
Cyklistické svítilny 
Varia™

 
Návod k obsluze

Listopad 2015    Vytištěno v České republice    190-01906-00_0A

Edge® Explore 1000



Všechna práva vyhrazena. Tento návod  
k obsluze je chráněn autorskými právy 
a bez písemného souhlasu společnosti 
Garmin nelze pořizovat kopie kompletního 
manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin 
si v důsledku zlepšování nebo změn  
výrobku vyhrazuje právo měnit obsah 
tohoto manuálu bez povinnosti komukoliv 
takovéto změny hlásit. Pokud máte zájem  
o aktualizace produktu nebo o bližší  
informace týkající se jeho používání, 
navštivte stránky www.garmin.cz.
Garmin®, logo Garmin, ANT+® a Edge® jsou 
obchodní známky společnosti Garmin Ltd. 
nebo jejích dceřiných společností registro-
vané v USA a v dalších zemích. Garmin 
Connect™, Garmin Express™ a Varia™ jsou 
obchodní známky společnosti Garmin Ltd. 
nebo jejích dceřiných společností. Tyto ob-
chodní známky nelze užívat bez výslovného 
souhlasu společnosti Garmin.
Tento produkt získal certifikát ANT+™. 
Seznam kompatibilních produktů a aplikací 
naleznete na stránkách  
www.thisisant.com/directory.
M/N: A02666, A02669



Obsah i

Obsah
Úvod  ..................................................... 1
Začínáme .............................................. 1
Nabíjení přístroje  .................................. 2
Instalace předsazeného držáku ............ 3
Instalace držáku na sedlovou trubku  .... 5
Instalace univerzálního držáku  ............. 7
Funkce čelní svítilny Varia ..................... 8
Funkce zadního světla Varia ................. 9
Stavové LED kontrolky svítilen  ........... 10
Funkce hlavního tlačítka  ..................... 10

Nastavení přístroje  ........................... 12
Spárování cyklistických svítilen Varia 
 s cyklopočítačem Edge 1000 .......... 12
Zapnutí a vypnutí svítilen Varia  
 prostřednictvím cyklopočítače  
  Edge 1000  .................................. 13
Změna nastavení svítilen Varia  
 prostřednictvím cyklopočítače  
  Edge 1000  .................................. 13 
Konfigurační nastavení  ....................... 15
 Nastavení sklonu světelného  
  paprsku za jízdy  .......................... 15
 Nastavení směrových světel  .......... 16
 Nastavení sítě cyklistických  
  svítilen ......................................... 19
 Vyzkoušení funkce sítě svítilen  ...... 20

Bezdrátové dálkové ovládání  .......... 21
Funkce přístroje ................................... 21
Stavová LED kontrolka  ....................... 22



ii Obsah

Spárování dálkového ovládání  
 s přístrojem Varia  ........................... 23
Používání držáků  ................................ 23
Výměna akumulátoru .......................... 24

Informace o přístroji  ......................... 27
Technické údaje  .................................. 27
 Technické údaje pro čelní svítilnu  .. 27
 Technické údaje pro zadní světlo  ... 28
 Technické údaje pro dálkové  
  ovládání  ...................................... 30
Péče o přístroj  .................................... 30
 Čištění přístroje  .............................. 31

Problémy a jejich odstranění ........... 31
Resetování přístroje  ........................... 31
Vypnutí jako ochrana proti přehřátí  .... 31
Výměna O-kroužků  ............................. 31
Podpora a aktualizace  ........................ 32
Aktualizace softwaru ........................... 32
Získání dalších informací .................... 33

Dodatek  ............................................. 33
Softwarová licenční smlouva  .............. 33

Rejstřík  .............................................. 35



Úvod 1

Úvod
 VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace 
týkající se tohoto výrobku naleznete 
v přiloženém letáku Bezpečnostní 
pokyny a produktové informace.

Před zahájením nebo úpravou Vašeho 
tréninkového programu se vždy 
poraďte se svým lékařem.

Začínáme
Čelní svítilnu (HL) Varia a zadní světlo 
(TL) Varia můžete používat buď  
samostatně, v kombinaci s volitelně 
dostupným dálkovým ovládáním nebo  
ve spojení s kompatibilním cyklopočíta-
čem Edge®. V níže uvedeném přehledu 
jsou uvedeny jednotlivé úkony  
pro instalaci a nastavení zařízení.
•  Nabijte zařízení (Nabíjení přístroje, 

strana 2).
•  Instalujte čelní svítilnu prostřednictvím 

předsazeného držáku (Instalace  
předsazeného držáku, strana 3).

•  Instalujte zadní světlo prostřednictvím 
jednoho z uvedených držáků:

 °   Instalujte držák na sedlovou trubku 
(Instalace držáku na sedlovou 
trubku, strana 5).

 °   Instalujte univerzální držák (Insta-
lace univerzálního držáku, strana 7).
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    TIP: Pokud používáte dvě zadní 
světla jako směrová světla, mů-
žete na sedlovou trubku Vašeho 
jízdního kola namontovat dva 
univerzální držáky.

•  Pokud používáte dálkové ovládání, 
namontujte jeho držák na úchytnou 
trubku řídítek nebo na řídítka (Použí-
vání držáků, strana 23).

•  Pokud používáte dálkové ovládá-
ní, spárujte přístroje (Spárování 
dálkového ovládání s přístrojem Varia, 
strana 23).

•  Pokud chcete svítilny používat v kom-
binaci s kompatibilním cyklopočítačem 
Edge, je třeba přístroje spárovat (Spá-
rování cyklistických svítilen Varia  
s cyklopočítačem Edge 1000, strana 12). 

•  Pokud budete svítilny používat v kom-
binaci s cyklopočítačem Edge, upravte 
nastavení svítilen (Změna nastavení 
svítilen Varia prostřednictvím cyklopo-
čítače Edge 1000, strana 13).

Nabíjení přístroje

UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k narušení jejich 
povrchu, USB port, ochrannou krytku 
a přilehlé okolí před nabíjením nebo 
připojením k počítači dobře osušte. 

Přístroj je napájen integrovaným akumu-
látorem li-on, který lze nabíjet připojením 
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ke standardní síťové zásuvce nebo  
k USB portu Vašeho počítače.
POZNÁMKA: Pokud je přístroj uložen  
na místě, kde teplota neodpovídá 
doporučnému rozmezí (Technické údaje, 
strana 27), nebude se nabíjet.
1 Sejměte ochrannou krytku USB portu.
2  Zapojte menší konec USB kabelu  

do USB portu v přístroji.
3  Větší konektor USB kabelu připojte 

k AC adaptéru nebo do USB portu 
počítače.

4  AC adaptér zasuňte do standardní 
síťové zásuvky.

5 Nechte přístroj kompletně dobít.
Při nabíjení stavová LED kontrolka 
zeleně bliká. Pokud je přístroj kompletně 
nabit, stavová LED kontrolka začne 
zeleně svítit.

Instalace předsazeného držáku
Předsazený držák můžete použít pro in-
stalaci cyklopočítače Edge i čelní svítilny.
1  Nejprve si najděte bezpečné místo, 

kam cyklopočítač Edge a čelní 
svítilnu instalujete. Přístroje by neměly 
narušovat bezpečný provoz Vašeho 
jízdního kola.

2  Pomocí šestihranného klíče vyšroubuj-
te šroub  1  z úchytu  2  na řídítka.
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3  Pokud potřebujete změnit orientaci 
cyklopočítače Edge, vyšroubujte dva 
šrouby v horní části držáku  3 , dle 
potřeby otočte základnu pro instalaci 
přístroje a šrouby našroubujte zpět.

4  Přes řídítka položte gumovou  
podložku:

 •  Pokud je průměr trubky řídítek  
25,4 mm, použijte silnější  
podložku.

 •  Pokud je průměr trubky řídítek  
31,8 mm, použijte slabší podložku. 

5   Přes gumovou podložku nasaďte  
na trubku řídítek držák.

  POZNÁMKA: Okraje gumové pod-
ložky by měly být vždy zarovnány se 
zářezy na vnitřní straně držáku  
na trubku řídítek.

6  Upravte polohu držáku tak, aby bylo 
čelní světlo umístěno vodorovně, 
souběžně se silnicí.

7 Nasaďte zpět šroub a utáhněte ho.
  POZNÁMKA: Garmin® doporučuje 

utáhnout šroub momentem 0,8 Nm.  
Dotažení šroubu pravidelně kontrolujte.
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8    Zarovnejte výřezy v horní části čelní 
svítilny s výstupky ve spodní části 
držáku.

9    Lehce na svítilnu zatlačte a otočte jí 
doprava tak, aby se zajistila na místě.

10  Při instalaci cyklopočítače Edge 
zarovnejte výstupky v zadní části 
přístroje Edge s výřezy v horní části 
držáku.

11   Lehce na přístroj Edge zatlačte  
a otočte jím doprava tak, aby se 
zajistil na místě.

Instalace držáku na sedlovou 
trubku
1  Nejprve si najděte bezpečné místo, 

kam zadní světlo instalujete. Přístroj 
by neměl narušovat bezpečný provoz 
Vašeho jízdního kola.

  POZNÁMKA: Aby byla zajištěna opti-
mální viditelnost, měli byste přístroj  
na sedlové trubce instalovat co nejvý-
še je to možné. Ověřte si, že přístroji 
necloní žádné překážky. 
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2  S pomocí šestihranného klíče vyšrou-
bujte šroub  1  držáku  2  na sedlovou 
trubku.

3  Pokud je to nutné, přiložte k sedlové 
trubce gumovou podložku:

 •  Pokud je průměr sedlové trubky 
27 až 28,6 mm, použijte silnější 
podložku.

 •  Pokud je průměr sedlové trubky 
30,4 až 31 mm, použijte tenčí 
podložku.

 •  Pokud je průměr sedlové trubky  
31 až 31,8 mm, nepoužívejte 
žádnou podložku.

4  Přes gumovou podložku nasaďte  
na sedlovou trubku držák.

  POZNÁMKA: Okraje gumové pod-
ložky by měly být vždy zarovnány se 
zářezy na vnitřní straně držáku  
na sedlovou trubku.

5 Nasaďte zpět šroub a utáhněte ho.
  POZNÁMKA: Garmin doporučuje 

utáhnout šroub momentem 0,8 Nm. 
Dotažení šroubu pravidelně kontrolujte.
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6  Zarovnejte úchyty na zadní straně 
přístroje s výřezy  3  montážní plochy 
držáku na sedlovou trubku.

7  Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím 
doprava tak, aby se zajistil na místě.

Instalace univerzálního držáku
1  Nejprve si najděte bezpečné místo, 

kam zadní světlo instalujete. Zadní 
světlo by nemělo narušovat bezpečný 
provoz Vašeho jízdního kola.

  POZNÁMKA: Prostřednictvím 
univerzálního držáku můžete přístroj 
připevnit k sedlové trubce, přilbě, 
batohu nebo na jiné místo. Pokud 
chcete používat ukazatel zpomalení, 
společnost Garmin doporučuje, abyste 
přístroj instalovali do vertikální polohy 
na sedlovou trubku.

2  Pokud je to nutné, použijte gumovou 
podložku  1  vhodnou pro tvar sedlové 
trubky Vašeho jízdního kola.
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3  Umístěte držák na sedlovou trubku 
nebo na jiné místo.

4  Držák dobře zajistěte s pomocí jedné 
nebo dvou gumiček  2 .

  POZNÁMKA: Při instalaci prostřed-
nictvím jedné gumičky můžete použít 
úchytné háčky  3  ve střední části 
držáku.

5  Zarovnejte úchyty na zadní straně 
přístroje s otvory v cyklistickém  
držáku  4 .

6  Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím 
doprava tak, aby se zajistil na místě.

Funkce čelní svítilny Varia
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 1 Hlavní 
tlačítko

Toto tlačítko můžete 
používat pro spárování 
přístroje a pro nastavení 
různých režimů intenzity 
a způsobu svícení.
Stisknutím a přidržením 
zapnete/vypnete přístroj.

 2 Stavová 
LED 
kontrolka

Zobrazuje status svítilny 
(Stavové LED kontrolky 
svítilen, strana 10).

Funkce zadního světla Varia

 1 Hlavní 
tlačítko

Tisknutím tohoto 
tlačítka lze přepínat 
mezi funkcí  
spárování zadního 
světla, nastavením 
intenzity svícení  
a režimy svícení. 
Stisknutím a přidrže-
ním zapnete/vypnete 
přístroj.

 2 Stavová LED 
kontrolka 
(nad hlavním 
tlačítkem)

Zobrazuje status  
svítilny (Stavové 
LED kontrolky  
svítilen, strana 10).
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Stavové LED kontrolky svítilen
LED kontrolka Status
Červené 
svícení

Při nabíjení došlo  
k chybě. Přístroj se 
vypnul, aby nedošlo  
k přehřátí.

Střídavé  
modré  
a zelené 
svícení

Přístroj nahrává aktuali-
zace ze systému Garmin 
Express™.

Střídavé  
modré  
a červené 
svícení

Při nahrávání aktualizací 
ze systému Garmin  
Express™ došlo k chybě. 

Zelené blikání Probíhá nabíjení  
akumulátoru. 

Zelené svícení Přístroj je kompletně 
nabitý.

Červené 
blikání

Nízká úroveň nabití 
akumulátoru.

Modré blikání Přístroj je přepnutý  
v režimu smart a lze jej 
ovládat prostřednictvím 
spárovaného dálkového 
ovládání.
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Funkce hlavního tlačítka
1  Pro zapnutí přístroje přidržte  

na 1 vteřinu hlavní tlačítko.
  Po prvním zapnutí se přístroj auto-

maticky přepne do režimu smart. 
Stavová LED kontrolka modře bliká. 
V tomto režimu lze činnost přístroje 
regulovat prostřednictvím bezdrátově 
připojeného dálkového ovládání nebo 
cyklopočítače Edge.

2  Prostřednictvím hlavního tlačítka mů-
žete změnit režim intenzity a způsobu 
svícení.

  Zadní světlo nabízí tyto režimy svíce-
ní: smart, silné, střední, slabé  
a blikání. Čelní svítilna nabízí tyto 
režimy svícení: smart, rychlá jízda, 
silné, střední, slabé a blikání. 

  POZNÁMKA: Režimy svícení „střední“ 
a „blikání“ nabízí pouze zadní světlo 
Varia TL 300. Režimy svícení „rychlá 
jízda“ a „blikání“ nabízí pouze čelní 
svítilna Varia HL 500. 

3  Pro vypnutí přístroje přidržte  
na 2 vteřiny hlavní tlačítko.

  Při příštím zapnutí zůstane přístroj  
v naposledy zvoleném režimu.
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Nastavení přístroje
Přístroje Varia můžete dálkově ovládat 
prostřednictvím kompatibilního cyklopo-
čítače Edge, který umožňuje také upravit 
jejich nastavení. Následující část manuá-
lu se vztahuje na práci s přístrojem Edge 
1000. U ostatních kompatibilních cyklo-
počítačů Edge jsou postupy podobné.

Spárování cyklistických svítilen 
Varia s cyklopočítačem  
Edge 1000
Abyste mohli obě zařízení spárovat, 
musíte nejprve aktualizovat software 
cyklopočítače Edge.
1  Při párování umístěte cyklopočítač  

do vzdálenosti max. 3 metry  
od svítilny.

  POZNÁMKA: Při párování se držte 
alespoň 10 m od dalších přístrojů 
ANT+®.

2 Zapněte přístroj Edge.
3  Na hlavní stránce zvolte možnost 

  > Sensors (Senzory) > Add 
Sensor (Přidat senzor) > Varia.

4 Zapněte daný přístroj Varia.
5  Stisknutím hlavního tlačítka přepněte 

přístroj Varia do režimu smart.
 Stavová LED kontrolka modře bliká.
6 Zvolte požadovaný přístroj.
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Po spárování světla s cyklopočítačem 
Edge přestane stavová kontrolka  
na stránce připojených zařízení blikat  
a začne svítit. 

Zapnutí a vypnutí svítilen Varia 
prostřednictvím cyklopočítače 
Edge 1000
Abyste mohli svítilny Varia zapínat  
a vypínat prostřednictvím cyklopočítače 
Edge, musíte přístroje nejprve spárovat 
(Spárování cyklistických svítilen Varia  
s cyklopočítačem Edge 1000, strana 12).
•  Pro zapnutí všech spárovaných svíti-

len zapněte cyklopočítač Edge.
•  Pro vypnutí všech spárovaných svíti-

len cyklopočítač Edge vypněte. 

Změna nastavení svítilen Varia 
prostřednictvím cyklopočítače 
Edge 1000
Abyste mohli upravit režim svícení 
přístrojů Varia prostřednictvím cyklopo-
čítače Edge, musíte nejprve zařízení 
spárovat (Spárování cyklistických svítilen 
Varia s cyklopočítačem Edge 1000, 
strana 12).
1  Na displeji cyklopočítače Edge zvolte 

možnost  > Sensors (Senzory)  
> Varia.

2  Zvolte požadovanou možnost:
 •  Pro aktivaci sítě svítilen zvolte 

možnost Enable (Povolit).
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 •  Pro nastavení intenzity a způsobu 
svícení všech svítilen v rámci sítě 
(Konfigurační nastavení, strana 
15) zvolte možnost Configuration 
(Konfigurace).

 •  Pro automatickou regulaci sklonu 
světelného paprsku čelní svítilny  
v závislosti na rychlosti jízdy zvolte 
možnost Beam Angle (Sklon 
paprsku). Se zvýšením rychlosti 
bude paprsek směřovat výše, 
zatímco se snižováním rychlosti 
bude jeho sklon klesat.

    POZNÁMKA: Možnost tohoto 
nastavení se objeví po spárování 
přístroje s čelní svítilnou.

  •  Pokud používáte dvě zadní světla, 
můžete prostřednictvím funkce 
Turn Signal Setup (Nastavení 
směrových světel) nastavit, jak 
mají svítit směrová světla (Nasta-
vení směrových světel, strana 16).

    POZNÁMKA: Možnost tohoto 
nastavení se objeví po spárování 
přístroje se dvěma zadními světly.

 •  Pro zobrazení informací o přístroji 
a samostatné nastavení jednotli-
vých svítilen v rámci sítě (Nastave-
ní sítě cyklistických svítilen, strana 
19) zvolte možnost Light Network 
(Síť svítilen). 
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 •  Pokud si chcete ověřit, zda jsou 
jednotlivé svítilny v rámci Vaší sítě 
nastaveny správně (Vyzkoušení 
funkce sítě svítilen, strana 20), 
zvolte možnost Test Lights (Test 
svítilen).

Konfigurační nastavení
Na displeji cyklopočítače Edge zvolte 
možnost  > Sensors (Senzory)  
> Varia > Configuration (Konfigurace).
Auto: v tomto režimu se intenzita svícení 
  nastavuje automaticky v závislosti  

na světelných podmínkách nebo  
na fázi dne.

Day (Den): intenzita svícení je  
 nastavena pro denní podmínky.
Night (Noc): intenzita svícení je  
 nastavena pro noční podmínky.
Power Save (Úsporný režim): intenzita 
  svícení se automaticky podřizuje stavu 

nabití akumulátoru svítilny. Pokud 
není akumulátor dostatečně nabitý, 
intenzita svícení se sníží, aby svítilna 
mohla svítit co nejdéle.

Individual (Vlastní): tato funkce  
  umožňuje nastavit intenzitu a způsob 

svícení zvlášť pro každou svítilnu  
v rámci sítě (Nastavení sítě cyklistic-
kých svítilen, strana 19).
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Nastavení sklonu světelného 
paprsku za jízdy
Abyste mohli za jízdy nastavit sklon svě-
telného paprsku, musíte nejprve vypnout 
funkci automatického nastavení sklonu 
světelného paprsku (Změna nastavení 
svítilen Varia prostřednictvím cyklopočí-
tače Edge 1000, strana 13).
1 Vyjeďte na cestu.
2  Přetažením zvolte na displeji stránku  

s informacemi o svítilnách.

3  Prostřednictvím tlačítka + nebo – 
nastavte úhel sklonu světelného 
paprsku.

Nastavení směrových světel
Na displeji cyklopočítače Edge zvolte 
možnost  > Sensors (Senzory)  
> Varia > Turn Signal Setup (Nastavení 
směrových světel).
Enable (Povolit): tato funkce umožňuje 
  nastavit a ovládat prostřednictvím 

spárovaného přístroje Edge směrová 
světla.

Auto Cancel (Automatické vypnutí):  
  aktivované směrové světlo se po zato-

čení v úhlu 90° automaticky vypne.
  POZNÁMKA: Aby bylo možné 

využívat funkci automatického vypnutí 
směrových světel, musí být spárovaný 
cyklopočítač Edge vybaven GPS 
systémem.
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Right (Pravé): slouží pro přiřazení  
 funkce pravého směrového světla.
Left (Levé): slouží pro přiřazení funkce 
 levého směrového světla. 

Přiřazení funkce směrových světel
Pokud využíváte dvě zadní světla, musí-
te nastavit, které z nich bude svítit jako 
levé směrové světlo a které bude zastá-
vat funkci pravého směrového světla.
1  Spárujte obě zadní světla s přístrojem 

Edge (Spárování cyklistických svítilen 
Varia s cyklopočítačem Edge 1000, 
strana 12).

2  Na displeji cyklopočítače Edge zvolte 
možnost  > Sensors (Senzory)  
> Varia > Turn Signal Setup (Nasta-
vení směrových světel). 

3  Zvolte možnost Right (Pravé) a vyber-
te zadní světlo, které bude zastávat 
funkci pravého směrového světla.

  Pokud jsou s přístrojem spárována 
dvě zadní světla, cyklopočítač Edge 
druhému světlu automaticky přiřadí 
funkci levého směrového světla.

4  Pokud je to nutné, zvolte možnost Left 
(Levé) a zvolte druhé zadní světlo, 
které bude sloužit jako levé směrové 
světlo.
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Zapnutí směrového světla  
prostřednictvím cyklopočítače  
Edge 1000

 VAROVÁNÍ
Smyslem přístrojů Varia není nahradit 
tradiční cyklistická bezpečnostní 
opatření jako je např. udávání změny 
směru jízdy rukou a zároveň nikdy 
nemohou zastoupit vlastní úsudek 
cyklisty.

Abyste mohli prostřednictvím cyklopočí-
tače Edge zapínat směrová světla, musí-
te nejprve na své jízdní kolo namontovat 
dvě zadní světla (Instalace univerzálního 
držáku, strana 7) a těm přiřadit funkci 
určitého směrového světla (Přiřazení 
funkce směrových světel, strana 17).
1 Vyjeďte na cestu.
2  Pro zobrazení okna dalších funkcí se 

dotkněte displeje.
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3  Zvolte levé nebo pravé směrové 
světlo.

  POZNÁMKA: Pokud dané směrové 
světlo zvolíte ještě jednou, zrušíte 
signalizaci.

Nastavení sítě cyklistických 
svítilen
Na cyklopočítači Edge zvolte možnost 

 > Sensors (Senzory) > Varia > Light 
Network (Síť svítilen) a zvolte spárova-
nou svítilnu.
Enable (Povolit): svítilny se zapnou  
  a jejich svícení bude možné regulovat 

prostřednictvím cyklopočítače Edge. 
Požadované světlo můžete také za-
kázat, což znamená, že bude ze sítě 
svítilen vyřazeno.

Motion Activated (Aktivace pohybem): 
  světla se automaticky zapnou po tom, 

co cyklopočítač Edge zaznamená, že 
je v pohybu.

Auto Deceleration (Brzdové světlo):  
  při prudkém zpomalování se intenzita 

svícení zadního světla automaticky 
zvýší.

  POZNÁMKA: Možnost tohoto nasta-
vení se objeví po spárování přístroje 
se zadním světlem.

  POZNÁMKA: Režimy svícení „střední“ 
a „blikání“ nabízí pouze zadní světlo 
Varia TL 300.



20 Nastavení přístroje

Light Mode (Režim svícení): umožňuje 
  nastavit intenzitu a způsob svícení 

nebo světlo zcela vypnout.
  POZNÁMKA: Toto nastavení je  

k dispozici v případě, že bylo v rámci 
konfigurace (Konfigurační nastavení, 
strana 15) zvoleno nastavení  
Individual (Vlastní).

About (O jednotce): zobrazí se  
  informace o přístroji, softwaru  

a akumulátoru.
Remove (Odstranit): slouží  
  pro odstranění spárovaného světla  

ze sítě svítilen.

Kontrola úrovně nabití akumulátoru
Na displeji cyklopočítače Edge zvolte 
možnost  > Sensors (Senzory)  
> Varia > Light Network (Síť svítilen).
Zobrazí se úroveň nabití akumulátorů 
všech spárovaných svítilen.

Vyzkoušení funkce sítě svítilen
1  Na displeji cyklopočítače Edge zvolte 

možnost  > Sensors (Senzory)  
> Varia > Test Lights (Test svítilen).

2  Zvolte svítilnu, kterou chcete  
vyzkoušet.

  Pokud je svítilna připojená k síti, 
zabliká.
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Bezdrátové dálkové  
ovládání 

Funkce přístroje

 1 Tlačítko zadního světla. Pokud 
používáte dvě zadní světla, lze jeho 
stisknutím zapnout levé směrové 
světlo. 
Přidržením tohoto tlačítka lze  
přepínat mezi různými režimy 
intenzity a způsobu svícení.

 2 Tlačítko čelní svítilny. Tisknutím lze 
přepínat mezi režimem potkávacího 
a dálkového světla. 
Přidržením tohoto tlačítka lze  
přepínat mezi různými režimy 
intenzity a způsobu svícení. 

 3 Tlačítko zadního světla a vypínací 
tlačítko. Pokud používáte dvě zadní 
světla, lze jeho stisknutím zapnout 
pravé směrové světlo. 
Stisknutím a přidržením  
zapnete/vypnete všechna světla.

 4 Stavová LED kontrolka.
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Stavová LED kontrolka
LED  
kontrolka

Status

Zelené 
blikání

Hledání spárovaného 
přístroje.

Střídavé 
svícení 
červeně  
a zeleně

Pokouší se spárovat s jiným 
zařízením.  
Je zapnuté směrové světlo.

12 bliknutí 
zeleně  
v rychlém 
sledu

Spárování s jiným přístrojem 
proběhlo v pořádku.

Červené 
svícení

Spárování s jiným přístrojem 
se nepodařilo nebo selhalo 
spojení.

12 bliknutí 
červeně 
v rychlém 
sledu

Spárované zařízení se 
přepnulo do úsporného 
režimu. Intenzita svícení 
byla automaticky snížena, 
aby byl zajištěn delší provoz 
světla.

Červené 
blikání

U jednoho nebo více spá-
rovaných přístrojů je téměř 
vybitý akumulátor.



Bezdrátové dálkové ovládání 23

Spárování dálkového ovládání 
s přístrojem Varia
Aby bylo možné propojit dálkové ovládá-
ní Varia a jiným přístrojem Varia, je třeba 
zařízení nejprve spárovat.
1  Položte dálkové ovládání do vzdále-

nosti max. 1 m od přístroje.
  POZNÁMKA: Při párování by přístroje 

měly být vzdáleny alespoň 10 m  
od dalších senzorů ANT+. 

2  Na 1 vteřinu přidržte hlavní tlačítko 
přístroje Varia.

3  Stisknutím hlavního tlačítka přepněte 
přístroj Varia do režimu smart.

  Stavová LED kontrolka začne modře 
blikat.

4  Na dálkovém ovládání Varia přidržte 
současně dvě tlačítka, dokud nezačne 
stavová LED kontrolka střídavě zeleně 
a červeně svítit, pak tlačítka uvolněte.

  Dálkové ovládání hledá přístroj Varia.  
Po úspěšném spárování dálkového 
ovládání s přístrojem stavová LED 
kontrolka 12x zeleně zabliká.

Po spárování dálkového ovládání se 
dané zařízení připojí a zapne kdykoli je 
v dosahu.

Používání držáků
Dálkové ovládání lze na jízdní kolo při-
pevnit prostřednictvím několika různých 
držáků, které buď mohou být součástí 
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sady s přístrojem nebo je lze zakoupit 
samostatně. Tyto držáky umožňují 
připevnit dálkové ovládání na Vaše tělo, 
jízdní kolo nebo na jiný předmět.
•  Zarovnejte dva výřezy  1  s bočními 

úchyty držáku a zatlačte dálkové ovlá-
dání dovnitř tak, aby se s cvaknutím 
zajistilo.

•  Jemně zatlačte na uvolňovací výstu-
pek  2  a vyjměte dálkové ovládání  
z držáku.

Výměna baterie

 VAROVÁNÍ
Pro vyjmutí baterie nikdy nepoužívejte 
ostré předměty.

Držte baterii z dosahu dětí.

Nikdy nevkládejte baterii do úst. Pokud 
baterii spolknete, vyhledejte lékaře nebo 
místní centrum zabývající otravami.

Vyměnitelné baterie mohou obsahovat 
chloristan. Z toho důvodu může být 
vyžadováno speciální zacházení.  
Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate.
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  UPOZORNĚNÍ
Pro správnou likvidaci baterií kontak-
tujte místní sběrný dvůr.

Pro výměnu baterie potřebujete malý 
křížový šroubovák, malý plochý šroubo-
vák a novou hodinkovou lithiovou baterii 
CR2032.
1  Prostřednictvím křížového šroubo-

váku vyšroubujte tři šroubky zadního 
krytu  1 .

2  Sejměte zadní kryt dálkového  
ovládání.

3  Omotejte konec malého plochého 
šroubováku kouskem pásky.

  Páska chrání baterii, prostor  
pro uložení baterie a kontakty  
před poškozením.

4  Opatrně vypáčte baterii z jejího ulože-
ní v zadním krytu.
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5  Do uložení v zadním krytu vložte 
novou baterii tak, aby byla kladným 
kontaktem otočena dolů.

6  Ověřte si, že těsnění  2  dobře sedí  
v příslušném zářezu.

7  Zadní kryt nasaďte zpět tak, aby 
kolíček  3  v krytu přesně zapadl  
do otvoru  4  v obvodové desce.

8  Vložte zpět a zašroubujte všechny tři 
šrouby.

  POZNÁMKA: Při utahování nestrhně-
te závit.
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Informace o přístroji
Technické údaje
Technické údaje pro čelní svítilnu
Typ  
akumulátoru 

Dobíjitelný integrovaný 
akumulátor li-on

Výdrž  
akumulátoru

Až 2,5 hodiny v režimu 
silného svícení 
Až 5 hodin v režimu 
slabého svícení 
Režim blikání je k dis-
pozici pouze pro čelní 
svítilnu Varia HL 500

Rozmezí  
provozní 
teploty

Od -15°C do 50°C

Teplotní 
rozmezí  
pro nabíjení

Od 0°C do 40°C

Radiofrekven-
ce/protokol

2,4 GHz ANT+  
bezdrátový komunikační 
protokol

Voděodolnost IEC 60529 IPX7*
Světelný tok  
a max. intenzi-
ta svícení LED 
svítilny Varia 
HL 500

600 lm 
95 lx

Světelný tok a 
max. intenzita 
svícení LED 
svítilny Varia 
HL 501 

300 lm 
65 lx
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*Přístroj dokáže odolat neúmyslnému 
vystavení působení vody až do hloubky 
1 metru po dobu 30 minut. Více informa-
cí naleznete na stránkách www.garmin.
com/waterrating.

Režimy intenzity a způsobu svícení

Režim Varia HL 500  
- světelný 
tok a max. 
intenzita 
svícení

Varia HL 501 
 - světelný tok 
a max.  
intenzita 
svícení

Rychlá 
jízda

600 lm  
95 lx

Není  
k dispozici

Silné 400 lm  
70 lx

300 lm  
65 lx

Střední 250 lm  
50 lx

200 lm  
50 lx

Slabé 150 lm  
30 lx

150 lm  
35 lx

Blikání 600 lm  
95 lx

Není  
k dispozici

 

Technické údaje pro zadní světlo

Typ  
akumulátoru

Dobíjitelný integrovaný 
akumulátor li-on

Výdrž  
akumulátoru

Až 4 hodiny v režimu 
silného svícení 
Až 14 hodin v režimu 
slabého svícení 
Režim blikání je  
k dispozici pouze  
pro zadní světlo  
Varia TL 300
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Rozmezí  
provozní 
teploty

Od -15°C do 50°C

Teplotní 
rozmezí  
pro nabíjení

Od 0°C do 40°C

Radiofrekven-
ce/protokol

2,4 GHz ANT+ bezdráto-
vý komunikační protokol

Voděodolnost IEC 60529 IPX7*
LED Varia 
TL 300, 301 
světelný tok 

22 lm (v režimu silného 
svícení)

*Přístroj dokáže odolat neúmyslnému 
vystavení působení vody až do hloubky 
1 metru po dobu 30 minut. Více informa-
cí naleznete na stránkách www.garmin.
com/waterrating.

Režimy intenzity svícení zadního 
světla

Režim 
intenzity 
svícení

Varia TL 
300 -  
světelný tok

Varia TL 301 - 
světelný tok

Silné 22 lm 22 lm
Střední 14 lm Není  

k dispozici
Slabé 7 lm 14 lm
Blikání 28 lm Není  

k dispozici 
Brzdění 35 lm 35 lm
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Technické údaje pro dálkové ovládání

Typ baterie Vyměnitelná CR2032 
(3 V)

Výdrž baterie Až 1,5 roku při použití  
1 hodinu denně

Rozmezí 
provozní 
teploty

Od -10°C do 50°C

Radiofrekven-
ce/protokol

2,4 GHz ANT+ bezdráto-
vý komunikační protokol

Voděodolnost 5 ATM*

*Přístroj dokáže odolat tlaku, který odpo-
vídá hloubce 50 m pod vodní hladinou.
Více informací naleznete na stránkách 
www.garmin.com/waterrating.

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ
Přístroj neukládejte na místě, které 
je dlouhodobě vystaveno extrémním 
teplotám, mohlo by dojít k jeho nená-
vratnému poškození.

Zamezte styku přístroje s chemickými 
čistícími prostředky, ředidly a repelen-
ty, které by mohly způsobit poškození 
plastových částí přístroje.

Ochrannou krytku dobře zamáčkněte, 
aby nemohlo dojít k poškození USB 
portu.
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Čištění přístroje
1  Otřete přístroj hadříkem navlhčeným  

v jemném čistícím prostředku.
2 Utřete přístroj do sucha.

Problémy a jejich  
odstranění

Resetování přístroje
Pokud přístroj přestane fungovat, může-
te ho resetovat.
  Po dobu 8 vteřin přidržte hlavní 

tlačítko.

Vypnutí jako ochrana  
proti přehřátí
Aby nemohlo dojít k přehřátí, mohou 
se přístroje Varia při nadměrném horku 
automaticky vypnout. V takovém případě 
bude stavová LED kontrolka až do jejich 
ochlazení svítit červeně. Přístroje Varia 
jsou určeny pro použití ve venkovních 
podmínkách.

Výměna O-kroužků
Náhradní O-kroužky (gumičky) jsou  
pro standardní držák k dispozici ve dvou 
velikostech:
• 33 x 38,1 x 22,9 mm AS568-125
• 43,2 x 48,3 x 22,9 mm AS568-131
POZNÁMKA: Pokud potřebujete vyměnit 
gumičky, používejte pouze gumičky  
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z EPDM (Etylen propylen dien mono-
mer). Toto příslušenství můžete zakoupit 
na http://buy.garmin.com nebo u autori-
zovaného dealera společnosti Garmin.

Podpora a aktualizace
Snadný přístup k níže uvedeným služ-
bám pro přístroje Garmin nabízí webové 
stránky Garmin Express™ (www.garmin.
com/express).
• Registrace produktu
• Návody k obsluze
• Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru
Abyste mohli aktualizovat software 
Vašeho přístroje, musíte mít nejprve 
vytvořený účet na webových stránkách 
Garmin Connect™ a současně musíte mít 
staženou aplikaci Garmin Express.
1  Prostřednictvím USB kabelu připojte 

přístroj k počítači.
  Pokud jsou k dispozici nové soft-

warové aktualizace, služba Garmin 
Express je stáhne do Vašeho přístroje.

2 Postupujte podle pokynů na displeji.
3  Pokud probíhá aktualizace, neodpojuj-

te přístroj od počítače.
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Získání dalších informací
•  Navštivte stránky www.garmin.com/

intosports.
•  Navštivte stránky www.garmin.com/

learningcenter.
•  Informace o volitelném příslušenství  

a náhradních součástkách získáte  
na stránkách http://buy.garmin.com 
nebo od svého dealera Garmin.

Dodatek
Softwarová licenční smlouva
POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁ-
VÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM 
LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, 
ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.
Společnost Garmin garantuje uživateli 
udělení této licence pro užívání soft-
warového vybavení obsaženého nebo 
přiloženého k tomuto produktu (dále 
jen software) v binárním spustitelném 
stavu pro běžné použití v rámci přístroje. 
Název, vlastnická práva a autorská práva 
na software zůstávají i nadále majetkem 
společnosti Garmin a/nebo poskytovate-
le v podobě třetí strany.
Použitím přístroje berete na vědomí, 
že je software majetkem společnosti 
Garmin a/nebo třetí strany a jako takový 
je chráněn autorskými právy jak v USA, 
tak mezinárodními autorskými právy. 
Dále berete na vědomí, že struktura, 
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organizace a kódy softwaru, pro které 
nejsou poskytovány zdrojové kódy, 
jsou cenným obchodním tajemstvím 
společnosti Garmin a/nebo poskytovate-
lů v podobě třetích stran a také, že jsou 
všechny zdrojové kódy softwaru cenným 
obchodním tajemstvím společnosti 
Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě 
třetích stran. V rámci této licence se za-
vazujete neprovádět na softwaru jakou-
koliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, 
revizní montáž, reverzní inženýrství nebo 
redukci softwaru či jeho částí do běžně 
čitelných formátů, případně nevytvářet 
jakákoliv od softwaru odvozená díla 
nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, 
že jakoukoliv část softwaru nevyvezete 
do zemí, ve kterých platí vývozní omeze-
ní ze strany USA.
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