasi masalah ketidaksesuaian sebelum melanjutkan navigasi, dan gunakan 
tanda-tanda dan kondisi yang ditampilkan.

• Gunakan perangkat ini hanya sebagai alat bantu navigasi. Jangan coba-
coba menggunakan perangkat untuk tujuan apa pun yang memerlukan 
pengukuran arah, jarak, lokasi, dan topografi yang tepat.     

Peringatan Navigasi Off-Road
Jika perangkat Garmin Anda mampu  menunjukkan rute off-road untuk 
berbagai kegiatan di luar ruangan, seperti bersepeda, hiking, dan kendaraan 
semua medan, ikuti panduan ini untuk memastikan aman dari navigasi off-
road

• Selalu gunakan penilaian terbaik Anda, dan gunakan akal sehat saat 
mengambil keputusan navigasi off-road. Perangkat Garmin didesain untuk 
menyediakan saran rute saja. Saran rute tersebut bukan merupakan peng-
ganti perhatian dan persiapan yang tepat untuk kegiatan di luar rumah. 
Jangan ikuti saran rute jika saran tersebut menyarankan tindakan yang me-
langgar hukum atau menempatkan Anda dalam situasi yang tidak aman.

• Selalu bandingkan informasi yang ditampilkan pada perangkat secara 
cermat terhadap semua sumber navigasi yang tersedia, termasuk tanda-
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tanda jejak, kondisi jejak, kondisi cuaca, dan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi keselamatan saat bernavigasi. Demi keselamatan, selalu 
atasi masalah ketidaksesuaian sebelum melanjutkan navigasi, dan gunakan 
tanda-tanda dan kondisi yang ditampilkan.

• Selalu sadari efek lingkungan dan risiko yang ada pada kegiatan sebelum 
memulai aktivitas off-road, terutama dampak cuaca dan kondisi jejak 
yang berhubungan dengan cuaca pada keamanan aktivitas Anda. Pasti-
kan bahwa Anda memiliki aksesori yang tepat dan perlengkapan untuk 
aktivitas Anda sebelum melakukan navigasi sepanjang jalan dan jejak yang 
belum pernah ditelusuri.

Syarat dan Ketentuan OpenStreetMap
Produk Garmin tertentu termasuk data OpenStreetMap. Produk Garmin 
OpenStreetMap tidak tunduk pada syarat Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir 
(EULA), melainkan tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang ditetapkan di 
bawah ini. Data OpenStreetMap adalah hak cipta kontributor OpenStreet-
Map dan tunduk pada lisensi Open Database. Hak isi individu dari data Open-
StreetMap berlisensi di bawah Lisensi Isi Database.

Tidak Dijamin
Produk OpenStreetMap Garmin disediakan untuk Anda "sebagaimana ad-
anya," dan Anda setuju untuk menggunakannya dengan resiko Anda sendiri. 
Garmin dan pemberi lisensinya, termasuk pemberi lisensi, penyedia layanan, 
mitra penyalur dan pemasok, dan perusahaan afiliasi dari Garmin beserta 
pemberi lisensinya, tidak memberikan jaminan, perwakilan atau jaminan 
apapun, tersurat maupun tersirat, yang timbul dari hukum atau sebaliknya, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada, isi, kualitas, ketepatan, kelengkapan, 
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efektivitas, kehandalan, diperjualbelikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, 
kegunaan, penggunaan atau hasil yang akan diperoleh dari produk Open-
StreetMap Garmin, atau bahwa isi atau server tidak akan terganggu atau 
bebas dari kesalahan. Produk OpenStreetMap Garmin dimaksudkan hanya 
untuk digunakan sebagai alat bantu tambahan dalam perjalanan dan tidak 
digunakan untuk tujuan apapun yang memerlukan pengukuran tepat dari 
arah, jarak, lokasi atau topografi. Garmin tidak menjamin keakuratan atau 
kelengkapan data peta pada produk OpenStreetMap.

Peringatan Baterai
Baterai litium-ion dapat digunakan pada perangkat ini. Baterai sel koin dapat 
digunakan dalam aksesori.

Jika pedoman ini tidak diikuti, masa pakai baterai litium-ion internal mung-
kin menjadi lebih pendek atau mungkin menimbulkan risiko kerusakan 
pada perangkat GPS, kebakaran, luka bakar akibat bahan kimia, kebocoran 
elektrolit, dan/atau cedera.

• Jangan biarkan perangkat terkena sumber panas atau berada di lokasi ber-
suhu tinggi, seperti kendaraan yang berada di bawah sinar matahari tanpa 
pengawasan. Untuk mencegah kerusakan, lepas perangkat dari kendaraan 
atau menyimpannya di tempat yang tidak terkena sinar matahari lang-
sung, seperti di kotak sarung tangan.

• Jangan membongkar, memodifikasi, memproduksi ulang, menusuk, atau 
merusak perangkat.

• Jangan melepas atau coba-coba melepas baterai yang tidak dapat diganti 
oleh pengguna.

• Jangan membiarkan perangkat atau baterai terkena api, ledakan, atau 
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bahaya lainnya.

• Jangan gunakan benda tajam untuk melepas baterai. 

• JAUHKAN BATERAI DARI JANGKAUAN ANAKANAK.

• JANGAN SEKALI-KALI MEMASUKKAN BATERAI KE DALAM MULUT. Menel-
annya dapat menyebabkan luka bakar kimia, perforasi jaringan lunak, dan 
kematian. Luka bakar yang parah dapat terjadi dalam waktu 2 jam dari 
waktu konsumsi. Carilah pusat medikal segera.

• Jangan gunakan kabel daya dan/atau data yang tidak disetujui atau dise-
diakan oleh Garmin*.

• Jika menggunakan pengisi daya baterai eksternal, hanya gunakan aksesori 
Garmin disetujui untuk produk Anda.

• Hanya ganti baterai dengan baterai pengganti yang tepat. Menggunakan 
baterai lain mengandung risiko terjadinya kebakaran atau ledakan. Untuk 
membeli baterai pengganti, lihat agen Garmin Anda atau situs Web 
Garmin.

• Jangan mengoperasikan perangkat diluar rentang suhu yang ditentukan 
dalam manual yang dicetak dalam kemasan produk.

• Ketika menyimpan perangkat untuk jangka waktu yang panjang, sim-
panlah dalam rentang suhu yang ditentukan dalam manual yang dicetak 
dalam kemasan produk.

PERINGATAN

• Baterai sel berbentuk koin yang bisa diganti mungkin mengandung bahan 
perklorat. Penanganan khusus mungkin saja diperlukan. Lihat www.dtsc.
ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate. 
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• Hubungi departemen pembuangan limbah setempat untuk membuang 
perangkat/baterai sesuai dengan undang-undang dan peraturan setempat 
yang berlaku.

PEMBERITAHUAN
Perangkat navigasi dapat mengalami penurunan performa produk Garmin 
jika Anda menggunakannya dekat dengan segala perangkat yang meng-
gunakan jaringan broadband terestrial yang beroperasi pada frekuensi yang 
digunakan oleh Global Navigation Satellite System (GNSS), seperti Global 
Positioning Service (GPS). Penggunaan perangkat semacam itu dapat meng-
ganggu penerimaan sinyal GNSS.

Program Lingkungan Produk
Informasi tentang program daur ulang produk Garmin dan WEEE, RoHS, 
REACH, dan program kesesuaian lainnya dapat Anda temukan di Garmin.
com/aboutGarmin/environment.

Pernyataan Kesesuaian
Dengan ini, Garmin menyatakan bahwa produk ini telah memenuhi per-
syaratan penting dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. 
Untuk melihat Pernyataan Kesesuaian yang lengkap, kunjungi Garmin.com/
compliance.

Kesesuaian dengan Inovasi, Sains, dan Ekonomi Pembangunan 
Kanada
Perangkat ini sesuai dengan standar RSS berlisensi Industri Kanada. Pengop-
erasian harus memenuhi dua kondisi berikut ini: (1) perangkat ini tidak boleh 
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menyebabkan gangguan, dan (2) perangkat ini harus menerima setiap gang-
guan, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang 
tidak diinginkan dari perangkat.

Paparan Radiasi Frekuensi Radio
Perangkat ini merupakan alat pemancar dan penerima yang menggunakan 
antena dalam untuk mengirim dan menerima energi frekuensi radio (RF) 
tingkat rendah untuk komunikasi data. Perangkat akan memancarkan energi 
RF (dengan tingkat energi di bawah batas yang dipublikasikan) saat diopera-
sikan dalam mode daya keluar maksimal dan bila digunakan dengan aksesori 
resmi Garmin. Untuk memenuhi persyaratan kepatuhan RF, Perangkat tidak 
boleh digunakan dalam konfigurasi lainnya. Perangkat ini tidak boleh 
diletakkan berdampingan atau dioperasikan bersama alat pemancar atau 
antena lainnya.

Kesesuaian terhadap Peraturan FCC
Perangkat ini memenuhi persyaratan di bagian 15 Peraturan FCC. Pengopera-
sian harus memenuhi dua kondisi berikut ini: 

(1) perangkat ini tidak menimbulkan gangguan yang merugikan, dan 

(2) perangkat ini harus menerima gangguan yang diterima, termasuk gang-
guan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batas-batas untuk sebuah 
perangkat digital Kelas B, sesuai dengan bagian 15 Peraturan FCC. Batas-
batas ini dirancang guna memberikan perlindungan yang memadai terhadap 
interferensi berbahaya untuk instalasi di tempat tinggal. 

Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi 
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frekuensi radio dan bisa menyebabkan interferensi berbahaya untuk komuni-
kasi radio jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan petunjuk. Namun 
demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi di sebuah 
instalasi tertentu. Jika peralatan ini benar-benar menyebabkan interferensi 
berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat dipastikan 
dengan cara mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna disarankan 
untuk mencoba memperbaiki gangguan tersebut dengan salah satu langkah 
berikut:

• Ubah arah atau posisi antena penerima.

• Perbesar jarak antara perangkat dan penerima.

• Hubungkan peralatan ke stopkontak yang berada di sirkuit yang berbeda 
dari perangkat GPS.

• Minta bantuan dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Produk ini tidak berisikan komponen yang dapat diservis oleh pengguna. Per-
baikan atau modifikasi yang tidak dibenarkan bisa mengakibatkan kerusakan 
permanen pada peralatan, dan membatalkan garansi Anda dan hak Anda 
untuk mengoperasikan perangkat ini sesuai Bagian 15 dalam peraturan.

Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak
DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT INI, BERARTI ANDA SETUJU UNTUK 
TERIKAT OLEH PERSYARATAN DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN LISENSI 
PERANGKAT LUNAK BERIKUT. BACA PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT.

Garmin Ltd. beserta anak perusahaannya (“Garmin”) memberikan lisensi 
terbatas kepada Anda untuk menggunakan perangkat lunak tertanam di 
perangkat ini (“Perangkat Lunak”) dalam format eksekusi biner untuk pen-
goperasian produk secara normal. Kepentingan, hak kepemilikan, 
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dan hak kekayaan intelektual dalam dan pada Perangkat Lunak akan tetap 
menjadi milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda memahami bahwa Perangkat Lunak ini dimiliki oleh Garmin dan/atau 
penyedia pihak ketiganya dan dilindungi berdasarkan undang-undang hak 
cipta Amerika Serikat dan pakta hak cipta internasional. Lebih lanjut, Anda 
memahami bahwa struktur, organisasi, dan kode Perangkat Lunak, yang 
kode sumbernya tidak disediakan, adalah rahasia dagang Garmin dan/atau 
penyedia pihak ketiganya yang sangat berharga, dan bahwa Perangkat Lu-
nak dalam format kode sumber akan tetap menjadi rahasia dagang berharga 
milik Garmin dan/atau penyedia pihak ketiganya. Anda setuju untuk tidak 
mendekompilasi, membongkar, memodifikasi, membongkar balik, merekaya-
sa balik, atau menurunkan kemampuan Perangkat Lunak ke format yang 
dapat dibaca pengguna, atau bagian apapun darinya atau membuat karya 
turunan berdasarkan Perangkat Lunak ini. Anda 

setuju untuk tidak mengekspor atau mengekspor kembali Perangkat Lunak 
ke negara mana pun yang melanggar undang-undang kontrol ekspor 
Amerika Serikat atau undang-undang kontrol ekspor negara manapun yang 
berlaku.

Informasi Tanggal Peta
Garmin menggunakan kombinasi dari sumber data pemerintah dan pribadi. 
Hampir semua sumber data berisi beberapa data yang tidak akurat atau tidak 
lengkap. Di beberapa negara, informasi peta lang lengkap dan akurat yang 
baik tidak tersedia atau mahal.

Garansi Terbatas
Produk Garmin ini digaransikan terhadap kerusakan material atau penger-
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jaan selama 1 tahun dari tanggal pembelian. Dalam periode ini, Garmin akan, 
atas kehendak sendiri, memperbaiki atau mengganti komponen yang gagal 
dalam penggunaan normal. Perbaikan atau penggantian tersebut akan di-
lakukan tanpa biaya kepada pelanggan untuk bagian atau atau tenaga kerja, 
dengan ketentuan bahwa pelanggan harus bertanggung jawab atas biaya 
transportasi. Garansi ini tidak berlaku untuk : (i) kerusakan kosmetik, seperti 
baret/goresan, torehan dan penyok; (ii) suku cadang seperti baterai, kecuali 
kerusakan produk terjadi karena kerusakan pada material atau pengerjaan; 
(iii) kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, penyalahgunaan, terkena 
air/cairan, banjir, kebakaran, atau kejadian alam lainnya atau penyebab 
eksternal; (iv) kerusakan yang disebabkan oleh perbaikan yang dilakukan 
oleh siapapun yang bukan penyedia perbaikan resmi dari Garmin; atau (v) 
kerusakan produk yang telah dimodifikasi atau diubah tanpa ijin tertulis dari 
Garmin, atau (vi) kerusakan produk yang telah terhubung ke daya dan /atau 
kabel data yang bukan disediakan oleh Garmin. Selain itu, Garmin berhak 
untuk menolak klaim garansi terhadap produk atau jasa yang diperoleh dan/
atau digunakan bertentangan dengan hukum negara manapun.

Produk navigasi kami dimaksudkan untuk digunakan hanya sebagai alat 
bantu perjalanan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan apapun yang me-
merlukan pengukuran tepat dari arah, jarak, lokasi, atau topografi. Garmin 
tidak memberikan garansi terhadap akurasi atau kelengkapan data peta.

Perbaikan memiliki garansi 90 hari. Jika unit yang dikirim masih dalam 
garansi aslinya, maka garansi baru 90 hari atau akhir garansi asli 11 tahun, 
tergantung pada yang lebih panjang.

Jaminan Terbatas ini juga tidak berlaku untuk, dan Garmin tidak bertang-
gung jawab atas, segala penurunan performa produk Garmin mana pun yang 
diakibatkan oleh penggunaannya dalam kedekatan dengan segala henset 
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atau perangkat lain yang menggunakan jaringan broadband terestrial yang 
beroperasi pada frekuensi yang dekat untuk frekuensi yang digunakan oleh 
Global Navigation Satellite System (GNSS) seperti Global Positioning Service 
(GPS). Penggunaan perangkat semacam itu dapat mengganggu penerimaan 
sinyal GNSS.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, JAMINAN DAN UPAYA 
HUKUM YANG TERCANTUM DALAM JAMINAN TERBATAS INI BERSIFAT 
EKSKLUSIF DAN PENGGANTI, DAN Garmin SECARA TEGAS MENYANGKAH, 
SEMUA JAMINAN DAN PERBAIKAN LAIN, BAIK YANG TERSURAT, TERSIRAT, 
HUKUM, ATAU LAINNYA, TANPA BATASAN GARANSI KEMAMPUAN DAPAT 
DIPERDAGANGKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, PER-
BAIKAN HUKUM ATAU YANG LAINNYA. JAMINAN TERBATAS INI MEMBERI 
ANDA HAK HUKUM TERTENTU, DAN ANDA MEMILIKI HAK HUKUM LAINNYA 
YANG BERVARIASI ANTAR NEGARA. JIKA JAMINAN TERSIRAT TIDAK DAPAT 
DISANGKAL, MAKA JAMINAN TERSEBUT DIBATASI DALAM JANGKA WAKTU 
PADA MASA GARANSI TERBATAS INI. BEBERAPA NEGARA TIDAK MENGIZ-
INKAN PEMBATASAN TENTANG BERLAKUNYA JAMINAN TERSIRAT, SEHINGGA 
BATASAN DI ATAS MUNGKIN SAJA TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA.

DALAM KONDISI APAPUN GARMIN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS 
KERUGIAN INSIDENTAL, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, ATAU AKIBAT, BAIK 
KARENA PENGGUNAAN, PENYALAHGUNAAN, ATAU KETIDAKMAMPUAN UN-
TUK MENGGUNAKAN PRODUK INI ATAU DARI KERUSAKAN PADA PRODUK. 
BEBERAPA NEGARA TIDAK MENGIJINKAN PENGECUALIAN KERUSAKAN 
INSIDENTAL ATAU AKIBAT, UNTUK PEMBATASAN DIATAS MUNGKIN TIDAK 
BERLAKU UNTUK ANDA.

Garmin tetap memiliki hak eksklusif untuk memperbaiki atau mengganti 
(dengan produk pengganti yang baru atau baru di overhauled) perangkat 
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atau perangkat lunak atau menawarkan pengembalian dana penuh dari 
harga pembelian atas kebijakannya sendiri. PERBAIKAN TERSEBUT AKAN 
SENDIRI DAN EKSKLUSIF ANDA ATAS PELANGGARAN JAMINAN.

Untuk mendapatkan layanan garansi, hubungi dealer resmi Garmin setempat 
atau hubungi dukungan produk Garmin untuk petunjuk pengiriman dan 
nomor pelacakan RMA. Paket perangkat dengan aman dan salinan tanda 
terima penjualan asli, yang diperlukan sebagai bukti pembelian untuk perbai-
kan garansi. Tuliskan nomor pelacakan jelas di luar kemasan. Kirim perang-
kat, ongkos angkut prabayar, untuk setiap tempat layanan garansi Garmin.

Pembelian Melalui Lelang Online: Produk yang dibeli melalui lelang online 
tidak memenuhi syarat untuk rabat atau penawaran khusus lainnya dari 
cakupan garansi Garmin. Konfirmasi lelang online tidak diterima dalam 
verifikasi garansi. Untuk mendapatkan layanan garansi, diperlukan salinan 
atau dokumen asli bukti penjualan dari toko penjual. Garmin tidak akan 
mengganti komponen yang hilang dari kemasan yang dibeli melalui lelang 
online.

Pembelian Internasional: Garansi terpisah mungkin saja diberikan oleh dis-
tributor internasional untuk perangkat yang dibeli di luar Amerika Serikat 
tergantung negaranya. Jika berlaku, garansi ini disediakan oleh distribu-
tor dalam negeri setempat dan distributor ini menyediakan layanan lokal 
untuk perangkat Anda. Garansi distributor hanya berlaku di area distribusi 
yang dimaksud. Perangkat yang dibeli di Amerika Serikat atau Kanada 
harus dikembalikan ke pusat layanan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, 
atau Taiwan untuk diservis.

Pembelian di Australia: Barang-barang kami disertai garansi yang tidak dapat 
dikecualikan berdasarkan Undang-undang Konsumen Australia. Anda ber-
hak atas penggantian atau pengembalian dana untuk kerusakan besar dan 
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kompensasi atas semua kerugian atau kerusakan wajar yang dapat terjadi. 
Anda juga berhak atas perbaikan atau penggantian barang jika kualitas 
barang tidak dapat diterima dan barang tidak mengalami kerusakan besar. 
Manfaat dalam Garansi Terbatas kami merupakan tambahan atas hak lain 
dan perbaikan di bawah undang-undang yang berlaku dalam kaitannya 
dengan produk. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 
2766, Australia. Telepon: 1800 235 822.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   229 2016/8/27   下午 03:01:45



230 Edge® 820

ID

Pengenalan
PERINGATAN

Lihat panduan Keselamatan Penting dan Informasi Produk dalam kotak ke-
masan untuk peringatan produk dan informasi penting lainnya.

Konsultasikan selalu dengan dokter sebelum Anda memulai atau memodifi-
kasi program latihan apapun.

Memulai Penggunaan
Ketika hendak menggunakan perangkat saat pertama kali, Anda harus 
menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan perangkat dan 
mempelajari fitur-fitur dasar.

1 Isi perangkat (Mengisi Daya Perangkat, halaman 231).

2 Instalasi perangkat menggunakan dudukan standar (Memasang Dudukan 
Standar, halaman 232) atau dudukan paling depan (Memasang Dudukan 
Paling Depan, halaman 233).

3 Nyalakan perangkat (Menyalakan Perangkat, halaman 235)).

4 Temukan sinyal satelit (Memperoleh Sinyal Satelit, halaman 238).

5 Kendarai sepeda (Mengendarai Sepeda, halaman 239).

6 Unggah data pengendaraan ke Garmin Connect™ (Mengunggah Data 
Pengendaraan ke Garmin Connect, halaman 297).
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Mengisi Daya Perangkat

PEMBERITAHUAN
Untuk mencegah korosi, lap hingga betul-betul kering: rongga USB, sumbat 
cuaca, dan area sekitarnya sebelum mengisi atau menghubungkan perangkat 
ke komputer.

Perangkat ini diberi daya lewat baterai lithium-ion bawaan yang dapat Anda 
isi menggunakan stopkontak dinding standar atau rongga USB di komputer 
Anda.

CATATAN: Perangkat tidak akan diisi bila berada di luar rentang suhu yang 
disetujui (Spesifikasi Edge, halaman 316).

1 Tarik sumbat cuaca ke atas 1  dari rongga USB 2   .

2 Colokkan ujung kecil kabel USB ke rongga USB perangkat.

3 Colokkan ujung besar kabel USB ke adaptor AC atau rongga USB kom-
puter.

4 Colokkan adaptor AC ke soket dinding standar. Jika perangkat dihubung-
kan ke pencatu daya, perangkat akan menyala.
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5 Isi perangkat sampai penuh.

Memasang Dudukan Standar
Untuk penerimaan terbaik oleh GPS, posisikan dudukan sepeda sedemikian 
rupa sehingga bagian depan perangkat mengarah ke langit. Anda dapat 
memasang dudukan sepeda pada stem atau stang.

1 Pilih lokasi yang aman untuk mendudukkan perangkat di lokasi yang tidak 
akan mengganggu pengendaraan aman sepeda Anda.

2 Posisikan cakram karet 1  di bagian belakang dudukan sepeda. Tab karet 
harus sejajar dengan bagian belakang dudukan sepeda sehingga tetap 
berada di tempat.

3 Posisikan dudukan sepeda pada stem sepeda.

4 Pasang dudukan sepeda dengan erat menggunakan kedua gelang 2   .

5 Sejajarkan tiap tab di bagian belakang perangkat dengan celah dudukan 
pada sepeda 3  .

6 Tekan sedikit ke bawah lalu putar perangkat searah jarum jam sampai 
terkunci di tempat.
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1 Pilih lokasi yang aman untuk mendudukkan perangkat Edge di lokasi yang 

tidak akan mengganggu pengendaraan aman sepeda Anda.

2 Gunakan kunci heksagonal untuk melepas sekrup 1  dari konektor stang 2 .

3 Jika perlu, lepas kedua sekrup di sisi belakang dudukan 3  , putar konektor 
4  , lalu pasang kembali sekrup setelah mengubah arah dudukan.

4 Pasang bantalan karet di seputaran stang:

• Jika diameter stang 25,4 mm, gunakan bantalan yang lebih tebal.

• Jika diameter stang 31,8 mm, gunakan bantalan yang lebih tipis.

5 Pasang konektor stang di seputaran bantalan karet.
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6 Pasang kembali dan kencangkan sekrup.

 CATATAN: Garmin® merekomendasikan spesifikasi torsi 7 lbf-in. (0,8 N-m). 
Anda harus rutin mengecek kekencangan sekrup.

7 Sejajarkan tiap tab di bagian belakang perangkat Edge dengan celah 
dudukan pada sepeda 5 .

8 Tekan sedikit ke bawah lalu putar perangkat Edge searah jarum jam sam-
pai terkunci di tempat.

Melepas Edge
1 Putar Edge searah jarum jam untuk membuka kunci perangkat.

2 Angkat Edge dari dudukannya.
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Tombol

1

Pilih untuk memasuki mode tidur dan membangunkan 
perangkat. 
Tahan untuk menyalakan atau mematikan perangkat 
dan mengunci layar sentuh.

2
Pilih untuk menandai putaran baru.

3
Pilih untuk memulai dan menghentikan timer.

Menyalakan Perangkat
Pertama kali menyalakan perangkat, Anda akan diminta mengonfigurasi 
pengaturan sistem dan profil.

1 Tahan .
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2 Ikuti petunjuk pada layar.

Jika perangkat Anda dilengkapi sensor ANT+® (seperti monitor denyut nadi, 
sensor kecepatan, atau sensor kadens), Anda dapat mengaktifkannya selama 
melakukan pengonfigurasian.

Untuk informasi selengkapnya tentang sensor ANT+, lihat Sensor ANT+, hala-
man 276.

Melihat Layar Koneksi
Layar koneksi akan menampilkan status GPS, sensor ANT+, dan koneksi 
nirkabel.

 Dari layar depan atau layar data, usap layar dari atas ke bawah.

 Layar koneksi akan tampil. Ikon berkedip artinya perangkat sedang 
melakukan pencarian.
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Ringkasan Layar Depan
Layar depan menyediakan akses cepat ke semua fitur perangkat Edge.

Pilih untuk mulai mengendarai sepeda.

Gunakan panah untuk mengubah profil aktivitas Anda.

Navigasi
Pilih untuk menandai lokasi, mencari lokasi, dan membuat atau 
menavigasi jalur.

Latihan
Pilih untuk mengakses segmen, latihan, dan pilihan latihan 
lainnya.

Pilih untuk mengakses riwayat, pilihan latihan, rekaman 
pribadi, kontak, dan pengaturan Anda.

Pilih untuk mengakses aplikasi Connect IQ™, widget, dan ruas-
ruas data.

Menggunakan Lampu Latar

Anda dapat mengetuk layar sentuh untuk menyalakan lampu latar.

1 Dari layar depan atau layar data, usap layar dari atas ke bawah.

2 Pilih Kecerahan.

• Untuk mengatur kecerahan secara manual, gunakan panah.

• Untuk membiarkan perangkat mengatur kecerahan secara otomatis 
sesuai cahaya sekitar, pilih Kecerahan Otomatis.

 CATATAN: Anda dapat mengatur durasi lampu latar (Pengaturan Tampilan, 
halaman 314).
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Menggunakan Layar Sentuh

• Saat timer berjalan, ketuk layar untuk melihat tampilan timer.

• Tampilan timer memudahkan Anda untuk kembali ke layar awal selama 
pengendaraan.

• Pilih  untuk kembali ke layar awal.

• Usap atau pilih panah untuk menggulir.

• Pilih  untuk kembali ke halaman sebelumnya.

• Pilih  untuk menyimpan perubahan dan menutup halaman.

• Pilih  untuk menutup halaman dan kembali ke halaman sebelumnya.

• Pilih  untuk mencari di dekat lokasi.

• Pilih  untuk menghapus item.

• Pilih  untuk informasi selengkapnya.

Mengunci Layar Sentuh

Anda dapat mengunci layar untuk mencegah sentuhan layar yang tak disen-
gaja.

1 Tahan  .

2 Pilih Kunci Layar.

Memperoleh Sinyal Satelit
Perangkat memerlukan pandangan bebas hambatan ke langit untuk mem-
peroleh sinyal satelit. Waktu dan tanggal akan diset secara otomatis ber-
dasarkan posisi GPS.

1 Silakan ke area terbuka di luar ruangan.
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 Bagian depan perangkat harus diarahkan ke langit.

2 Tunggu selagi perangkat mencari sinyal satelit.

 Mungkin diperlukan 30–60 detik untuk menemukan sinyal satelit.

Latihan

Mengendarai Sepeda
Jika perangkat Anda dilengkapi sensor ANT+, maka sensor tersebut sudah 
dalam keadaan terpasangkan dan diaktifkan selama penyetelan awal.

1 Tahan  untuk menyalakan perangkat.

2 Silakan ke luar ruangan, dan tunggu selagi perangkat mencari sinyal 
satelit.

 Bar indikator satelit akan berubah hijau ketika perangkat sudah siap.

3 Dari layar depan, pilih .

4 Pilih  untuk memulai timer.
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 CATATAN: Riwayat hanya akan direkam saat timer berjalan.

5 Usap ke kiri atau kanan untuk melihat layar data lainnya.

 Anda dapat mengusap layar data dari atas ke bawah untuk melihat layar 
koneksi.

6 Jika perlu, ketuk layar untuk melihat tampilan timer.

7 Pilih  untuk menghentikan timer.

 TIPS: Sebelum menyimpan pengendaraan ini dan membaginya di akun 
Garmin Connect Anda, Anda dapat mengubah jenis pengendaraan. Data 
jenis pengendaraan yang akurat sangat diperlukan untuk membuat jalur 
ramah bersepeda.

8 Pilih Simpan Pengendaraan.

9 Pilih .
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Menggunakan Virtual Partner®

Virtual Partner Anda adalah alat latih yang dirancang untuk membantu 
memenuhi target Anda.

1 Kendarai sepeda.

2 Gulir ke halaman Virtual Partner untuk melihat siapa saja yang terdepan.

3 Jika perlu, gunakan  dan  untuk mengatur kecepatan Virtual Partner 
selama pengendaraan sepeda.

Segmen
Mengikuti segmen: Anda dapat mengirim segmen dari akun Garmin Connect 

ke perangkat. Setelah segmen disimpan ke perangkat, Anda dapat mengi-
kuti segmen tersebut.

 CATATAN: Saat Anda mengunduh jalur dari akun Garmin Connect Anda, 
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semua segmen dalam jalur tersebut akan diunduh secara otomatis.

Balapan segmen: Anda dapat balapan segmen, berusaha menyamai atau 
melebihi rekaman pribadi atau pesepeda lain yang telah menempuh seg-
men tersebut.

Segmen Strava™
Anda dapat mengunduh segmen Strava ke perangkat Edge Anda. Ikuti 
segmen Strava untuk membandingkan antara performa dan pengendaraan 
terdahulu Anda, teman, dan pesepeda profesional yang telah menempuh 
segmen yang sama.

Untuk mendaftar keanggotaan Strava, masuk ke widget segmen dalam akun 
Garmin Connect Anda. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.strava.
com.

Informasi dalam buku panduan ini berlaku untuk segmen Garmin Connect 
dan segmen Strava.

Mengikuti Segmen dari Web
Sebelum dapat mengunduh dan mengikuti segmen dari Garmin Connect, 
Anda harus memiliki akun Garmin Connect (Garmin Connect, halaman 298).

1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

 CATATAN: Jika Anda menggunakan segmen Strava, segmen favorit Anda 
secara otomatis akan dikirim ke perangkat saat perangkat terhubung ke 
Garmin Connect Mobile atau komputer Anda.

2 Kunjungi www.garminconnect.com.

3 Buat segmen baru, atau pilih segmen yang sudah ada.
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4 Pilih Kirim ke Perangkat.

5 Putuskan perangkat, dan nyalakan.

6 Pilih Latihan > Segmen.

7 Pilih segmen.

8 Pilih Peta > Pengendaraan.

Mengaktifkan Segmen
Anda dapat mengaktifkan balap dan perintah Virtual Partner yang akan 
memperingatkan Anda akan segmen yang mendekat.

1 Pilih Latihan > Segmen.

2 Pilih segmen.

3 Pilih Aktifkan.

 CATATAN: Perintah akan memperingatkan Anda akan segmen yang 
mendekat yang hanya akan muncul untuk segmen yang diaktifkan.

Balapan Segmen
Segmen adalah jalur balap virtual. Anda dapat balapan segmen, dan 
membandingkan antara performa dan aktivitas terdahulu Anda, performa 
pengendara lain, koneksi dalam akun Garmin Connect, atau anggota lain dari 
komunitas sepeda. Anda dapat mengunggah data aktivitas ke akun Garmin 
Connect untuk melihat posisi segmen.

CATATAN: Jika akun Garmin Connect dan akun Strava Anda terpaut, aktivi-
tas Anda secara otomatis akan dikirim ke akun Strava sehingga Anda dapat 
meninjau posisi segmennya.

1 Pilih  untuk memulai timer, lalu kendarai sepeda.
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 Jika jalur Anda melintang segmen yang diaktifkan, Anda dapat balapan 
segmen tersebut.

2 Pilih balapan segmen.

3 Gulir ke layar Virtual Partner untuk melihat progres Anda.

4 Jika perlu, pilih  atau  untuk mengubah target Anda selama balap.

 Anda bisa balap lawan kepala regu, penantang, atau pesepeda lain (jika 
ada).

Sebuah pesan akan muncul ketika segmen telah diselesaikan.

Melihat Detail Segmen
1 Pilih Latihan > Segmen.

2 Pilih segmen.

3 Pilih pilihan:

• Pilih Peta untuk melihat segmen pada peta.

• Pilih Ketinggian untuk melihat plot ketinggian segmen.

• Pilih Papan Klasemen untuk melihat frekuensi pengendaraan dan rerata 
kecepatan untuk pemimpin segmen, kepala regu atau penantang, waktu 
terbaik dan rerata kecepatan Anda pribadi, dan pengendara lain (jika 
ada).

 TIPS: Anda dapat memilih entri papan klasemen untuk mengubah target 
balapan segmen Anda.

Pilihan Segmen
Pilih Latihan > Segmen > Pilihan Segmen.
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Cari: Memungkinkan Anda mencari segmen yang disimpan berdasarkan 
nama.

Aktif/Nonaktif: Mengaktifkan atau menonaktifkan segmen yang termuatkan 
dengan benar di perangkat.

Hapus: Memungkinkan Anda menghapus semua atau beberapa segmen yang 
disimpan dari perangkat.

Menghapus Segmen
1 Pilih Latihan > Segmen.

2 Pilih segmen.

3 Pilih   > .

Latihan
Anda dapat membuat latihan khusus dengan target untuk tiap langkah lati-
han juga dengan jarak, waktu, dan kalori yang berlainan. Anda dapat mem-
buat latihan menggunakan Garmin Connect, dan mengirimnya ke perangkat 
Anda. Anda juga dapat membuat dan menyimpan latihan secara langsung di 
perangkat Anda.

Anda dapat menjadwalkan latihan menggunakan Garmin Connect. Anda 
juga dapat merencanakan dulu latihan dan menyimpannya di perangkat.

Membuat Latihan

1 Pilih Latihan > Latihan > Buat Baru.

2 Masukkan nama latihan, lalu pilih .

3 Pilih Tipe Langkah untuk menentukan tipe langkah latihan.
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 Contoh, pilih Istirahat untuk menggunakan langkah ini sebagai putaran 
istirahat.

 Selama putaran istirahat, timer akan tetap berjalan dan data akan di-
rekam.

4 Pilih Durasi untuk menentukan bagaimana langkah diukur.

 Contoh, pilih Jarak untuk mengakhiri langkah setelah jarak tertentu.

5 Jika perlu, masukkan nilai khusus untuk durasi.

6 Pilih Target untuk memilih target selama langkah berlangsung.

 Contoh, pilih Zona Denyut Nadi untuk memelihara konsistensi denyut nadi 
selama langkah berlangsung.

7 Jika perlu, pilih zona target atau masukkan rentang khusus.

 Contoh, Anda dapat memilih zona denyut nadi. Setiap kali melebihi atau 
kurang dari denyut nadi yang ditentukan, perangkat akan mengeluarkan 
bunyi bip dan menampilkan pesan.

8 Pilih untuk menyimpan langkah.

9 Pilih Tambah Langkah Baru untuk menambahkan langkah lainnya ke lati-
han tersebut.

10 Pilih untuk menyimpan latihan.

Mengulang Langkah Latihan
Sebelum dapat mengulang langkah latihan, Anda harus membuat latihan 
minimal dengan satu langkah.

1 Pilih Tambah Langkah Baru.

2 Pilih Jenis Langkah.
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3 Pilih pilihan:

• Pilih Ulang untuk mengulang langkah satu atau beberapa kali. Contoh, 
Anda dapat mengulang langkah 5 mil sepuluh kali.

• Pilih Ulang Sampai untuk mengulang langkah dengan durasi tertentu. 
Contoh, Anda dapat mengulang langkah 5 mil selama 60 menit atau 
sampai denyut nadi Anda mencapai 160 bpm.

4 Pilih Kembali ke Langkah, lalu pilih langkah yang akan diulang.

5 Pilih untuk menyimpan langkah.

Mengikuti Latihan dari Web
Sebelum dapat mengunduh latihan dari Garmin Connect, Anda harus memi-
liki akun Garmin Connect (Garmin Connect, halaman 298).

1 Hubungkan perangkat ke komputer.

2 Kunjungi www.garminconnect.com.

3 Buat dan simpan latihan baru.

4 Pilih Kirim ke Perangkat, lalu ikuti petunjuk pada layar.

5 Putuskan perangkat.

Memulai Latihan
1 Pilih Latihan > Latihan.

2 Pilih latihan.

3 Pilih Pengendaraan.

Setelah memulai satu latihan, perangkat akan menampilkan tiap langkah 
latihan, target (jika ada), dan data latihan terkini. Alarm suara akan berbunyi 
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ketika Anda hampir menyelesaikan langkah latihan. Sebuah pesan akan mun-
cul, menghitung mundur waktu atau jarak sampai langkah baru muncul.

Menghentikan Latihan
• Kapan saja, silakan pilih  untuk mengakhiri langkah latihan dan memu-

lai langkah berikutnya.

• Kapan saja, silakan pilih  untuk menghentikan timer.

• Kapan saja, usap layar dari atas ke bawah untuk melihat halaman koneksi, 
lalu pilih Tekan untuk Berhenti >  t untuk mengakhiri latihan.

Mengedit Latihan
1 Pilih Latihan > Latihan.

2 Pilih latihan.

3 Pilih .

4 Pilih langkah, lalu pilih Edit Langkah.

5 Ubah atribut langkah, lalu pilih .

6 Pilih   untuk menyimpan latihan.

Menghapus Latihan
1 Pilih Latihan > Latihan.

2 Pilih latihan.

3 Pilih  >   >  .
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Tentang Kalender Latihan
Kalender latihan pada perangkat merupakan perpanjangan dari kalender 
atau jadwal latihan yang Anda buat di Garmin Connect. Setelah menambah-
kan beberapa latihan ke kalender Garmin Connect, Anda dapat mengirim-
kannya ke perangkat. Semua latihan terjadwal akan dikirim ke perangkat 
yang muncul dalam daftar kalender latihan berdasarkan tanggal. Jika Anda 
memilih satu hari dalam kalender latihan, Anda dapat melihat atau melaku-
kan latihan tersebut. Latihan terjadwal akan tersimpan di perangkat setelah 
Anda menyelesaikannya atau melompatinya. Jika Anda mengirim latihan 
terjadwal dari Garmin Connect, latihan tersebut akan menimpa latihan yang 
ada di kalender.

Menggunakan Rencana Latihan Garmin Connect
Sebelum dapat mengunduh dan menggunakan rencana latihan dari Garmin 
Connect, Anda harus memiliki akun Garmin Connect (Garmin Connect, hala-
man 298).

Anda dapat menelusuri Garmin Connect untuk mencari rencana latihan, men-
jadwalkan latihan dan jalur, dan mengunduh rencana tersebut ke perangkat 
Anda.

1 Hubungkan perangkat ke komputer.

2 Kunjungi www.garminconnect.com.

3 Pilih dan jadwalkan rencana latihan.

4 Lihat rencana latihan di kalender Anda.

5 Pilih , lalu ikuti petunjuk pada layar.
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Latihan dengan Interval
Anda dapat membuat latihan dengan interval jarak atau waktu. Perangkat 
akan menyimpan latihan dengan interval khusus sampai Anda membuat 
latihan dengan interval lain. Anda dapat menggunakan interval terbuka saat 
menempuh jarak yang diketahui. Jika Anda memilih  , perangkat akan 
merekam interval dan berpindah ke interval istirahat.

Membuat Latihan dengan Interval
1 Pilih Latihan > Interval > Edit > Interval > Tipe.

2 Pilih Jarak, Waktu, atau Terbuka.

 TIPS: Anda dapat membuat interval terbuka dengan mengeset tipe inter-
val ke Terbuka.

3 Jika perlu, masukkan nilai interval jarak atau waktu untuk latihan, lalu 
pilih .

4 Pilih Istirahat.

5 Pilih Jarak, Waktu, atau Terbuka.

6 Jika perlu, masukkan nilai jarak atau waktu untuk interval istirahat, lalu 
pilih .

7 Pilih satu atau beberapa pilihan:

• Untuk mengeset jumlah pengulangan, pilih Ulang.

• Untuk menambahkan pemanasan terbuka ke dalam latihan, pilih Pema-
nasan > Nyala.

• Untuk menambahkan pendinginan terbuka ke dalam latihan Anda, pilih 
Pendinginan > Nyala.
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Memulai Latihan dengan Interval
1 Pilih Latihan > Interval > Lakukan Latihan.

2 Pilih  untuk memulai timer.

3 Jika latihan interval Anda memiliki pemanasan, pilih  untuk memulai 
interval pertama.

4 Ikuti petunjuk pada layar.

Setelah menyelesaikan semua interval itu, sebuah pesan akan muncul.

Menggunakan Alat Latih Dalam Ruang ANT+
Sebelum dapat menggunakan alat latih dalam ruang ANT+ yang kompatibel, 
Anda harus memasang sepeda Anda pada alat latih tersebut dan memasang-
kannya dengan perangkat Anda (Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 
287).

Anda dapat menggunakan perangkat dengan alat latih dalam ruang untuk 
menstimulus ketahanan saat mengikuti sebuah jalur, aktivitas, atau latihan. 
Ketika menggunakan alat latih dalam ruang, GPS akan dimatikan secara 
otomatis.

1 Pilih Latihan > Alat Latih Dalam Ruang.

2 Pilih pilihan:

• Pilih Ikuti Jalur untuk mengikuti jalur yang disimpan (Jalur, halaman 
260).

• Pilih Ikuti Aktivitas untuk mengikuti pengendaraan yang disimpan (Men-
gendarai Sepeda, halaman 239).

• Pilih Ikuti Latihan untuk mengikuti latihan berbasis daya yang diunduh 
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dari akun Garmin Connect Anda (Latihan, halaman 245).

3 Pilih jalur, aktivitas, atau latihan.

4 Pilih Pengendaraan.

5 Pilih profil aktivitas.

6 Pilih  untuk memulai timer.

 Alat latih akan menambah atau mengurangi ketahanan berdasarkan infor-
masi ketinggian dalam jalur atau pengendaraan.

7 Usap untuk melihat layar alat latih.

 Anda dapat melihat tingkat ketahanan 1 , jarak mendahului atau terting-
gal Anda 2  dan waktu mendahului atau tertinggal Anda 3 , jarak dan 
waktu yang terekam di awal untuk jalur atau aktivitas tersebut.
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Mengeset Ketahanan
1 Pilih Latihan > Alat Latih Dalam Ruang > Set Ketahanan.

2 Pilih  atau  untuk mengeset daya tahan yang diterapkan alat latih.

3 Pilih profil aktivitas.

4 Mulai gowes.

5 Jika perlu, pilih  atau  untuk mengatur ketahanan selama aktivitas.

Mengeset Tenaga Target
1 Pilih Latihan > Alat Latih Dalam Ruang > Set Tenaga Target.

2 Set nilai tenaga target.

3 Pilih profil aktivitas.

4 Mulai gowes.

Daya tahan yang diterapkan alat latih akan disesuaikan untuk mempertah-
ankan keluaran tenaga konstan berdasarkan kecepatan Anda.

5 Jika perlu, pilih  atau  untuk mengatur keluaran tenaga target selama 
aktivitas Anda.

Mengeset Target Latihan
Fitur target latihan bekerja dengan fitur Virtual Partner sehingga Anda dapat 
berlatih dengan jarak, jarak dan waktu, atau jarak dan target kecepatan 
yang telah ditentukan. Selama aktivitas latihan, perangkat akan memberi 
Anda umpan balik real-time mengenai seberapa dekat Anda mencapai target 
latihan Anda.

1 Pilih Latihan > Set Target.
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2 Pilih pilihan:

• Pilih Hanya Jarak untuk memilih jarak yang telah ditentukan atau ma-
sukkan jarak khusus.

• Pilih Jarak dan Waktu untuk memilih target jarak dan waktu.

• Pilih Jarak dan Kecepatan untuk memilih target jarak dan kecepatan.

 Layar target latihan akan muncul, menunjukkan perkiraan waktu finis 
Anda. Perkiraan waktu finis didasarkan pada performa aktif dan waktu 
tersisa Anda.

3 Pilih  .

4 Pilih  untuk memulai timer.

5 Jika perlu, gulir untuk melihat layar Virtual Partner.

6 Setelah menyelesaikan aktivitas Anda, pilih  > Simpan Pengendaraan.

Rekaman Pribadi
Setelah menyelesaikan pengendaraan, perangkat Anda akan menampilkan 
rekaman pribadi baru yang Anda capai selama pengendaraan. Rekaman 
pribadi berisi waktu tercepat selama menempuh jarak standar, pengendaraan 
terpanjang, dan pencapaian tertinggi selama pengendaraan.

Melihat Rekaman Pribadi Anda

 Pilih  > Statistik Saya > Rekaman Pribadi.

Mengubah Rekaman Pribadi
Anda dapat mengeset kembali setiap rekaman pribadi ke rekaman sebelum-
nya.
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1 Pilih  > Statistik Saya > Rekaman Pribadi.

2 Pilih rekaman yang akan dikembalikan.

3 Pilih Rekaman Sebelumnya > .

 CATATAN: Tindakan ini tidak akan menghapus setiap aktivitas yang disim-
pan.

Menghapus Rekaman Pribadi
1 Pilih  > Statistik Saya > Rekaman Pribadi.

2 Pilih rekaman pribadi.

3 Pilih  > .

Zona Latihan
• Zona denyut nadi (Mengeset Zona Denyut Nadi, halaman 282)

• Zona tenaga (Mengeset Zona Tenaga Anda, halaman 288) 

Latihan Dalam Ruang
Anda dapat mematikan GPS saat latihan di dalam ruang atau untuk menghe-
mat baterai.

CATATAN: Setiap perubahan pada pengaturan GPS akan disimpan ke profil 
aktif. Anda dapat membuat profil aktivitas yang disesuaikan untuk tiap jenis 
pengendaraan sepeda (Memperbarui Profil Aktivitas, halaman 305).

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Mode GPS > Mati.
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 Jika GPS dimatikan, kecepatan dan jarak tidak akan tersedia kecuali Anda 
memiliki sensor opsional yang akan mengirim data kecepatan dan jarak ke 
perangkat.

Navigasi
Fitur dan pengaturan navigasi juga akan diterapkan pada jalur-jalur navigasi 
(Jalur, halaman 260) dan segmen (Segmen, halaman 241).

• Lokasi dan menemukan tempat (Lokasi, halaman 256)

• Merencanakan jalur (Jalur, halaman 260)

• Pengaturan rute (Pengaturan Rute, halaman 266)

• Pengaturan peta (Pengaturan Peta, halaman 267)

Lokasi
Anda dapat merekam dan menyimpan lokasi di perangkat.

Menandai Lokasi
Sebelum dapat menandai lokasi, Anda harus menemukan sinyal satelit.

Jika Anda ingin mengingat penanda tempat atau kembali ke titik tertentu, 
Anda dapat menandai lokasinya.

1 Kendarai sepeda.

2 Pilih Navigasi >  > Tandai Lokasi > .

Menyimpan Lokasi dari Peta
1 Pilih Navigasi >  > Cari Area Tertentu > Titik Peta.
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2 Telusuri peta untuk lokasi.

3 Pilih lokasi.

Informasi lokasi akan muncul di area teratas peta.

4 Pilih informasi lokasi.

5 Pilih  > .

Menavigasi ke Lokasi
1 Pilih Navigasi.

2 Pilih pilihan:

• Pilih Alat Pencarian untuk menavigasi ke titik tuju, kota, persimpangan, 
atau koordinat yang diketahui.

• Pilih Alamat untuk memasukkan alamat tertentu.

• Pilih Lokasi Disimpan untuk menavigasi ke jalur, lokasi, atau segmen 
yang disimpan.

• Pilih Temuan Terkini untuk menavigasi ke salahsatu dari 50 lokasi terakhir 
yang telah Anda temukan.

• Pilih  > Cari Area Tertentu untuk mempersempit area pencarian Anda.

3 Pilih lokasi.

4 Pilih Pengendaraan.

5 Ikuti petunjuk pada layar ke destinasi Anda.
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Menavigasi ke Koordinat yang Diketahui
1 Pilih Navigasi > Alat Pencarian > Koordinat.

2 Masukkan koordinat, lalu pilih .

3 Ikuti petunjuk pada layar ke destinasi Anda.

Menavigasi Balik ke Awal
Di titik mana pun selama pengendaraan, Anda dapat kembali ke titik awal.

1 Kendarai sepeda (Mengendarai Sepeda, halaman 239).

2 Selama pengendaraan, pilih di mana pun pada layar untuk melihat tampi-
lan timer.

3 Pilih  > Navigasi > Balik ke Awal.

4 Pilih Sepanjang Rute yang Sama atau Rute Paling Langsung.
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5 Pilih Pengendaraan.

 Perangkat akan menavigasi balik Anda ke titik awal pengendaraan.

Menghentikan Navigasi
1 Pilih di mana pun pada layar untuk melihat tampilan timer.

2 Gulir ke peta.

3 Pilih   >  .

Memproyeksikan Lokasi
Anda dapat membuat lokasi baru dengan memproyeksikan jarak dan arah 
tuju dari lokasi yang ditandai ke lokasi baru.

1 Pilih Navigasi > Lokasi Disimpan.

2 Pilih lokasi.

3 Pilih informasi lokasi di area teratas layar.

4 Pilih  > Proyeksikan Lokasi.

5 Masukkan arah tuju dan jarak ke lokasi yang diproyeksikan.

6 Pilih .

Mengedit Lokasi
1 Pilih Navigasi > Lokasi Disimpan.

2 Pilih lokasi.

3 Pilih bar informasi di area teratas layar.

4 Pilih  .
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5 Pilih atribut.

 Contoh, pilih Ubah Ketinggian untuk memasukkan ketinggian yang dik-
etahui untuk lokasi.

6 Masukkan informasi baru, lalu pilih .

Menghapus Lokasi
1 Pilih Navigasi > Lokasi Disimpan.

2 Pilih lokasi.

3 Pilih informasi lokasi di area teratas layar.

4 Pilih  > Hapus Lokasi > .

Jalur
Mengikuti aktivitas yang telah direkam sebelumnya: Anda dapat mengikuti 

jalur yang disimpan karena memiliki rute yang bagus. Contoh, Anda dapat 
menyimpan dan mengikuti sepeda untuk menuju tempat kerja.

Balap melawan aktivitas yang direkam sebelumnya: Anda juga dapat mengi-
kuti jalur yang disimpan, berusaha menyamai atau melampaui target 
performa yang telah ditentukan. Contoh, jika jalur awal telah diselesaikan 
dalam 30 menit, Anda bisa tanding melawan Virtual Partner untuk meny-
elesaikan jalur yang sama di bawah 30 menit.

Mengikuti pengendaraan yang ada dari Garmin Connect: Anda dapat 
mengirim jalur dari Garmin Connect ke perangkat Anda. Setelah disimpan 
ke perangkat, Anda dapat mengikuti jalur atau tanding melawan jalur 
tersebut.
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Merencanakan dan Mengendarai Jalur
Anda dapat membuat dan mengendarai jalur khusus. Jalur adalah rangkaian 
titik arah atau lokasi yang mengarahkan Anda ke destinasi akhir.

1 Pilih Navigasi > Jalur > Pembuat Jalur > Tambahkan Lokasi Awal.

2 Pilih pilihan:

• Untuk memilih lokasi Anda saat ini pada peta, pilih Lokasi Saat Ini.

• Untuk memilih lokasi yang disimpan, pilih Disimpan, lalu pilih lokasi.

• Untuk memilih lokasi yang baru saja Anda cari, pilih Temuan Terkini, lalu 
pilih lokasi.

• Untuk memilih lokasi pada peta, pilih Gunakan Peta, lalu pilih lokasi.

• Untuk menelusuri dan memilih titik tuju, pilih Kategori Titik Tuju, lalu 
pilih titik tuju terdekat.

• Untuk memilih kota, pilih Kota, lalu pilih kota terdekat.

• Untuk memilih alamat, pilih Alamat, lalu masukkan alamat.

• Untuk memilih persimpangan, pilih Persimpangan, lalu masukkan nama 
jalan.

• Untuk menggunakan koordinat, pilih Koordinat, lalu masukkan koordi-
nat.

3 Pilih Gunakan.

4 Pilih Tambahkan Lokasi Berikutnya.

5 Ulangi langkah 2 sampai 4 hingga semua lokasi untuk rute terpilih.

6 Pilih Lihat Peta.

 Perangkat akan menghitung rute Anda, dan peta rute akan muncul.
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 TIPS: Anda dapat memilih  untuk melihat plot ketinggian rute.

7 Pilih Pengendaraan.

Mengikuti Jalur dari Web
Sebelum dapat mengunduh jalur dari Garmin Connect, Anda harus memiliki 
akun Garmin Connect (Garmin Connect, halaman 298).

1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

2 Kunjungi www.garminconnect.com.

3 Buat jalur baru, atau pilih jalur yang sudah ada.

4 Pilih Kirim ke Perangkat.

5 Putuskan perangkat, dan nyalakan.

6 Pilih Navigasi > Jalur > Jalur Disimpan.

7 Pilih jalur.

8 Pilih Pengendaraan.

Membuat dan Mengendarai Jalur Pulang Pergi
Perangkat dapat membuat jalur pulang pergi berdasarkan jarak, lokasi awal, 
dan arah navigasi yang ditentukan.

1 Pilih Navigasi > Jalur > Jalur Pulang Pergi.

2 Pilih Jarak, lalu masukkan jarak total jalur.

3 Pilih Lokasi Awal.

4 Pilih pilihan:

• Untuk memilih lokasi Anda saat ini pada peta, pilih Lokasi Saat Ini.
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• Untuk memilih lokasi yang disimpan, pilih Disimpan, lalu pilih lokasi.

• Untuk memilih lokasi yang baru saja Anda cari, pilih Temuan Terkini, lalu 
pilih lokasi.

• Untuk memilih lokasi pada peta, pilih Gunakan Peta, lalu pilih lokasi.

• Untuk menelusuri dan memilih titik tuju, pilih Kategori Titik Tuju, lalu 
pilih titik tuju terdekat.

• Untuk memilih kota, pilih Kota, lalu pilih kota terdekat.

• Untuk memilih alamat, pilih Alamat, lalu masukkan alamat.

• Untuk memilih persimpangan, pilih Persimpangan, lalu masukkan nama 
jalan.

• Untuk menggunakan koordinat, pilih Koordinat, lalu masukkan koordi-
nat.

5 Pilih Mulai Arah, lalu pilih arah tuju.

6 Pilih Cari.

 TIPS: Anda dapat memilih  untuk mencari lagi.

7 Pilih jalur untuk melihatnya pada peta.

 TIPS: Anda dapat memilih  dan  untuk melihat jalur lain.

8 Pilih Pengendaraan.

Tips untuk Latihan dengan Jalur
• Gunakan panduan berbelok (Pilihan Jalur, halaman 265).

• Jika Anda memasukkan pemanasan pada latihan, pilih  untuk memulai 
jalur, kemudian lakukan pemanasan dengan normal.
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• Posisi Anda harus tetap jauh dari jalur saat melakukan pemanasan. Ketika 
sudah siap untuk mulai, silakan maju menuju jalur Anda. Saat Anda berada 
di bagian mana pun dari jalur, sebuah pesan akan muncul. 
CATATAN: Begitu memilih  , Virtual Partner Anda akan memulai jalur 
dan tidak akan menunggu Anda menyelesaikan pemanasan.

• Gulir ke peta untuk melihat peta jalur. 
Jika Anda menjauh dari jalur, akan muncul pesan.

Melihat Detail Jalur
1 Pilih Navigasi > Jalur > Jalur Disimpan.

2 Pilih jalur.

3 Pilih pilihan:

• Pilih Ringkasan untuk melihat detail tentang jalur.

• Pilih Peta untuk melihat jalur pada peta.

• Pilih Ketinggian untuk melihat plot ketinggian jalur.

• Pilih Putaran untuk memilih putaran dan melihat informasi lain tentang 
tiap putaran.

Menampilkan Jalur pada Peta

Untuk tiap jalur yang disimpan ke perangkat, Anda dapat menyesuaikan 
bagaimana tampilannya pada peta. Contoh, Anda dapat mengeset jalur 
pulang pergi kantor-rumah agar selalu tampil warna kuning pada peta. Anda 
dapat memiliki tampilan alternatif jalur dalam warna hijau. Dengan begitu 
Anda dapat melihat jalur-jalur tersebut saat mengendarai sepeda, tapi tidak 
mengikuti maupun menavigasi jalur tertentu.
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1 Pilih Navigasi > Jalur > Jalur Disimpan.

2 Pilih jalur.

3 Pilih Pengaturan.

4 Pilih Selalu Tampil agar jalur tampil pada peta.

5 Pilih Warna, lalu pilih warna.

6 Pilih Titik Jalur untuk memasukkan titik-titik jalur pada peta.

Di waktu lain mengendarai sepeda di dekat jalur tersebut, titik-titik jalur itu 
akan muncul pada peta.

Menghentikan Jalur
1 Gulir ke peta.

2 Pilih  > .

Menghapus Jalur
1 Pilih Navigasi > Jalur > Jalur Disimpan.

2 Pilih jalur.

3 Pilih  > .

Pilihan Jalur
Pilih Navigasi > Jalur > Jalur Disimpan >  > Pilihan Jalur.

Panduan Berbelok: Mengaktifkan atau menonaktifkan perintah berbelok.

Peringatan Luar Jalur: Memperingatkan Anda saat menjauh dari jalur.

Cari: Memungkinkan Anda mencari jalur-jalur yang disimpan berdasarkan 
nama.
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Hapus: Memungkinkan Anda menghapus semua atau beberapa jalur yang 
disimpan dari perangkat.

Pengaturan Rute
Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas, pilih profil, lalu pilih Navigasi > 
Perutean.

Mode Perutean: Mengeset metode transportasi untuk mengoptimalkan rute 
Anda.

Metode Hitung: Mengeset metode yang digunakan untuk menghitung rute 
Anda.

Kunci ke Jalan: Mengunci ikon posisi (ikon yang mewakili posisi Anda di peta) 
ke jalan terdekat.

Hitung ulang: Menghitung ulang rute secara otomatis saat Anda menyim-
pang dari rute.

Penyetelan Hindaran: Mengeset jenis jalan untuk dihindari saat penavigasian.

Memilih Aktivitas untuk Penghitungan Rute
Anda dapat mengeset perangkat untuk menghitung rute berdasarkan jenis 
aktivitas.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Navigasi > Perutean > Mode Perutean.

4 Pilih pilihan untuk menghitung rute Anda.

 Contoh, Anda dapat memilih Bersepeda Tur untuk navigasi di atas jalan 
raya, atau Bersepeda Gunung untuk navigasi di luar jalan aspal.
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Pengaturan Peta
Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas, pilih profil, lalu pilih Navigasi > Peta.

Orientasi: Mengeset arah tampilan peta pada halaman.

Zum Otomatis: Memilih secara otomatis tingkat zum untuk peta. Jika Mati 
dipilih, Anda harus memperbesar atau memperkecil secara manual.

Detail Peta: Mengeset level detail pada peta. Semakin detail maka proses 
pengambilan peta semakin lambat.

Teks Pemandu: Set ketika perintah navigasi belokan demi belokan ditampil-
kan (memerlukan peta yang dapat dirutekan).

Kenampakan Peta: Memungkinkan Anda untuk mengeset fitur-fitur lanjutan 
peta.

Informasi Peta: Mengaktifkan atau menonaktifkan peta yang saat ini ter-
muatkan pada perangkat.

Mengubah Orientasi Peta
1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Navigasi > Peta > Orientasi.

4 Pilih pilihan:

• Pilih Ke Utara untuk menampilkan utara di bagian atas halaman.

• Pilih Jejak Atas untuk menampilkan arah tempuh saat ini di bagian atas 
halaman.

• Pilih Mode 3D untuk menampilkan peta dalam 3D.
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Fitur-fitur Terhubung Bluetooth®

Perangkat Edge memiliki fitur-fitur terhubung Bluetooth untuk ponsel pintar 
atau perangkat fitnes kompatibel Anda. Sejumlah fitur memerlukan pengin-
stalan Garmin Connect mobile di ponsel pintar Anda. Kunjungi www.garmin.
com/intosports/apps untuk informasi selengkapnya.

CATATAN: Untuk memaksimalkan sejumlah fitur, perangkat Anda harus 
dihubungkan ke ponsel pintar berkemampuan Bluetooth.

Live Track: Memungkinkan teman dan keluarga mengikuti kegiatan balap 
dan latihan Anda secara real-time. Anda dapat mengundang pengikut 
lewat email atau media sosial sehingga mereka dapat melihat kegiatan 
Anda secara langsung di halaman pelacak Garmin Connect.

Lacak Grup: Memungkinkan Anda tetap melacak pesepeda lain di grup Anda 
menggunakan Live Track secara langsung pada layar secara real-time.

Pengunggahan aktivitas ke Garmin Connect: Secara otomatis akan mengirim 
aktivitas Anda ke Garmin Connect begitu Anda selesai merekam aktivitas.

Pengunduhan jalur dan latihan dari Garmin Connect: Memungkinkan untuk 
pencarian aktivitas di Garmin Connect menggunakan ponsel pintar dan 
mengirimkannya ke perangkat Anda.

Transfer antarperangkat: Memungkinkan untuk transfer berkas secara nirka-
bel ke perangkat Edge kompatibel.

Interaksi media sosial: Memungkinkan untuk memposting pembaruan ke 
situs web media sosial favorit saat Anda mengunggah aktivitas ke Garmin 
Connect.

Pembaruan cuaca: Mengirim kondisi dan peringatan cuaca real-time ke per-
angkat Anda.
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Notifikasi: Menampilkan notifikasi telepon dan pesan di perangkat Anda.

Perintah audio: Memungkinkan aplikasi Garmin Connect Mobile memutar 
pengumuman status pada ponsel pintar selama pengendaraan.

Deteksi insiden: Memungkinkan aplikasi Garmin Connect Mobile mengirim 
pesan ke kontak darurat Anda ketika perangkat Edge mendeteksi ke-
celakaan.

Memasangkan Ponsel Pintar Anda
1 Kunjungi www.garmin.com/intosports/apps, dan unduh aplikasi Garmin 

Connect Mobile ke ponsel pintar Anda.

2 Dekatkan ponsel pintar Anda dalam jarak 10 m (33 kaki) dari perangkat.

3 Dari perangkat, pilih  > Pengaturan > Bluetooth > Aktif > Pasangkan 
Ponsel Pintar, lalu ikuti petunjuk pada layar.

4 Buka aplikasi Garmin Connect Mobile.

5 Pilih pilihan untuk menambahkan perangkat ke akun Garmin Connect 
Anda:

• Jika ini kali pertama perangkat dipasangkan dengan aplikasi Garmin 
Connect Mobile, ikuti petunjuk pada layar.

• Jika Anda sudah pernah memasangkan perangkat lain dengan aplikasi 
Garmin Connect Mobile, dari menu pengaturan, pilih Perangkat Garmin 
>  dalam aplikasi Garmin Connect Mobile, lalu ikuti petunjuk pada 
layar.

6 Ikuti petunjuk pada layar untuk mengaktifkan notifikasi telepon (opsional).

 CATATAN: Notifikasi telepon memerlukan ponsel pintar kompatibel den-
gan teknologi nirkabel Bluetooth Smart. Kunjungi www.garmin.com/ble 

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   269 2016/8/27   下午 03:01:48

www.garmin.com/intosports/apps
www.garmin.com/ble


270 Edge® 820

ID

untuk informasi kompatibilitas.

Memutar Alarm Audio Selama Aktivitas
Sebelum dapat menyiapkan alarm audio, Anda harus sudah memasangkan 
ponsel pintar yang dibekali aplikasi Garmin Connect Mobile, dengan perang-
kat Edge Anda.

Anda dapat mengeset aplikasi Garmin Connect Mobile untuk memutar 
pemberitahuan status yang sifatnya motivatif selama berlari atau beraktivitas 
lain. Alarm audio dilengkapi angka putaran dan waktu putaran, laju atau 
kecepatan, dan data sensor ANT+. Selama alarm audio berputar, aplikasi 
Garmin Connect Mobile akan membisukan audio utama ponsel pintar untuk 
memutar pengumuman. Anda dapat menyesuaikan tingkat volume pada 
aplikasi Garmin Connect Mobile.

1 Dari pengaturan dalam aplikasi Garmin Connect Mobile, pilih Perangkat 
Garmin.

2 Pilih perangkat Anda.

3 Jika perlu, pilih Pengaturan Perangkat.

4 Pilih Alarm Audio.

Memulai Sesi Lacak Grup
Sebelum dapat memulai sesi Lacak Grup, Anda harus memiliki akun Garmin 
Connect, ponsel pintar yang kompatibel, dan aplikasi Garmin Connect Mo-
bile.

Petunjuk ini digunakan untuk memulai sesi Lacak Grup dengan perangkat 
Edge 820. Jika pengendara di grup Anda memiliki model Edge lain, Anda 
dapat melihatnya pada peta. Model Edge lain tidak dapat menampilkan 
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pengendara Lacak Grup pada peta.

1 Silakan ke luar ruangan, dan nyalakan perangkat Edge.

2 Pasangkan ponsel pintar Anda dengan perangkat Edge (Memasangkan 
Ponsel Pintar Anda, halaman 269).

3 Dari perangkat Edge, pilih  > Pengaturan > Lacak Grup untuk mengak-
tifkan koneksi pandangan pada layar peta.

4 Pada aplikasi Garmin Connect Mobile, dari menu pengaturan, pilih Live 
Track > Lacak Grup.

5 Pilih Terlihat untuk > Semua Koneksi.

 CATATAN: Jika Anda memiliki lebih dari satu perangkat kompatibel, Anda 
harus memilih perangkat untuk sesi Lacak Grup.

6 Pilih Mulai Live Track.

7 Dari perangkat Edge, pilih  , lalu kendarai sepeda.

8 Gulir pada peta untuk menampilkan koneksi.
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 Anda dapat mengetuk ikon pada peta untuk melihat lokasi dan informasi 
arah tuju untuk pesepeda lain dalam sesi Lacak Grup.

9 Gulir ke daftar Lacak Grup.

 Anda dapat memilih pengendara dari dalam daftar, dan pengendara terse-
but akan muncul di tengah pada peta.

Tips untuk Sesi Lacak Grup
Fitur Lacak Grup memungkinkan Anda melacak pengendara lain dalam grup 
menggunakan Live Track secara langsung pada layar. Semua pengendara 
dalam grup harus merupakan koneksi di akun Garmin Connect Anda.

• Pasangkan perangkat Edge dengan ponsel pintar Anda menggunakan 
teknologi Bluetooth.

• Dalam aplikasi Garmin Connect Mobile, dari menu pengaturan, pilih 
Koneksi untuk memperbarui daftar pengendara untuk sesi Lacak Grup 
Anda.

• Pastikan semua koneksi Anda dipasangkan ke ponsel pintar mereka kemu-
dian mulai jalankan sesi Live Track dalam aplikasi Garmin Connect Mobile.

• Pastikan semua koneksi Anda berada dalam rentang (16 km atau 10 mi.).

• Selama sesi Lacak Grup, gulir ke peta untuk melihat koneksi Anda.

• Hentikan pengendaraan sebelum Anda berusaha melihat lokasi dan infor-
masi arah tuju untuk pengendara lain di sesi Lacak Grup.

Mentransfer Berkas ke Perangkat Edge Lain
Anda dapat memindah jalur, segmen, dan latihan secara nirkabel dari satu 
perangkat Edge kompatibel ke perangkat lain menggunakan teknologi 
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Bluetooth.

1 Nyalakan kedua perangkat Edge, dan dekatkan satu sama lain dalam rent-
ang (3 m).

2 Dari perangkat yang berisi berkas tersebut, pilih  > Pengaturan >Trans-
fer Perangkat > Bagikan Berkas.

3 Pilih tipe berkas untuk dibagikan.

4 Pilih satu atau beberapa berkas untuk ditransfer.

5 Dari perangkat yang menerima berkas, pilih  > Pengaturan > Transfer 
Perangkat.

6 Pilih koneksi terdekat.

7 Pilih satu atau beberapa berkas yang akan diterima.

Sebuah pesan akan muncul di kedua perangkat setelah pemindahan berkas 
selesai.

Deteksi Insiden

PERHATIAN

Deteksi insiden adalah fitur pelengkap yang dirancang secara khusus untuk 
penggunaan di jalan. Deteksi insiden tidak boleh diandalkan sebagai cara 
utama memperoleh bantuan darurat. Aplikasi Garmin Connect Mobile tidak 
akan menghubungi layanan darurat atas nama Anda.

Ketika sebuah insiden terdeteksi perangkat Edge dengan GPS diaktifkan, 
aplikasi Garmin Connect Mobile akan mengirim pesan teks dan email secara 
otomatis dengan nama Anda dan lokasi GPS ke kontak darurat Anda.

Sebuah pesan akan muncul di perangkat Anda dan ponsel pintar yang dipas-
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angkan, menunjukkan bahwa kontak Anda akan diberitahu setelah 30 detik 
terlewati. Jika tidak diperlukan bantuan, Anda dapat membatalkan pesan 
darurat otomatis.

Sebelum dapat mengaktifkan deteksi insiden di perangkat, Anda harus meny-
iapkan informasi kontak darurat dalam aplikasi Garmin Connect Mobile. Pon-
sel pintar Anda yang telah dipasangkan harus dibekali paket data dan berada 
dalam area jangkauan jaringan di mana data tersedia. Kontak darurat Anda 
harus dapat menerima pesan teks (dapat berlaku tarif pesan teks standar).

Menyetel Deteksi Insiden
1 Kunjungi www.garmin.com/intosports/apps, dan unduh aplikasi Garmin 

Connect Mobile ke ponsel pintar Anda.

2 Pasangkan ponsel pintar ke perangkat Anda (Memasangkan Ponsel Pintar 
Anda, halaman 269).

3 Buat kontak darurat Anda dan informasi pengendara dalam aplikasi 
Garmin Connect Mobile (Membuat Informasi Pengendara dan Kontak 
Darurat, halaman 274).

4 Aktifkan deteksi insiden di perangkat Anda (Menyalakan dan Mematikan 
Deteksi Insiden, halaman 275).

5 Aktifkan GPS di perangkat Anda (Mengubah Pengaturan Satelit, halaman 
307).

Membuat Informasi Pengendara dan Kontak Darurat
1 Buka aplikasi Garmin Connect Mobile di ponsel pintar Anda.

2 Dari pengaturan aplikasi, pilih Deteksi Insiden.
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3 Masukkan informasi pengendara dan kontak darurat Anda.

Kontak pilihan Anda akan menerima pesan yang mengidentifikasinya sebagai 
kontak darurat untuk deteksi insiden.

Menyalakan dan Mematikan Deteksi Insiden
 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Deteksi Insiden.

Melihat Kontak Darurat
Sebelum dapat melihat kontak darurat di perangkat, Anda harus membuat 
informasi pengendara dan kontak darurat dalam aplikasi Garmin Connect 
Mobile.

 Pilih  > Kontak.

 Nama kontak darurat dan nomor telepon Anda akan muncul.

Membatalkan Pesan Otomatis
Ketika sebuah insiden terdeksi perangkat, Anda dapat membatalkan pesan 
darurat otomatis di ponsel pintar Anda yang dipasangkan sebelum pesan 
tersebut dikirim ke kontak darurat Anda.

 Pilih Batal >  sebelum berakhirnya hitungan mundur 30 detik.

Mengirim Pembaruan Status Setelah Insiden
Sebelum dapat mengirim pembaruan status ke kontak darurat, Anda harus 
mendeteksi insiden dan mengirim pesan darurat otomatis ke kontak darurat 
Anda.

Anda dapat mengirim pembaruan status ke kontak darurat memberitahukan 
bahwa Anda tidak memerlukan bantuan.
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1 Usap layar dari atas ke bawah untuk menampilkan layar koneksi.

2 Pilih Insiden Terdeteksi > Kirim Saya Tidak Apa-apa.

 Sebuah pesan akan dikirim ke semua kontak darurat.

Sensor ANT+
Perangkat Anda dapat digunakan dengan sensor nirkabel ANT+. Untuk in-
formasi selengkapnya tentang kompatibilitas dan pembelian sensor opsional, 
kunjungi http://buy.garmin.com.

Menggunakan Monitor Denyut Jantung
Anda harus mengenakan monitor denyut jantung secara langsung pada kulit 
Anda, tepat di bawah dada Anda. Atur sedemikian rupa hingga Anda merasa 
nyaman selama beraktivitas.

1 Kancingkan modul monitor detak jantung 1  pada tali.

 Logo Garmin® (pada modul dan tali) harus dalam posisi tegak lurus ke atas.

2 Basahi elektrode 2  dan bagian kontak 3  di belakang tali untuk
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 menghasilkan koneksi yang kuat antara dada Anda dan pemancar.

3 Kenakan monitor denyut jantung dengan logo Garmin menghadap tegak 
lurus ke atas.

 Koneksi pengait 4  dan lingkaran 5  harus berada di sisi kanan Anda.

4 Ikatkan tali di sekeliling dada Anda, dan hubungkan pengait tali ke ling-
karan.

 CATATAN: Pastikan label perawatan tidak terlipat-lipat.

 Setelah Anda memakai monitor denyut jantung, perangkat akan aktif dan 
mengirim data.

Penasihat Pemulihan
Anda dapat menggunakan perangkat Garmin dengan monitor denyut nadi 
untuk menampilkan lama waktu yang tersisa sebelum Anda benar-benar 
pulih dan siap untuk latihan berikutnya.

Waktu pemulihan: Waktu pemulihan akan langsung muncul menyusul akti-
vitas. Waktu akan menghitung mundur sampai optimal bagi Anda untuk 
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mencoba latihan keras lainnya.

Menyalakan Penasihat Pemulihan

Sebelum dapat menggunakan fitur penasihat pemulihan, Anda harus men-
genakan monitor denyut nadi, dan memasangkannya dengan perangkat 
Anda (Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 287). Jika perangkat 
Anda sudah satu paket dengan monitor denyut nadi, perangkat dan sensor 
sudah dalam kondisi terpasangkan. Untuk perkiraan yang paling akurat, 
selesaikan penyetelan profil pengguna (Menyetel Profil Pengguna Anda, 
halaman 304), lalu set denyut nadi maksimum Anda (Mengeset Zona Denyut 
Nadi, halaman 282).

1 Pilih  > Statistik Saya > Penasihat Pemulihan > Aktif.

2 Kendarai sepeda.

 Dalam menit-menit awal pengendaraan Anda, cek pemulihan akan mun-
cul, menunjukkan keadaan pemulihan secara real-time.

3 Selesai mengendarai sepeda, pilih Simpan Pengendaraan.

 Waktu pemulihan akan muncul. Waktu maksimum adalah 4 hari, sedang-
kan waktu minimum adalah 6 hari.

Tentang Perkiraan VO2 Maks
VO2 maks. adalah volume maksimum oksigen (dalam milliliter) yang dapat 
Anda konsumsi per menit per kilogram berat tubuh pada performa maksi-
mum Anda. Dalam istilah sederhana, VO2 maks. adalah indikasi performa 
atletik dan harus meningkat seiring bertambahnya tingkat kebugaran. Perki-
raan VO2 maks. disediakan dan didukung oleh Firstbeat. Untuk menampil-
kan perkiraan VO2 maks. bersepeda, Anda dapat menggunakan perangkat 
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Garmin Anda yang telah dipasangkan dengan monitor denyut nadi yang 
kompatibel dan pengukur tenaga.

Mendapatkan Perkiraan VO2 Maks.

Sebelum dapat melihat perkiraan VO2 maks., Anda harus mengenakan moni-
tor denyut nadi, memasang pengukur tenaga, dan memasangkannya dengan 
perangkat Anda (Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 287). Jika 
perangkat Anda sudah satu paket dengan monitor denyut nadi, perangkat 
dan sensor sudah dalam kondisi terpasangkan. Untuk perkiraan yang paling 
akurat, selesaikan penyetelan profil pengguna (Menyetel Profil Pengguna 
Anda, halaman 304), lalu set denyut nadi maksimum Anda (Mengeset Zona 
Denyut Nadi, halaman 282).

CATATAN: Untuk pertama kali, nilai perkiraan akan tampak tidak akurat. 
Perangkat memerlukan beberapa gowesan agar dapat mempelajari performa 
bersepeda Anda.

1 Kendarai sepeda di luar ruangan dengan intensitas tinggi dan konstan 
minimal selama 20 menit.

2 Selesai mengendarai sepeda, pilih Simpan Pengendaraan.

3 Pilih  > Statistik Saya > VO2 Maks.

 Perkiraan VO2 maks. Anda akan muncul dalam bentuk angka, dan posisi 
pada indeks warna.
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Ungu Unggul

Biru Hebat

Hijau Bagus

Oranye Cukup

Merah Buruk

Data dan analisis VO2 maks tersedia atas izin The Cooper Institute®. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat apendiks (Nilai Standar VO2 Maks., halaman 
329), lalu kunjungi www.CooperInstitute.org.

Tips Perkiraan VO2 Maks. Bersepeda

Tingkat keberhasilan dan akurasi penghitungan VO2 maks. akan bertam-
bah jika pengendaraan Anda dilakukan dengan kecepatan sedang dan 
berkesinambungan, dan bila denyut nadi dan tenaga Anda tidak terlalu 
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berubah-ubah.

• Sebelum mengendarai sepeda, pastikan perangkat, monitor denyut nadi, 
dan pengukur tenaga Anda berfungsi dengan baik, terpasangkan, dan 
memiliki daya tahan baterai yang bagus.

• Selama 20 menit pengendaraan, pertahankan denyut nadi Anda lebih 
tinggi dari 70% tingkat denyut nadi maksimum Anda.

• Selama 20 menit pengendaraan, pertahankan keluaran tenaga cukup 
konstan.

• Hindari dataran bergelombang.

• Hindari mengendarai sepeda secara berkelompok dan beriringan.

Melihat Tingkat Stres Anda
Sebelum dapat melihat tingkat stres Anda, Anda harus mengenakan moni-
tor denyut jantung di dada dan memasangkannya dengan perangkat Anda 
(Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 287).

Tingkat stres adalah hasil tes 3-menit yang dilakukan dalam keadaan diam 
tak bergerak, di mana perangkat Edge akan menganalisis perubahan denyut 
nadi untuk menentukan tingkat stres Anda secara keseluruhan. Latihan, tidur, 
nutrisi, dan tekanan hidup secara umum, semuanya berdampak pada per-
forma seorang atlet. Rentang tingkat stres dari 1 sampai 100, di mana 1 
merupakan kondisi stres paling rendah, sedangkan 100 adalah kondisi stres 
paling tinggi. Mengetahui tingkat stres dapat membantu Anda memutuskan 
apakah tubuh Anda siap untuk latihan keras atau yoga.

TIPS: Garmin menyarankan Anda untuk mengukur tingkat stres pada perki-
raan waktu yang sama dan dalam kondisi yang sama setiap harinya.
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1 Pilih Statistik Saya > Tingkat Stres > Ukur.

2 Diam jangan bergerak, istirahatlah selama 3 menit.

Mengeset Zona Denyut Nadi
Perangkat akan menggunakan informasi profil dari penyetelan awal untuk 
menentukan zona denyut nadi Anda. Anda dapat mengatur zona denyut 
nadi secara manual berdasarkan target kebugaran Anda (Target Kebugaran, 
halaman 283). Untuk data kalori paling akurat selama aktivitas, Anda harus 
mengeset denyut nadi maksimum, denyut nadi istirahat, dan zona denyut 
nadi.

1 Pilih  > Statistik Saya > Zona Latihan > Zona Denyut Nadi.

2 Masukkan nilai denyut nadi maksimum dan denyut nadi istirahat.

 Nilai-nilai zona akan diperbarui secara otomatis, tapi Anda dapat 
mengedit masing-masing nilai itu secara manual.

3 Pilih Berdasar:.

4 Pilih pilihan:

• Pilih BPM untuk melihat dan mengedit zona dalam denyut per menit.

• Pilih % Maks. untuk melihat dan mengedit zona sebagai persentase 
denyut nadi maksimum Anda.

• Pilih % HRR untuk melihat dan mengedit zona sebagai persentase de-
nyut nadi istirahat Anda.

Tentang Zona Denyut Nadi

Banyak atlet menggunakan zona denyut nadi untuk mengukur dan mening-
katkan kekuatan kardiovaskular dan meningkatkan tingkat kebugaran mer-
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eka. Zona denyut nadi adalah sekumpulan rentang denyut nadi per menit. 
Lima zona denyut nadi yang diakui secara umum diberi nomor dari 1 sampai 
5 sesuai dengan peningkatan intensitas. Secara umum, zona denyut nadi 
dihitung berdasarkan persentase denyut nadi maksimum Anda.

Target Kebugaran

Dengan mengetahui zona denyut nadi, Anda terbantu dalam mengukur dan 
meningkatkan kebugaran Anda karena memahami dan menerapkan prinsip-
prinsip ini.

• Denyut nadi Anda adalah ukuran paling tepat untuk mengukur intensitas 
latihan Anda.

• Latihan dengan zona denyut nadi tertentu dapat membantu Anda mening-
katkan kapasitas dan kekuatan kardiovaskular.

• Dengan mengetahui zona denyut nadi, Anda dapat tercegah dari berlatih 
secara berlebihan dan dapat meminimalkan risiko cedera.

Jika Anda tahu denyut nadi maksimum, Anda dapat menggunakan tabel 
(Perhitungan Zona Denyut Jantung, halaman 328) untuk menentukan zona 
denyut nadi terbaik untuk sasaran kebugaran Anda.

Jika Anda tidak tahu denyut nadi maksimum Anda, gunakan salahsatu 
kalkulator yang tersedia di Internet. Sejumlah pusat kebugaran dan pusat 
kesehatan dapat memberikan tes yang mengukur denyut nadi maksimum. 
Denyut nadi maksimum standar adalah 220 dikurangi usia Anda.

Tips untuk Data Denyut Nadi Tak Menentu
Jika data denyut nadi tak menentu atau tidak muncul, Anda dapat mencoba 
tips ini.
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• Gunakan kembali air pada elektroda dan patch kontak.

• Kencangkan sabuk di dada Anda.

• Lakukan pemanasan selama 5–10 menit.

• Ikuti petunjuk pemeliharaan (Merawat Monitor Denyut Jantung, halaman 
318).

• Kenakan kemeja katun atau basahi kedua sisi sabuk secara menyeluruh.

• Kain sintetis yang menggesek atau melipat di monitor denyut jantung 
dapat menghasilkan listrik statis yang mengganggu sinyal denyut jantung.

• Silakan menjauh dari sumber yang dapat menginterferensi monitor denyut 
nadi Anda.

• Sumber interferensi dapat mengandung medan elektromagnetik yang 
kuat, sensor nirkabel 2,4 GHz tertentu, terminal daya tegangan tinggi, 
motor listrik, oven, oven microwave, telepon tanpa kabel 2,4 GHz, dan titik 
akses LAN nirkabel.

Memasang Sensor Kecepatan
CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sensor ini, Anda dapat melompati lang-
kah ini.

TIPS: Saat memasang sensor, Garmin menyarankan Anda untuk mengencang-
kan sepeda pada dudukan.

1 Posisikan dan tahan sensor kecepatan di bagian teratas penghubung roda.

2 Tarik sabuk 1  di sekeliling penghubung roda, lalu pasangkan ke pengait 
2  pada sensor.
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 Sensor dapat dimiringkan jika dipasang pada penghubung asimetris. Cara 
ini tidak akan mempengaruhi pengoperasian.

3 Putar roda untuk mengecek jarak antara.

 Sensor tidak boleh menyentuh komponen lain dari sepeda Anda.

 CATATAN: LED akan berkedip hijau selama lima detik untuk menunjukkan 
aktivitas setelah dua perputaran.

Memasang Sensor Kadens
CATATAN: Jika Anda tidak memiliki sensor ini, Anda dapat melompati lang-
kah ini.

TIPS: Saat memasang sensor, Garmin menyarankan Anda untuk mengencang-
kan sepeda pada dudukan.

1 Pilih ukuran gelang yang cocok dan aman dengan lengan selah Anda  .

 Gelang yang Anda pilih harus berukuran paling kecil agar tidak melintang 
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ke lengan selah.

2 Di bagian non-drive, posisikan dan tahan sisi rata sensor kadens di bagian 
dalam lengan selah.

3 Tarik gelang 1  ke sekeliling lengan selah, lalu pasangkan ke pengait 2  
pada sensor.

4 Putar lengan selah untuk mengecek jarak antara.

 Sensor dan gelang tidak boleh menyentuh bagian mana pun pada sepeda 
atau sepatu Anda.

 CATATAN: LED akan berkedip hijau selama lima detik untuk menunjukkan 
aktivitas setelah dua perputaran.

5 Cobalah tes pengendaraan sepeda selama 15 menit dan periksa sensor dan 
gelang untuk memastikan tidak adanya kerusakan.

Tentang Sensor Kecepatan dan Sensor Kadens
Data kadens dari sensor kadens akan selalu direkam. Jika tidak ada sensor 
kecepatan dan sensor kadens yang dipasangkan dengan perangkat, data GPS 
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akan digunakan untuk menghitung kecepatan dan jarak.

Kadens adalah tingkat gowesan atau “bosehan” Anda yang diukur dengan 
frekuensi perputaran lengan selah per menit (rpm).

Rerata Data untuk Kadens atau Tenaga
Pengaturan rerata data non-zero akan tersedia jika Anda latihan dengan sen-
sor kadens opsional atau pengukur tenaga. Pengaturan standar tidak akan 
memasukkan nilai nol yang muncul saat Anda tidak menggowes.

Anda dapat mengubah nilai pengaturan ini (Pengaturan Perekaman Data, 
halaman 314).

Memasangkan Sensor ANT+ Anda
Sebelum dapat memasangkan sensor, Anda harus mengenakan monitor 
denyut nadi atau memasang sensor.

Perpasangan adalah perhubungan sensor nirkabel ANT+, misalnya, meng-
hubungkan monitor denyut nadi dengan perangkat Garmin.

1 Dekatkan perangkat dalam jarak 3 m (10 kaki) dari sensor.

 CATATAN: Jauhkan 10 m (33 kaki) dari sensor ANT+ pengendara lain saat 
melakukan perpasangan.

2 Pilih  > Pengaturan > Sensor > Tambah Sensor.

3 Pilih pilihan:

• Pilih tipe sensor.

• Pilih Cari Semua untuk mencari semua sensor terdekat.

 Daftar sensor yang tersedia akan muncul.
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4 Pilih satu atau beberapa sensor untuk dipasangkan dengan perangkat 
Anda.

5 Pilih Tambah.

 Jika sensor dipasangkan dengan perangkat, status sensor akan Terhubung. 
Anda dapat menyesuaikan ruas data untuk menampilkan data sensor.

Latihan dengan Pengukur Tenaga
• Kunjungi www.garmin.com/intosports untuk daftar sensor ANT+ yang 

kompatibel dengan perangkat Anda (seperti Vector™).

• Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan pengguna untuk pengukur 
tenaga Anda.

• Atur zona tenaga Anda untuk dicocokkan dengan target dan kemampuan 
Anda (Mengeset Zona Tenaga Anda, halaman 288) .

• Gunakan alarm rentang agar diberitahukan saat Anda mencapai zona 
tenaga tertentu (Mengeset Alarm Rentang, halaman 308).

• Sesuaikan ruas-ruas data tenaga (Menyesuaikan Layar Data, halaman 
307).

Mengeset Zona Tenaga Anda
Nilai untuk setiap zona adalah nilai bawaan dan mungkin tidak cocok 
dengan kemampuan Anda pribadi. Anda dapat menyesuaikan zona secara 
manual pada perangkat atau menggunakan Garmin Connect. Jika Anda 
tahu nilai tenaga batas ambang fungsional (FTP) Anda maka Anda dapat 
memasukkan nilainya dan membiarkan perangkat lunak menghitung secara 
otomatis zona tenaga Anda.
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1 Pilih  > Statistik Saya > Zona Latihan > Zona Tenaga.

2 Masukkan nilai FTP.

3 Pilih Berdasar:.

4 Pilih pilihan:

• Pilih watt untuk melihat dan mengedit zona dalam watt.

• Pilih % FTP untuk melihat dan mengedit zona dalam persentase tenaga 
batas ambang fungsional Anda.

Mengkalibrasi Pengukur Tenaga
Sebelum dapat mengkalibrasi pengukur tenaga, Anda harus menginstalasi 
dan memasangkannya dengan perangkat Anda, setelah itu mulai merekam 
data secara aktif dengan pengukur tenaga tersebut.

Untuk petunjuk kalibrasi yang spesifik dengan pengukur tenaga Anda, lihat 
petunjuk dari pabrikan.

1 Pilih   > Sensor.

2 Pilih pengukur tenaga.

3 Pilih Kalibrasi.

4 Pastikan pengukur tenaga Anda tetap aktif dengan menggowes sampai 
muncul pesan.

5 Ikuti petunjuk pada layar.

Tenaga Berbasis Pedal
Vector mengukur tenaga berbasis pedal.

Vector mengukur gaya yang Anda berikan beberapa ratus kali setiap detik. 
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Vector juga mengukur kadens atau kecepatan putaran gowesan. Dengan 
mengukur gaya, arah gaya, putaran lengan selah, dan waktu, Vector dapat 
menentukan tenaga (watt). Karena Vector mengukur tenaga kaki kiri dan 
kanan secara bebas, perangkat akan melaporkan keseimbangan kekuatan 
kiri dan kanan.

CATATAN: Sistem Vector S tidak menyediakan keseimbangan kiri dan kanan.

Dinamika Bersepeda
Metrik dinamika bersepeda mengukur cara Anda menggunakan tenaga 
melalui hentakan pedal (gowesan) dan di mana Anda menggunakan tenaga 
pada pedal, sehingga Anda tahu cara pengendaraan tertentu Anda. Dengan 
mengetahui cara dan di mana Anda menghasilkan tenaga, Anda dapat berla-
tih lebih efisien dan menilai kelaikan sepeda Anda.

Menggunakan Dinamika Bersepeda

Sebelum dapat menggunakan dinamika bersepeda, Anda harus memasang-
kan pengukur tenaga Vector dengan perangkat Anda (Memasangkan Sensor 
ANT+ Anda, halaman 287).

CATATAN: Perekaman dinamika bersepeda menggunakan memori tambahan 
perangkat.

1 Kendarai sepeda.

2 Gulir ke layar dinamika bersepeda untuk melihat fase tenaga puncak 1 , 
total fase tenaga 2 ,  dan offset pusat platform 3 .
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3 Jika perlu, tahan ruas data 4  untuk mengubahnya (Menyesuaikan Layar 
Data, halaman 307).

 CATATAN: Kedua ruas data yang berada di bagian terbawah layar dapat 
disesuaikan.

Anda dapat mengirim data pengendaraan ke akun Garmin Connect untuk 
melihat data dinamika bersepeda tambahan (Mengunggah Data Pengenda-
raan ke Garmin Connect, halaman 297).

Data Fase Tenaga
Fase tenaga adalah area gowesan pedal (antara sudut selah mulai dan sudut 
selah selesai) di mana Anda menghasilkan tenaga positif.

Offset Pusat Platform
Offset pusat platform adalah lokasi pada platform pedal di mana Anda 
mengeluarkan tenaga.
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Menyesuaikan Fitur Vector
Sebelum dapat menyesuaikan fitur Vector, Anda harus memasangkan pengu-
kur tenaga Vector dengan perangkat Anda.

1 Pilih  > Pengaturan > Sensor.

2 Pilih pengukur tenaga Vector.

3 Pilih Detail Sensor > Fitur Vector.

4 Pilih pilihan.

5 Jika perlu, pilih saklar pengalih untuk menyalakan atau mematikan 
efisiensi torsi, kelancaran pedal, dan dinamika bersepeda.

Memperbarui Perangkat Lunak Vector Menggunakan Perangkat 
Edge
Sebelum dapat memperbarui perangkat lunak, Anda harus memasangkan 
perangkat Edge dengan sistem Vector Anda.

1 Kirim data pegendaraan Anda ke akun Garmin Connect (Mengunggah 
Data Pengendaraan ke Garmin Connect, halaman 297). Garmin Connect 
secara otomatis akan mencari pembaruan perangkat lunak dan mengirim-
nya ke perangkat Edge Anda.

2 Dekatkan perangkat Edge dalam jarak (3 m) dari sensor.

3 Putar lengan selah beberapa kali. Perangkat Edge akan meminta Anda 
menginstal semua pembaruan perangkat lunak yang tertunda.

4 Ikuti petunjuk pada layar.
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Mendapatkan Perkiraan Tenaga Batas Ambang Fungsional (FTP)
Perangkat menggunakan informasi profil pengguna dari penyetelan awal 
untuk memperkirakan tenaga batas ambang fungsional (FTP). Untuk nilai FTP 
yang lebih akurat, Anda dapat melakukan tes FTP menggunakan pengukur 
tenaga yang telah dipasangkan (Melakukan Tes FTP, halaman 294) dan 
monitor denyut nadi.

 Pilih  > Statistik Saya > FTP.

 Perkiraan FTP Anda akan muncul berupa nilai dalam satuan watt per kilo-
gram, keluaran tenaga (dalam watt), dan posisi pada indeks warna.

Ungu Unggul

Biru Hebat

Hijau Bagus
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Oranye Cukup

Merah
Tidak ter-
latih

Untuk informasi selengkapnya, lihat apendiks (Nilai Standar VO2 Maks., hala-
man 329).

Melakukan Tes FTP

Sebelum dapat melakukan tes pengendaraan untuk memastikan tenaga 
batas ambang fungsional (FTP), Anda harus sudah memasangkan pengukur 
tenaga dan monitor denyut nadi (Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 
287).

1 Pilih  > Statistik Saya > FTP > Tes FTP > Pengendaraan.

2 Pilih  untuk memulai timer.

 Selesai mengendarai sepeda, perangkat Anda akan menampilkan tiap 
tahapan tes, target, dan data tenaga saat ini. Sebuah pesan akan muncul 
jika tes ini telah selesai.

3 Pilih  untuk menghentikan timer.

4 Pilih Simpan Pengendaraan.

 Tenaga Batas Ambang Fungsional (FTP) Anda akan muncul berupa angka 
dalam satuan watt per kilogram, keluaran tenaga (dalam watt), dan posisi 
pada indeks warna.
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Menghitung FTP Secara Otomatis

Sebelum dapat melakukan tes pengendaraan untuk memastikan tenaga 
batas ambang fungsional (FTP), Anda harus sudah memasangkan pengukur 
tenaga dan monitor denyut nadi (Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 
287).

1 Kendarai sepeda di luar ruangan dengan intensitas tinggi dan konstan 
minimal selama 20 menit.

2 Selesai mengendarai sepeda, pilih Simpan Pengendaraan.

3 Pilih  > Statistik Saya > FTP.

 Tenaga Batas Ambang Fungsional (FTP) Anda akan muncul berupa angka 
dalam satuan watt per kilogram, keluaran tenaga (dalam watt), dan posisi 
pada indeks warna.

Menggunakan Pengoper Elektronik
Sebelum dapat menggunakan pengoper elektronik yang kompatibel, seperti 
pengoper Shimano® Di2™, Anda harus memasangkannya dengan perangkat 
Anda (Memasangkan Sensor ANT+ Anda, halaman 287). Anda dapat menye-
suaikan ruas-ruas data opsional (Menyesuaikan Layar Data, halaman 307). 
Perangkat Edge akan menampilkan nilai-nilai penyesuaian saat ini ketika 
sensor berada dalam mode penyesuaian.

Keawasan Situasional
Perangkat Edge Anda dapat digunakan bersama perangkat Varia Vision™, 
lampu sepeda pintar Varia™, dan radar belakang untuk meningkatkan 
keawasan situasional. Lihat panduan pengguna perangkat Varia Anda untuk 
informasi selengkapnya.
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CATATAN: Anda mungkin perlu memperbarui perangkat lunak Edge sebelum 
memasangkan perangkat Varia (Memperbarui Perangkat Lunak, halaman 
325).

Riwayat
Riwayat meliputi waktu, jarak, kalori, kecepatan, data putaran, ketinggian, 
dan informasi sensor ANT+ opsional.

CATATAN: Riwayat tidak akan direkam bila timer dihentikan atau dijeda.

Ketika memori perangkat penuh, pesan akan muncul. Perangkat tidak akan 
menghapus atau menimpa riwayat Anda secara otomatis. Unggah riwayat 
Anda ke Garmin Connect secara rutin agar seluruh data pengendaraan Anda 
tetap aktual.

Melihat Pengendaraan Anda

1 Pilih  > Riwayat > Pengendaraan.

2 Pilih pengendaraan.

3 Pilih pilihan.

Melihat Waktu Anda pada Tiap Zona Latihan
Sebelum dapat melihat waktu Anda pada tiap zona latihan, Anda harus 
memasangkan perangkat Anda dengan monitor denyut nadi atau pengukur 
tenaga yang kompatibel, menyelesaikan dan menyimpan aktivitas.

Melihat waktu pada tiap denyut nadi dan zona tenaga dapat membantu 
menyesuaikan intensitas latihan Anda. Anda dapat mengatur zona tenaga 
(Mengeset Zona Tenaga Anda, halaman 288) dan zona denyut nadi Anda 
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(Mengeset Zona Denyut Nadi, halaman 282) untuk mencocokkan target dan 
kemampuan Anda. Anda dapat menyesuaikan ruas data untuk menampilkan 
waktu dalam zona latihan selama pengendaraan (Menyesuaikan Layar Data, 
halaman 307).

1 Pili h  > Riwayat > Pengendaraan.

2 Pilih pengendaraan.

3 Pilih Waktu dalam Zona HR atau Waktu dalam Zona Tenaga.

Melihat Total Data
Anda dapat melihat akumulasi data yang telah Anda simpan ke perangkat, 
termasuk jumlah pengendaraan, waktu, jarak, dan kalori.

 Pilih  > Riwayat > Total.

Menghapus Pengendaraan
1 Pilih  > Riwayat > Pengendaraan.

2 Pilih pengendaraan.

3 Pilih   > .

Mengunggah Data Pengendaraan ke Garmin Connect

PEMBERITAHUAN
Untuk mencegah korosi, lap hingga betul-betul kering: rongga USB, sumbat 
cuaca, dan area sekitarnya sebelum mengisi atau menghubungkan perangkat 
ke komputer.

1 Tarik sumbat cuaca ke atas 1  dari rongga USB 2 .
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3 Colokkan ujung besar kabel USB ke rongga USB komputer.

4 Kunjungi www.garminconnect.com/start.

5 Ikuti petunjuk pada layar.

Garmin Connect
Anda dapat terhubung dengan teman di Garmin Connect. Garmin Connect 
menyediakan alat untuk melacak, menganalisis, berbagi, dan saling memberi 
dukungan. Rekam peristiwa gaya hidup Anda yang aktif, termasuk berlari, 
berjalan, berkendara, berenang, hiking, triatlon, dan banyak lagi. Untuk 
mendaftarkan akun secara gratis, kunjungi www.garminconnect.com/start.

Simpan aktivitas Anda: Setelah menyelesaikan dan menyimpan aktivitas 
dengan perangkat Anda, Anda dapat mengunggah aktivitas tersebut ke 
Garmin Connect dan menyimpannya selama Anda mau.

Analisis data Anda: Anda dapat melihat informasi yang lebih detail tentang 
aktivitas Anda, termasuk waktu, jarak, ketinggian, denyut nadi, kalori 
terbakar, kadens, tampilan peta overhead, grafik laju dan kecepatan, dan 
laporan yang dapat disesuaikan.
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 CATATAN: Sejumlah data tertentu memerlukan aksesori opsional seperti 
monitor denyut nadi.

Rencanakan latihan Anda: Anda dapat memilih target kebugaran dan 
memuatkan satu rencana latihan hari demi hari.

Bagikan aktivitas Anda: Anda dapat terhubung dengan teman-teman untuk 
mengikuti masing-masing aktivitas mereka atau memposting tautan ke 
aktivitas Anda di situs-situs jaringan sosial favorit Anda.

Fitur-fitur Terkoneksi Wi-Fi®

Perangkat Edge memiliki fitur-fitur yang terkoneksi ke Wi-Fi. Aplikasi Garmin 
Connect Mobile tidak Anda perlukan untuk menggunakan konektivitas Wi-Fi.

CATATAN: Agar mendapatkan manfaat dari fitur-fitur ini, perangkat Anda 
harus dihubungkan ke jaringan nirkabel.

Unggah aktivitas ke Garmin Connect: Secara otomatis akan mengirim aktivi-
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tas Anda ke Garmin Connect begitu Anda selesai merekam.

Jalur, latihan, dan rencana latihan: Aktivitas yang sebelumnya dipilih dari 
Garmin Connect akan dikirim secara nirkabel ke perangkat Anda.

Pembaruan perangkat lunak: Perangkat Anda secara otomatis akan men-
gunduh pembaruan perangkat lunak terbaru. Di waktu berikutnya 
menyalakan perangkat, Anda dapat mengikuti petunjuk pada layar untuk 
memperbarui perangkat lunak.

Menyiapkan Konektivitas Wi-Fi
1 Kunjungi www.garminconnect.com/start, dan unduh aplikasi Garmin Ex-

press™.

2 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan konektivitas Wi-Fi dengan 
Garmin Express.

Pengaturan Wi-Fi
Pilih  > Pengaturan > Wi-Fi.

Wi-Fi: Menyediakan teknologi nirkabel Wi-Fi.

 CATATAN: Pengaturan Wi-Fi hanya akan muncul jika Wi-Fi diaktifkan.

Unggah Otomatis: Memungkinkan Anda mengunggah aktivitas secara oto-
matis melalui jaringan nirkabel yang diketahui.

Tambah Jaringan: Menghubungkan perangkat Anda ke jaringan nirkabel.

Perekaman Data
Perangkat menggunakan perekaman pintar. Perangkat merekam titik-titik 
kunci di mana Anda mengubah arah, kecepatan, atau denyut nadi.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   300 2016/8/27   下午 03:01:49

www.garminconnect.com/start


Edge® 820 301

ID

Jika pengukur tenaga dipasangkan, perangkat akan merekam semua titik 
setiap detiknya. Merekam titik-titik setiap detik akan memberikan jejak yang 
sangat terperinci, namun menyita pemakaian memori yang tersedia.

Untuk informasi tentang rerata data untuk kadens dan tenaga, lihat Rerata 
Data untuk Kadens atau Tenaga, halaman 287.

Manajemen Data
CATATAN: Perangkat tidak kompatibel dengan Windows® 95, 98, Me, Win-
dows NT®, dan Mac® OS 10.3 dan terbaru.

Menghubungkan Perangkat ke Komputer

PEMBERITAHUAN
Untuk mencegah korosi, lap hingga betul-betul kering: rongga USB, sumbat 
cuaca, dan area sekitarnya sebelum mengisi atau menghubungkan perangkat 
ke komputer.

1 Tarik sumbat cuaca ke atas dari rongga mini-USB.

2 Colokkan ujung kecil kabel USB ke rongga mini-USB.

3 Colokkan ujung besar kabel USB ke rongga USB komputer.

 Perangkat Anda akan muncul sebagai drive lepasan di My Computer pada 
komputer Windows dan sebagai volume setelan di komputer Mac.

Memindahkan Berkas ke Perangkat Anda
1 Hubungkan perangkat ke komputer.

 Pada komputer Windows, perangkat akan muncul sebagai drive lepasan 
atau perangkat portabel. Pada komputer Mac, perangkat akan muncul 
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sebagai volume setelan.

 CATATAN: Sejumlah komputer dengan beberapa drive jaringan mungkin 
tidak menampilkan drive perangkat dengan benar. Lihat dokumentasi 
sistem operasi Anda untuk mempelajari cara memetakan drive.

2 Dari komputer, buka penelusur berkas.

3 Pilih berkas.

4 Pilih Edit > Salin.

5 Buka perangkat portabel, drive, atau volume untuk perangkat.

6 Telusuri folder.

7 Pilih Edit > Tempel.

 Berkas akan muncul dalam daftar berkas di memori perangkat.

Menghapus Berkas

PEMBERITAHUAN
Jika Anda tidak tahu kegunaan suatu berkas, jangan menghapusnya. Memori 
perangkat Anda berisi berkas sistem penting yang tidak boleh dihapus.

1 Buka drive atau volume Garmin.

2 Jika perlu, buka folder atau volume.

3 Pilih berkas.

4 Tekan tombol Hapus pada keyboard.

Melepas Kabel USB
Jika perangkat Anda dihubungkan ke komputer sebagai drive atau volume 
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lepasan, maka saat melepasnya dari komputer harus dilakukan dengan 
aman agar data tidak hilang. Jika perangkat Anda terhubung ke komputer 
Windows sebagai perangkat portabel, maka tak perlu melepas koneksi secara 
aman.

1 Selesaikan tindakan berikut:

• Untuk komputer Windows, pilih ikon Lepas Perangkat Keras dengan 
Aman pada baki sistem, lalu pilih perangkat Anda.

• Untuk komputer Mac, seret ikon volume ke tempat sampah.

2 Cabut kabel dari komputer.

Menyesuaikan Perangkat

Fitur-fitur Unduhan Connect IQ
Anda dapat menambahkan fitur-fitur Connect IQ ke perangkat Anda dari 
Garmin dan penyedia lain menggunakan aplikasi Garmin Connect Mobile. 
Anda dapat menyesuaikan perangkat dengan ruas-ruas data, widget, dan 
aplikasi.

Ruas Data: Memungkinkan Anda mengunduh ruas-ruas data baru yang 
menampilkan sensor, aktivitas, dan data riwayat dengan cara baru. Anda 
dapat menambahkan ruas-ruas data Connect IQ ke fitur maupun halaman 
internal.

Widget: Memberikan sekilas informasi, termasuk data sensor dan notifikasi.

Aplikasi: Tambahkan fitur-fitur interaktif ke perangkat Anda, seperti jenis 
aktivitas luar ruang baru dan aktivitas fitnes.
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Profil
Edge memiliki beberapa cara untuk menyesuaikan perangkat, termasuk 
profil. Profil adalah kumpulan pengaturan yang mengoptimalkan perangkat 
sesuai bagaimana Anda ingin menggunakannya. Contoh, Anda dapat mem-
buat pengaturan dan tampilan yang berbeda untuk latihan dan bersepeda 
gunung.

Ketika Anda menggunakan profil dan Anda mengubah pengaturan seperti 
ruas-ruas data atau satuan ukur, perubahannya akan disimpan secara otoma-
tis sebagai bagian dari profil.

Profil Aktivitas: Anda dapat membuat profil aktivitas untuk masing-masing 
jenis kegiatan bersepeda. Contoh, Anda dapat membuat profil aktivitas 
terpisah untuk latihan, balap, dan bersepeda gunung. Profil aktivitas men-
cakup halaman data yang disesuaikan, total aktivitas, alarm, zona latihan 
(seperti denyut nadi dan kecepatan), pengaturan latihan (seperti Auto 
Pause® dan Auto Lap®), dan pengaturan navigasi.

Profil Pengguna: Anda dapat memperbarui jenis kelamin, usia, berat badan, 
tinggi badan, dan pengaturan atlet sejati. Perangkat menggunakan infor-
masi ini untuk menghitung data pengendaraan yang akurat.

Menyetel Profil Pengguna Anda
Anda dapat memperbarui pengaturan jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi 
badan, dan atlet sejati. Perangkat menggunakan informasi ini untuk menghi-
tung data pengendaraan yang akurat.

1 Pilih  > Statistik Saya > Profil Pengguna.

2 Pilih pilihan.
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Tentang Atlet Sejati
Atlet sejati adalah individu yang telah berlatih secara intens bertahun-tahun 
(dengan pengecualian cedera minor) dan memiliki denyut nadi istirahat 60 
denyut per menit (bpm) atau kurang.

Tentang Pengaturan Latihan
Pilihan dan pengaturan berikut memungkinkan Anda untuk menyesuaikan 
perangkat berdasarkan kebutuhan latihan Anda. Pengaturan ini akan dis-
impan ke profil aktivitas. Contoh, Anda dapat mengeset alarm waktu untuk 
profil balap Anda dan Anda dapat mengeset pengaktif posisi Auto Lap untuk 
profil bersepeda gunung Anda.

Memperbarui Profil Aktivitas
Anda dapat menyesuaikan sepuluh profil aktivitas. Anda dapat menyesuaikan 
pengaturan dan ruas-ruas data untuk aktivitas atau perjalanan tertentu.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih pilihan:

• Pilih profil.

• Pilih  > Tambahkan.

3 Jika perlu, edit nama dan warna untuk profil.

4 Pilih pilihan:

• Pilih Layar Data untuk menyesuaikan layar data dan ruas-ruas data (Me-
nyesuaikan Layar Data, halaman 307).

• Pilih Jenis Pengendaraan Standar untuk mengeset jenis pengendaraan 
yang biasa untuk profil aktivitas ini, seperti pulang pergi kerja. 
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TIPS: Setelah bersepeda yang tidak biasa, Anda dapat memperbarui jenis 
pengendaraan sepeda secara manual. Data jenis pengendaraan yang 
akurat sangat diperlukan untuk membuat jalur ramah bersepeda.

• Pilih Mode GPS untuk mematikan GPS (Latihan Dalam Ruang, halaman 
255) atau ubah pengaturan satelit (Mengubah Pengaturan Satelit, hala-
man 307).

• Pilih Navigasi untuk menyesuaikan pengaturan peta (Pengaturan Peta, 
halaman 267) dan pengaturan perutean (Pengaturan Rute, halaman 
266).

• Pilih Alarm untuk menyesuaikan alarm latihan Anda (Alarm, halaman 
308).

• Pilih Fitur Otomatis > Auto Lap untuk mengeset bagaimana putaran 
dipicu (Menandai Putaran berdasarkan Posisi, halaman 309).

• Pilih Fitur Otomatis > Auto Pause untuk mengubah kapan timer berhenti 
sementara secara otomatis (Menggunakan Auto Pause, halaman 311)

• Pilih Fitur Otomatis > Tidur Otomatis untuk memasuki mode tidur secara 
otomatis setelah lima menit tidak ada aktivitas (Menggunakan Tidur 
Otomatis, halaman 311).

• Pilih Fitur Otomatis > Gulir Otomatis untuk menyesuaikan tampilan layar 
data latihan saat timer berjalan (Menggunakan Gulir Otomatis, halaman 
312).

• Pilih Mode Mulai Timer untuk mengatur bagaimana perangkat men-
deteksi awal pengendaraan dan secara otomatis menjalankan timer 
(Memulai Timer secara Otomatis, halaman 312).

Semua perubahan akan disimpan ke profil aktivitas.
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Menyesuaikan Layar Data
Anda dapat menyesuaikan layar data untuk setiap profil aktivitas.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Layar Data.

4 Pilih layar data.

5 Jika perlu, aktifkan layar data.

6 Pilih jumlah ruas data yang akan muncul pada layar.

7 Pilih .

8 Pilih ruas data untuk mengubahnya.

9 Pilih .

Mengubah Pengaturan Satelit
Untuk performa yang lebih baik di lingkungan yang sulit dan lokasi posisi GPS 
yang lebih cepat, Anda dapat mengaktifkan GPS+GLONASS. Dibandingkan 
dengan hanya menggunakan GPS, menggunakan pengaturan GPS+GLONASS 
akan menguras baterai.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Mode GPS.

4 Pilih pilihan.
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Alarm
Anda dapat menggunakan alarm untuk berlatih dengan waktu spesifik, 
jarak, kalori, denyut nadi, kadens, dan target tenaga. Pengaturan alarm akan 
disimpan dengan profil aktivitas Anda.

Mengeset Alarm Rentang

Jika Anda memiliki monitor denyut nadi opsional, sensor kadens, atau pen-
gukur tenaga, Anda dapat menentukan alarm rentang. Alarm rentang akan 
memberitahu Anda saat pengukuran perangkat berada di atas atau di bawah 
rentang nilai yang ditentukan. Contoh, Anda dapat mengeset perangkat un-
tuk memberitahu Anda ketika kadens di bawah 40 RPM dan di atas 90 RPM. 
Anda juga dapat menggunakan zona latihan (Zona Latihan, halaman 255) 
untuk alarm rentang.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Alarm.

4 Pilih Alarm Denyut Nadi, Alarm Kadens, atau Alarm Daya.

5 Jika perlu, nyalakan alarm.

6 Pilih nilai minimum dan maksimum, atau pilih zona.

7 Jika perlu, pilih .

Setiap kali Anda melebihi atau berada di bawah rentang tertentu, sebuah 
pesan akan muncul. Perangkat juga akan berkedip jika nada suara dinyalakan 
(Menyalakan dan Mematikan Nada Perangkat, halaman 315).

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   308 2016/8/27   下午 03:01:50



Edge® 820 309

ID

Mengeset Alarm Berulang

Alarm yang berulang akan memberitahu Anda setiap kali perangkat mer-
ekam nilai atau interval tertentu. Contoh, Anda dapat mengeset perangkat 
agar memperingatkan Anda setiap 30 menit sekali.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Alarm.

4 Pilih Alarm Waktu, Alarm Jarak, atau Alarm Kalori.

5 Nyalakan alarm.

6 Masukkan nilai.

7 Pilih .

Setiap kali mencapai nilai alarm, sebuah pesan akan muncul. Perangkat juga 
akan berkedip jika nada suara dinyalakan (Menyalakan dan Mematikan Nada 
Perangkat, halaman 315).

Auto Lap

Menandai Putaran berdasarkan Posisi

Anda dapat menggunakan fitur Auto Lap untuk menandai putaran pada 
posisi spesifik secara otomatis. Fitur ini berguna untuk membandingkan per-
forma Anda pada tiap bagian pengendaraan yang berbeda (contoh, tanjakan 
panjang atau latihan sprint). Selama menempuh jalur, Anda dapat menggu-
nakan pilihan Berdasar Posisi untuk memicu putaran di semua posisi putaran 
yang disimpan dalam jalur.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.
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2 Pilih profil.

3 Pilih Auto Lap > Pemicu Auto Lap > Berdasar Posisi > Putaran Pada.

4 Pilih pilihan:

• Pilih Putaran Hanya Tekan untuk mengaktifkan penghitung putaran se-
tiap kali Anda memilih  dan setiap kali Anda melewati lagi yang mana 
pun dari lokasi-lokasi itu.

• Pilih Mulai dan Putaran untuk memicu penghitung putaran di lokasi GPS 
di mana Anda memilih  dan di lokasi mana pun selama pengenda-
raan di mana Anda memilih .

• Pilih Tandai dan Putaran untuk mengaktifkan penghitung putaran di 
lokasi GPS spesifik yang ditandai sebelum pengendaraan dan di lokasi 
mana pun selama pengendaraan di mana Anda memilih .

5 Jika perlu, sesuaikan ruas-ruas data putaran (Menyesuaikan Layar Data, 
halaman 307).

Menandai Putaran berdasar Jarak

Anda dapat menggunakan fitur Auto Lap untuk menandai secara otomatis 
putaran pada jarak tertentu. Fitur ini berguna untuk membandingkan per-
forma Anda pada tiap bagian pengendaraan yang berbeda (contoh, setiap 10 
mil atau 40 kilometer).

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Fitur Otomatis > Auto Lap > Aktifkan Auto Lap > Berdasar Jarak > 
Putaran Pada.

4 Masukkan nilai.
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5 Jika perlu, sesuaikan ruas-ruas data putaran (Menyesuaikan Layar Data, 
halaman 307).

Menggunakan Auto Pause
Anda dapat menggunakan fitur Auto Pause untuk menghentikan sementara 
timer secara otomatis saat Anda berhenti bergerak atau saat kecepatan Anda 
turun di bawah nilai tertentu. Fitur ini berguna jika pengendaraan Anda me-
liputi lampu perhentian atau tempat lain di mana Anda harus melambatkan 
atau menghentikan sepeda.

CATATAN: Riwayat tidak akan direkam bila timer dihentikan atau dijeda.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Fitur Otomatis > Auto Pause.

4 Pilih pilihan:

• Pilih Saat Berhenti untuk menjeda timer secara otomatis saat Anda 
berhenti bergerak.

• Pilih Kecepatan Khusus untuk menjeda timer secara otomatis saat ke-
cepatan Anda turun di bawah nilai tertentu.

5 Jika perlu, sesuaikan ruas-ruas data waktu opsional (Menyesuaikan Layar 
Data, halaman 307).

Menggunakan Tidur Otomatis
Anda dapat menggunakan fitur Tidur Otomatis untuk memasuki mode tidur 
secara otomatis setelah 5 menit tidak ada aktivitas. Selama mode tidur, layar 
akan mati dan sensor ANT+, Bluetooth, dan GPS akan terputus.
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Wi-Fi akan tetap jalan saat perangkat tidur.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Fitur Otomatis > Tidur Otomatis.

Menggunakan Gulir Otomatis
Anda dapat menggunakan fitur Gulir Otomatis untuk menggulir secara oto-
matis semua layar data latihan saat timer berjalan.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Fitur Otomatis > Gulir Otomatis.

4 Pilih kecepatan tampilan.

Memulai Timer secara Otomatis
Fitur ini secara otomatis akan mendeteksi ketika perangkat telah mem-
peroleh sinyal satelit dan mulai bergerak. Perangkat akan memulai timer 
atau mengingatkan Anda untuk memulai timer sehingga Anda dapat mer-
ekam data pengendaraan.

1 Pilih  > Pengaturan > Profil Aktivitas.

2 Pilih profil.

3 Pilih Mode Mulai Timer.

4 Pilih pilihan:

• Pilih Manual, lalu pilih  untuk memulai timer.

• Pilih Diminta untuk menampilkan pengingat visual untuk tiap kecepatan 
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pesan mulai.

• Pilih Otomatis untuk memulai timer secara otomatis untuk tiap kecepatan 
pesan mulai.

Pengaturan Bluetooth
Pilih  > Pengaturan > Bluetooth.

Aktif: Mengaktifkan teknologi nirkabel Bluetooth.

 CATATAN: Pengaturan Bluetooth lainnya hanya akan muncul jika teknologi 
nirkabel Bluetooth diaktifkan.

Nama Akrab: Memungkinkan Anda memasukkan nama akrab yang akan 
mengidentifikasi perangkat Anda dengan teknologi nirkabel Bluetooth.

Pasangkan Ponsel Pintar: Menghubungkan perangkat dengan ponsel pintar 
berkemampuan Bluetooth yang kompatibel. Pengaturan ini membantu 
Anda menggunakan fitur-fitur yang terhubung Bluetooth, termasuk Live-
Track dan pengunggahan aktivitas ke Garmin Connect.

Alarm Panggilan dan Pesan Teks: Memungkinkan Anda mengaktifkan notifi-
kasi telepon dari ponsel pintar yang kompatibel.

Panggilan Tak Terjawab dan Pesan Teks: Menampilkan notifikasi telepon 
yang tak terjawab dari ponsel pintar Anda yang kompatibel.

Pengaturan Sistem
Pilih  > Pengaturan > Sistem.

• Pengaturan Tampilan (Pengaturan Tampilan, halaman 314)

• Pengaturan Perekaman Data (Pengaturan Perekaman Data, halaman 314)
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• Pengaturan Satuan (Mengubah Satuan Ukur, halaman 315)

• Pengaturan Nada (Menyalakan dan Mematikan Nada Perangkat, halaman 
315)

• Pengaturan Bahasa (Mengubah Bahasa Perangkat, halaman 315)

Pengaturan Tampilan
Pilih   > Pengaturan > Sistem > Tampilan.

Kecerahan: Mengeset kecerahan lampu latar.

Lampu Latar Mati: Mengeset durasi waktu sebelum lampu latar mati.

Mode Warna: Mengeset perangkat untuk menampilkan warna siang atau 
malam hari. Anda dapat memilih pilihan Otomatis sehingga perangkat 
akan mengeset secara otomatis warna siang atau malam hari berdasarkan 
waktu hari itu.

Tangkapan Layar: Memungkinkan Anda menyimpan potret layar perangkat.

Pengaturan Perekaman Data
Pilih  > Pengaturan > Sistem > Perekaman Data.

Interval Perekaman: Mengontrol bagaimana perangkat merekam data akti-
vitas. Pilihan Pintar akan merekam titik-titik penting di mana Anda dapat 
mengubah arah, kecepatan, atau denyut nadi. Pilihan 1 Det akan merekam 
titik-titik setiap detik. Fitur ini akan membentuk rekaman aktivitas yang 
sangat detail dan meningkatkan ukuran berkas aktivitas yang disimpan.

Rerata Kadens: Mengontrol apakah perangkat berisi nilai-nilai nol untuk data 
kadens yang muncul saat Anda sedang tidak menggowes (Rerata Data 
untuk Kadens atau Tenaga, halaman 287).
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Rerata Tenaga: Mengontrol apakah perangkat berisi nilai-nilai nol untuk data 
tenaga yang muncul saat Anda sedang tidak menggowes (Rerata Data 
untuk Kadens atau Tenaga, halaman 287).

Mengubah Satuan Ukur
Anda dapat mengatur satuan ukur untuk jarak dan kecepatan, ketinggian, 
suhu, berat, format posisi, dan format waktu.

1 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Satuan.

2 Pilih jenis pengukuran.

3 Pilih satuan ukur untuk pengaturan.

Menyalakan dan Mematikan Nada Perangkat
 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Nada.

Mengubah Bahasa Perangkat
 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Bahasa.

Mengubah Pengaturan Konfigurasi
Anda dapat mengubah semua pengaturan yang telah Anda konfigurasi 
dalam penyetelan awal.

1 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Set Ulang Perangkat > Penyetelan Awal.

2 Ikuti petunjuk pada layar.

Zona Waktu
Setiap kali Anda menyalakan perangkat dan memperoleh sinyal satelit atau 
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menyinkronkan dengan ponsel pintar Anda, perangkat secara otomatis akan 
mendeteksi zona waktu Anda dan waktu aktual hari itu.

Informasi Perangkat

Spesifikasi
Spesifikasi Edge

Jenis baterai Dapat diisi ulang, baterai lithium-ion terinte-
grasi

Masa pakai baterai 12 jam, pemakaian normal
Rentang suhu pengopera-
sian

Dari -20º s.d 60ºC (dari -4º s.d 140ºF)

Rentang suhu pengisian Dari 0º s.d 45ºC (dari 32º s.d 113ºF)
Frekuensi radio/protokol Protokol komunikasi nirkabel ANT+ 2,4 GHz
Teknologi nirkabel 
Bluetooth Smart

Teknologi nirkabel Wi-Fi

Tingkat air IEC 60529 IPX7*

*Perangkat tahan tekanan setara dengan kedalaman 30 meter. Untuk infor-
masi selengkapnya, kunjungi www.garmin.com/waterrating.

Spesifikasi Sensor Detak Jantung

Jenis baterai CR2032, 3 V yang dapat diganti
Masa pakai baterai Hingga 4.5 tahun. (kurang lebih 1 

jam / hari)
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Rentang suhu pengoperasian Dari 5° hingga 50°C (23°C hingga 
122°F)

Frekuensi radio/protokol Protokol komunikasi nirkabel ANT+ 
2,4 GHz

Penilaian air 3 ATM *

*Perangkat tahan tekanan setara dengan kedalaman 30 meter. Untuk infor-
masi selengkapnya, kunjungi www.garmin.com/waterrating.

Spesifikasi Sensor Kecepatan dan Sensor Kadens

Jenis baterai CR2032, 3 V yang dapat diganti
Masa pakai baterai Kira-kira 12 bulan (1 jam per hari)
Rentang suhu pengoperasian Dari -20º s.d 60ºC (dari -4º s.d 140ºF)
Frekuensi radio/protokol Protokol komunikasi nirkabel ANT+ 

2,4 GHz
Tingkat air 1 ATM *

*Perangkat tahan tekanan setara dengan kedalaman 10 meter. Untuk infor-
masi selengkapnya, kunjungi www.garmin.com/waterrating.

Perawatan Perangkat

PEMBERITAHUAN
Jangan menyimpan perangkat di tempat yang terpapar pada suhu ekstrem 
dalam jangka waktu yang lama karena bisa menyebabkan kerusakan per-
manen.

Jangan sekali-sekali menggunakan benda keras atau tajam untuk mengop-
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erasikan layar sentuh, sebab bila tidak, bisa terjadi kerusakan.

Hindari pembersih berbahan kimia, pelarut, dan pengusir serangga yang 
dapat merusak lapisan permukaan dan komponen plastik.

Kencangkan sumbat cuaca dengan erat agar tidak merusak rongga USB.

Membersihkan Perangkat
1 Lap perangkat menggunakan kain yang telah dilembabkan dengan solusi 

detergen berkadar lembut.

2 Lap sampai kering.

Setelah dibersihkan, biarkan perangkat hingga benar-benar kering.

Merawat Monitor Denyut Jantung

PEMBERITAHUAN
Penumpukan keringat dan garam pada tali dapat menurunkan kemampuan 
monitor denyut jantung untuk melaporkan data yang akurat.

• Kunjungi Garmin.com/HRMcare untuk petunjuk detail pencucian.

• Bilas tali setiap kali selesai digunakan.

• Cuci tali dengan mesin setiap kali melewati 7 kali penggunaan.

• Jangan menaruh tali di dalam pengering.

• Saat mengeringkan tali, gantung atau letakkan di permukaan yang datar.

• Agar monitor denyut nadi Anda lebih awet, lepas pengunci modul bila 
sedang tidak digunakan.
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Baterai yang Bisa Diganti Pengguna

PERINGATAN

Jangan gunakan benda tajam untuk melepas baterai. 

JAUHKAN BATERAI DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK.  
Jangan sekali-sekali memasukkan baterai ke mulut. Jika tertelan, hubungi 
dokter Anda atau pusat penanggulangan racun setempat.

Baterai sel berbentuk koin yang bisa diganti mungkin mengandung bahan 
perklorat. Penanganan khusus mungkin saja diperlukan. Lihat www.dtsc.
ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate. 

PERHATIAN

Hubungi lembaga yang mengurusi pembuangan limbah di daerah Anda 
untuk mendaur ulang baterai dengan benar.

Mengganti Baterai Monitor Denyut Jantung
1 Gunakan obeng kecil Phillips untuk melepaskan empat sekrup di bagian 

depan modul.

2 Lepaskan penutup dan baterai.
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3 Tunggu 30 detik.

4 Masukkan baterai baru dengan kutub positif menghadap atas.

 CATATAN: Jangan merusak atau menghilangkan O-ring gasket.

5 Pasang kembali penutup depan dan empat sekrup.

 CATATAN: Jangan mengencangkan terlalu berlebihan.

Setelah Anda mengganti baterai monitor denyut jantung, Anda mungkin 
perlu memasangkannya dengan perangkat lagi.

Mengganti Baterai Sensor Kecepatan atau Sensor Kadens
LED akan berkedip merah untuk menunjukkan tingkat baterai yang rendah 
setelah dua peralihan.

1 Temukan penutup baterai melingkar 1  di bagian belakang sensor.

2 Putar penutup berlawanan arah jarum jam sampai titik-titik penanda 
untuk membuka penguncinya sehingga penutup cukup longgar untuk 
dilepas.

3 Lepas penutup dan baterai 2  .

 TIPS: Anda dapat menggunakan bantuan selembar selotipr 3  atau mag-
net untuk melepas baterai dari penutupnya.

Edge 820_SEA英泰印 [4.75x4.75]-7.indd   320 2016/8/27   下午 03:01:51



Edge® 820 321

ID
4 Tunggu 30 detik.

5 Masukkan baterai baru ke dalam penutupnya, perhatikan kutub baterai.

 CATATAN: Jangan merusak atau menghilangkan O-ring gasket.

6 Putar penutup searah jarum jam sampai titik-titik penanda terkunci.

 CATATAN: LED akan berkedip bergantian antara merah dan hijau selama 
beberapa detik setelah penggantian baterai. Saat LED berkedip hijau 
kemudian berhenti berkedip, perangkat aktif dan siap mengirim data.

 Jika perangkat berhenti merespons, Anda harus mengeset ulang per-
angkat. Tindakan ini tidak akan menghapus apapun dari data maupun 
pengaturan.

Pemecahan masalah

Resetting the Device
Jika perangkat berhenti merespons, Anda harus mengeset ulang perangkat. 
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Tindakan ini tidak akan menghapus apapun dari data maupun pengaturan.

Tahan  selama 10 detik.

Perangkat akan melangsungkan pengesetan ulang dan penyalaan.

2 Lepaskan penutup dan baterai.

Anda dapat mengembalikan semua pengaturan perangkat ke nilai bawaan 
pabrik.

CATATAN: Tindakan ini akan menghapus semua informasi yang diisikan peng-
guna, tapi tidak akan menghapus riwayat Anda.

 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Set Ulang Perangkat > Set Ulang Pen-
gaturan Pabrik > .

Memaksimalkan Masa Pakai Baterai
• Nyalakan Mode Hemat Baterai (Menyalakan Mode Hemat Baterai, hala-

man 323). 
CATATAN: Jangan merusak atau menghilangkan O-ring gasket.

• Mengurangi kecerahan lampu latar (Menggunakan Lampu Latar, halaman 
237) atau mempersingkat lampu latar mati (Pengaturan Tampilan, hala-
man 314).

• 6 Pasang kembali penutup depan dan empat sekrup.

• Pilih Interval perekaman Pintar (Pengaturan Perekaman Data, halaman 
314). 
CATATAN: Jangan mengencangkan terlalu berlebihan.

• Nyalakan fitur Tidur Otomatis (Menggunakan Tidur Otomatis, halaman 
311). 
Setelah Anda mengganti baterai monitor denyut jantung, Anda mungkin 
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perlu memasangkannya dengan perangkat lagi.

• Matikan fitur nirkabel Bluetooth (Pengaturan Bluetooth, halaman 313).

Mengganti Baterai Sensor Kecepatan atau Sensor Kadens
Pilih pengaturan GPS (Mengubah Pengaturan Satelit, halaman 307).

LED akan berkedip merah untuk menunjukkan tingkat baterai yang rendah 
setelah dua peralihan.

1 Temukan penutup baterai melingkar di bagian belakang sensor.

Menyalakan Mode Hemat Baterai
Mode hemat baterai akan menyetel pengaturan secara otomatis untuk mem-
perpanjang masa pakai baterai untuk pengendaraan yang lebih lama. Selama 
beraktivitas, layar akan mati. Anda dapat mengaktifkan alarm otomatis dan 
mengetuk layar untuk membangunkannya. Mode hemat baterai akan jarang 
merekam titik-titik jejak GPS dan data sensor. Akurasi kecepatan, jarak, dan 
data jejak akan berkurang.

CATATAN: Riwayat akan direkam dalam mode hemat baterai saat timer 
berjalan.

1 Pilih  > Pengaturan > Mode Hemat Baterai > Aktif.

2 Pilih alarm yang akan membangunkan layar selama aktivitas berlangsung.

Memperbaiki Penerimaan Satelit GPS
• Sinkronkan perangkat secara rutin ke akun Garmin Connect Anda:

 ◦ Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB dan ap-
likasi Garmin Express.
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 ◦ Sinkronkan perangkat ke aplikasi Garmin Connect Mobile menggunakan 
ponsel pintar yang mendukung Bluetooth.

 ◦ Hubungkan perangkat ke akun Garmin Connect Anda menggunakan 
jaringan nirkabel Wi-Fi. 
Ketika terhubung ke akun Garmin Connect, perangkat akan mengunduh 
data satelit dari beberapa hari, sehingga dapat menemukan sinyal satelit 
dengan cepat.

• Bawa perangkat ke luar ruangan, yaitu ke area terbuka yang tidak terham-
bat oleh bangunan dan pohon.

• Diamlah untuk beberapa saat.

Mengeset Ketinggian Anda
Jika Anda memiliki data ketinggian yang akurat untuk lokasi Anda saat ini, 
Anda dapat mengkalibrasi secara manual altimeter pada perangkat Anda.

1 Pilih Navigasi >  > Set Ketinggian.

2 Masukkan nilai ketinggian, lalu pilih .

Bacaan Suhu
Perangkat akan menampilkan bacaan suhu yang lebih tinggi nilainya dari 
suhu udara sebenarnya jika perangkat diletakkan di tempat yang terpapar 
sinar matahari langsung, digenggam, atau sedang diisi dengan unit baterai 
eksternal. Perangkat juga memerlukan waktu lebih lama untuk melakukan 
penyesuaian dengan perubahan signifikan pada suhu.
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Ring-O Pengganti
Gelang pengganti (Ring-O) tersedia untuk dudukan.

CATATAN: Gunakan hanya gelang EPDM (Monomer Diene Ethylene Propyl-
ene). Kunjungi http://buy.garmin.com, atau hubungi dealer Garmin Anda.

Melihat Informasi Perangkat
1 Pilih  > Pengaturan > Sistem > Tentang.

2 Pilih pilihan.

• Pilih Info Hak Cipta untuk melihat informasi perangkat lunak, ID unit, 
dan perjanjian lisensi.

• Pilih Info Regulasi untuk melihat informasi regulasi dan nomor model.

Memperbarui Perangkat Lunak
Sebelum dapat memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda harus me-
miliki akun Garmin Connect, dan Anda harus mengunduh aplikasi Garmin 
Express.

1 Hubungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.

 Ketika perangkat lunak baru tersedia, Garmin Express akan mengirimnya 
ke perangkat Anda.

2 Ikuti petunjuk pada layar.

3 Jangan lepas perangkat dari komputer selama proses pembaruan berlang-
sung.

 CATATAN: Jika Anda sudah menggunakan Garmin Express untuk menyetel 
perangkat dengan konektivitas Wi-Fi, Garmin Connect secara otomatis 
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dapat mengunduh pembaruan perangkat lunak yang tersedia ke dalam 
perangkat Anda saat perangkat terhubung dengan Wi-Fi.

Dukungan dan Pembaruan
Garmin Express (www.garmin.com/express) menyediakan akses mudah ke 
layanan ini untuk perangkat Garmin.

• Pendaftaran produk

• Buku panduan produk

• Pembaruan perangkat lunak

• Pengunggahan data ke Garmin Connect

• Pembaruan peta, bagan, atau jalur

Mendapatkan Informasi Lainnya
• Kunjungi id.Garmin.com

• Kunjungi Garmin.com/learningcenter

• Kunjungi id.Garmin.com, atau hubungi dealer Garmin Anda untuk 
mendapatkan informasi tentang aksesori opsional dan suku cadang peng-
ganti.
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Nilai FTP 
Tabel-tabel ini berisi klasifikasi untuk perkiraan tenaga batas ambang fung-
sional (FTP) ber¬dasarkan jenis kelamin.

Pria Watt per Kilogram (W/kg) 
Unggul 5,05 dan lebih tinggi 
Hebat Dari 3,93 s.d 5,04 
Bagus Dari 2,79 s.d 3,92 
Cukup Dari 2,23 s.d 2,78 
Belum Terlatih Kurang dari 2,23 

Wanita Watt per Kilogram (W/kg) 
Unggul 5,05 dan lebih tinggi 
Hebat Dari 3,93 s.d 5,04 
Bagus Dari 2,79 s.d 3,92 
Cukup Dari 2,23 s.d 2,78 
Belum Terlatih Kurang dari 2,23 

Tingkat FTP didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Hunter Allen dan 
Andrew Coggan, PhD, Latihan dan Balap dengan Pengukur Tenaga (Boulder, 
CO: VeloPress, 2010).
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Perhitungan Zona Denyut Jantung

oko 
% De nyut Nadi 

Maksi mum 
Persepsi Aktivitas Manfaat 

1 50- 60% 
Santai, lang kah mudah, 
pernapasan berirama 

Tingkat-awal pelati-
han aerobik, mengu-
rangi stres 

2 60- 70% 

Kecepatan nyaman, ber-
napas sedikit lebih dalam, 
memu ngkinkan ber cakap-
cakap 

Pelatihan kardiovasku-
lar dasar, pemuli han 
kecepatan yang baik 

3 70- 80% 
Kecepatan sedang, lebih 
sulit untuk melakukan 
percakapan 

Peningkatan kapasitas 
aer obik, latihan kar-
diovaskular optimal 

4 80- 90% 
Langkah ce pat dan sedikit 
tidak nyaman, bernapas 
kuat 

Peningkatan kapasitas 
anaerobik dan am-
bang batas, peningka-
tan kecepatan 

5 90- 100% 

Kecepatan sprint, tidak 
berkelanjutan untuk 
jangka waktu yang pan-
jang, sesak napas 

Anaerobik dan daya 
tahan otot, pening-
katan daya 
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Nilai Standar VO2 Maks. 
Tabel-tabel ini berisi klasifikasi terstandarisasi untuk perkiraan VO2 maks. 
berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Pria Persen 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

Unggul 95 55.4 54 52.5 48.9 45.7 42.1

Hebat 80 51.1 48.3 46.4 43.4 39.5 36.7

Bagus 60 45.4 44 42.4 39.2 35.5 32.3

Cukup 40 41.7 40.5 38.5 35.6 32.3 29.4

Buruk 0–40 <41.7 <40.5 <38.5 <35.6 <32.3 <29.4

Wanita Persen 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79

Unggul 95 49.6 47.4 45.3 41.1 37.8 36.7

Hebat 80 43.9 42.4 39.7 36.7 33 30.9

Bagus 60 39.5 37.8 36.3 33 30 28.1

Cukup 40 36.1 34.4 33 30.1 27.5 25.9

Buruk 0–40 <36.1 <34.4 <33 <30.1 <27.5 <25.9

Perbanyakan data atas izin The Cooper Institute. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi 
www.CooperInstitute.org.      
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Ukuran Roda dan Keliling Lingkaran 
Ukuran roda ditandai pada kedua sisi ban. Ini bukan daftar lengkap. Anda 
juga dapat menggunakan salahsatu kalkulator yang tersedia di Internet.

Ukuran Roda L (mm)
12 × 1.75 935
14 × 1.5 1020
14 × 1.75 1055
16 × 1.5 1185
16 × 1.75 1195
18 × 1.5 1340
18 × 1.75 1350
20 × 1.75 1515
20 × 1-3/8 1615
22 × 1-3/8 1770
22 × 1-1/2 1785
24 × 1 1753
24 × 3/4 Tubular 1785
24 × 1-1/8 1795
24 × 1-1/4 1905
24 × 1.75 1890
24 × 2.00 1925
24 × 2.125 1965
26 × 7/8 1920
26 × 1(59) 1913
26 × 1(65) 1952
26 × 1.25 1953
26 × 1-1/8 1970
26 × 1-3/8 2068
26 × 1-1/2 2100
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26 × 1.40 2005
26 × 1.50 2010
26 × 1.75 2023
26 × 1.95 2050
26 × 2.00 2055
26 × 2.10 2068
26 × 2.125 2070
26 × 2.35 2083
26 × 3.00 2170
27 × 1 2145
27 × 1-1/8 2155
27 × 1-1/4 2161
27 × 1-3/8 2169
650 × 35A 2090
650 × 38A 2125
650 × 38B 2105
700 × 18C 2070
700 × 19C 2080
700 × 20C 2086
700 × 23C 2096
700 × 25C 2105
700 × 28C 2136
700 × 30C 2170
700 × 32C 2155
700C Tubular 2130
700 × 35C 2168
700 × 38C 2180
700 × 40C 2200
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Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak
DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT, ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH 
SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK BERIKUT. 
BACALAH PERJANJIAN INI DENGAN CERMAT.

Garmin Ltd. dan anak perusahaannya (“Garmin”) memberi Anda lisensi terba-
tas untuk menggunakan perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat 
ini (“Perangkat Lunak”) dalam bentuk biner yang dapat dieksekusi dalam 
operasi normal produk. Hak milik, hak kepemilikan, dan hak atas kekayaan 
intelektual dalam dan untuk Perangkat Lunak merupakan hak milik Garmin 
dan/atau penyedia pihak ketiganya.

Anda membenarkan bahwa Perangkat Lunak adalah milik Garmin dan/atau 
penyedia pihak ketiga dan dilindungi di bawah hukum hak cipta dan perjan-
jian hak cipta internasional Amerika Serikat. Lebih lanjut Anda membenarkan 
struktur, organisasi dan kode dari Perangkat Lunak, yang mana kode sumber-
nya tidak disediakan, adalah rahasia dagang berharga Garmin dan/atau pe-
nyedia pihak ketiga dan bahwa Perangkat Lunak dalam bentuk kode sumber 
tetap menjadi rahasia dagang berharga dari Garmin dan/atau penyedia pihak 
ketiga. Anda setuju untuk tidak menguraikan, membongkar, memodifikasi, 
melakukan perakitan balik, merekayasa balik, atau mengurangi Perangkat 
Lunak ke bentuk yang dapat dibaca manusia atau setiap bagian daripadanya 
atau menciptakan karya turunan berdasarkan Perangkat Lunak. Anda setuju 
untuk tidak mengekspor atau mengekspor-ulang Perangkat Lunak ke negara 
mana pun yang melanggar undang-undang kontrol ekspor Amerika Serikat 
atau undang-undang kontrol ekspor negara lain yang berlaku.
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Paparan Frekuensi Radio
Perangkat ini merupakan pemancar dan penerima mobile yang menggu-
nakan antenanya untuk mengirim dan menerima energi frekuensi radio (RF) 
tingkat rendah untuk komunikasi suara dan data. Perangkat akan meman-
carkan energi RF (dengan tingkat energi di bawah batas yang dipublikasikan) 
saat dioperasikan dalam mode daya keluar maksimal dan bila digunakan 
dengan aksesori resmi Garmin. Untuk memenuhi syarat kepatuhan paparan 
RF FCC, perangkat harus digunakan pada dudukan yang kompatibel atau 
dipasang hanya dengan petunjuk instalasinya. Perangkat tidak boleh digu-
nakan dalam konfigurasi lainnya.

Perangkat ini tidak boleh diletakkan berdampingan atau dioperasikan ber-
sama alat pemancar atau antena lainnya.
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