VARIATM UT800
Hoiatus: seade on mõeldud kasutamiseks siseruumis. Ilma piisava õhuvooluta
kasutamise ajal võib seade ülekuumeneda. Käsitse ettevaatlikult!
Seadme ülevaade

①

Seadme
klahv

②

Oleku LED

Hoia all 1 sekund, et seade sisse lülitada. Hoia all 2
sekundit, et seade välja lülitada. Hoia all, et siseneda
paaristusrežiimi. Vali, et muuta töörežiime.
Vaata seadme olekut.

Tarkvara uuendamine arvutiga
Enne seadme tarkvara uuendamist arvutiga peab sul olema USB ANT StickTM ja
Garmin ConnectTM konto ja sa pead allalaadima Garmin Express rakenduse.
1. Ühenda USB ANT Stick arvuti USB-pessa.
2. Ühenda seade arvutiga USB-kaabliga. Kui tarkvara on saadaval, saadab
Garmin Express selle sinu seadmesse.
3. Järgi ekraanil olevaid juhiseid.
4. Ära ühenda seadet arvutist lahti uuendamise ajal.
Rattatule paaristamine Edge 820 seadmega
1. Too Edge seade anduri leviulatusse.
Märkus: ole 10 m kaugusel teistest ANT+ rattatuledest paaristamise ajal.
2. Lülita sisse Edge seade.
3. Vali
> Settings > Sensors > Add Sensor > Search All.
4. Kui põhituli on väljas, hoia Varia seadme klahvi 2 sekundit, et siseneda
paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt ja põhituli lülitub sisse. Seade on
paaristusrežiimis 5 minutit või kuni vajutad seadme klahvi.
5. Vali andur. Kui andur on paaristatud Edge seadmega,
põleb olekuikoon ühtlaselt ühenduste ekraanil.
Ühenduste ekraani vaatamine
Ühenduste ekraan kuvab GPSi, ANT+ andurite ja
juhtmevabade ühenduste olekud.
Koduekraanil või andmeekraanil libista ülevalt alla.
Ilmub ühenduste ekraan. Vilkuv ikoon tähendab, et
seade otsib.
Rattatule paaristamine Edge 1000 seadmega
1. Too Edge seade andurist 1 m kaugusele.
Märkus: ole 10 m kaugusel teistest ANT+ rattatuledest paaristamisel.
2. Lülita sisse Edge seade.
3. Vali > Sensors > Add Sensor > Search All.
4. Kui põhituli on väljas, hoia Varia seadme klahvi 2 sekundit, et siseneda
paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt.
5. Vali andur. Kui andur on paaristatud sinu Edge seadmega, põleb olekuikoon
ühenduste ekraanil ühtlaselt.

Valgusvihu automaatne intensiivsus
Kui paaristada põhituli ühilduva Edge seadmega, kohandub põhituli
automaatselt ümber, sõltuvalt hetkevalgusest, päikesetõusust ja –loojangust ja
kiirusest. Madalamal kiirusel valguse intensiivsus väheneb, et säästa aku
kestvust.

Oleku LED-id
LED
Põlev punane
Vilkuv punane
Vilkuv roheline
Põlev roheline
Vilkuv sinine

Olek
Laadimisel ilmnes tõrge või seade lülitus kinni
ülekuumenemise vältimiseks.
Aku on tühi.
Aku laeb.
Laadimine on lõppenud.
Seade on nutikas režiimis ja seda saab juhtida
paaristatud juhtmevaba kaugkontrolli või Edge
seadmega.
Seade on paaristusrežiimis.
Seade laadib üles tarkvara.

Vilkuv lilla
Vahelduvad sinine ja
roheline
Seadme sisselülitamine
1. Hoia seadme klahvi 1 sekund. Kui lülitad seadme esimest korda sisse, siseneb see
paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt. Paarista seade juhtmevaba kaugkontrolli või
Edge seadmega.
2. Hoia seadme klahvi 2 sekundit, et seade välja lülitada. Järgmine kord, kui seadme
sisse lülitad, on see kõrgintensiivsusega režiimis.
Seadme laadimine
Märkus: korrosiooni tekke vältimiseks kuivata alati enne laadimist või arvutiga
ühendamist põhjalikult USB-port, ilmastikukindel kate ja neid ümbritsev ala.
1. Lükka üles ilmastikukindel kate USB-pordilt.

2. Ühenda USB-kaabli väiksem otsik seadme USB-porti.
3. Ühenda USB-kaabli suurem otsik vooluallikasse, nagu nt USB-seinalaadurisse või
arvuti USB-porti.
4. Lae seade täielikult. Oleku LED vilgub roheliselt laadimise ajal. Kui LED põleb
ühtlase rohelise tulega, on laadimine lõppenud.
Laadimisnipid
• Ühenda laadur kindlalt seadme külge. Lae seadet, ühendades USB-kaabel
Garmini poolt heaks kiidetud toiteadapteriga, kasutades standardset
seinakontakti, või arvuti USB-porti. Täiesti tühja aku laadimine võtab aega umbes
kuus tundi, kui kasutad arvutit ja neli tundi, kui kasutad toiteadapterit.
• Eemalda laadur seadmest, kui LED põleb ühtlaselt roheliselt.
• Vaata allesjäänud aku kestvust
Edge seadme ühenduste ekraanilt.
Kaugkontrolli paaristamine Varia seadmega
Kui ühendad esimest korda Varia kaugkontrolli Varia seadmega, pead need omavahel
paaristama.
1. Too kaugkontroll 1 m kaugusele seadmest.
Märkus: ole 10 m kaugusel teistest ANT+ anduritest paaristamisel.
2. Kui põhivalgus on väljas, hoia Varia seadme klahvi 2 sekundit, et siseneda
paaristusrežiimi. Oleku LED vilgub lillalt.
3. Varia kaugkontrollis hoia all kahte klahvi samal ajal, kuni oleku LED hakkab
vaheldumisi näitama rohelist ja punast tuld, seejärel vabasta klahvid. Kaugkontroll
otsib Varia seadet. Kui kaugkontroll paaristub edukalt, vilgub oleku LED rohelisena 12
korda.
Intensiivsusrežiim
LED valgusvoog
Aku kestvus
Kõrge
800 lm
Kun 1,5 h
Keskmine
400 lm
Kuni 3 h
Madal
200 lm
Kuni 6 h
Öövalgus
100 kuni 300 lm
Kuni 6 h
Päevavalgus
700 lm
Kuni 25 h
Tooteuuendused
Paigalda arvutisse Garmin ExpressTM (www.garmin.com/express).
Niimoodi pääsed kiirelt ligi järgnevatele Garmini seadmetele mõeldud teenustele:
•
Tarkvarauuendused
•
Toote registreerimine

Põhitule seadistuste muutmine Edge 820 seadmega
Enne Varia seadme seadistuste muutmisest Edge seadmega pead seadmed
paaristama.
1. Vali
> Settings > Sensors > Lights.
2. Valikud:
• Vali Enable valgustuse võrgu lubamiseks.
• Vali Network Options > Light Mode, et määrata valgustuse
intensiivsusrežiim kõikide võrgus olevate tulede jaoks.

•
•
•

•

Vali Network Options > Light Beam Activated, et lülitada põhituli sisse
automaatselt, kui taimer käivitub või kui Edge seade lülitub sisse.
Vali Network Options > Test Lights, et kontrollida, kas iga tuli võrgus on
paigaldatud õigesti.
Vali Network Options > Auto Beam Adjustment, et muuta põhitule
intensiivsust automaatselt, sõltuvalt kiirusest. Kõrget intensiivsust kasutatakse
suurematel kiirustel ja madalamat intensiivsust madalamal kiirusel.
Vali tuli, et vaadata seadme infot ja kohandada igat võrgustikus olevat tuld.

Tulerežiimi seaded
Edge seadme vali
> Settings > Sensors > Lights > Network Options > Light
Mode.
Auto: kohandab tule intensiivsust ja režiimi automaatselt, sõltuvalt muutuvast
valgustusest ja kellaajast. Režiim sobib edasi-tagasi reisides või maanteel sõites.
High Visibility: määrab välgurežiimi või kõige kirkama saadaval oleva
valgustuse.
Trial: kohandab automaatselt tule intensiivsust ja valgusrežiimi sõltuvalt
muutlikust valgustusest ja kellaajast. Režiim on sobilik mägirattasõiduks.
Individual: võimaldab kohandada valguse intensiivsust ja iga võrgustiku
valgustuse mustrirežiimi.

Etteulatuva hoidiku paigaldamine
Kasuta etteulatuvat hoidikut, et paigaldada põhituli ja Edge seade. Garmin
soovitab kohandada hoidikut vastavaks Edge seadme vaatenurgaga enne
peatule paigaldamist ja kohandamist.
1. Vali ohutu koht, kuhu seade ja põhituli paigaldada, et need ei hakkaks
rattasõitu segama.
2. Kasuta 2,5 mm kuuskantvõtit kruvi ① eemaldamiseks juhtraua
kinnituskohast ②.
3. Vajadusel eemalda kaks kruvi hoidiku
③ ülaosast, keera konnektorit ja aseta
tagasi kaks kurvi, et muuta hoidiku
suunda.
4. Aseta kummist ketas juhtraua ümber:
•
Kui juhtraua läbimõõt on
25,4 mm, kasuta paksemat
ketast.
•
Kui juhtraua läbimõõt on 31,8 mm, kasuta õhemat ketast.
5. Aseta juhtraua kinnituskoht kummist ketta ümber.
Märkus: joonda kummist ketta kontuurid juhtraua kinnituskoha sees olevate
soontega.
6. Aseta kruvi tagasi kohale ja kasuta 2,5 mm kuuskantvõtit kruvi
pinguldamiseks.

Märkus: soovitame kontrollida aeg-ajalt, kas kruvid on
kindlalt paigal.
7. Paigalda Edge seade ja kohanda hoidikut
(valikuline).
8. Ühenda veerandpöördega adapter ④ põhitule külge.
9. Sisesta kruvi ⑤ ja pingulda.

10. Joonda veerandpöördega adapteri tagaolevad sakid hoidiku all olevate
sisselõigetega.
11. Suru kergelt üles ja keera adapterit vastupäeva, kuni see kohale klikib.
Seadme hooldus
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas – see võib
põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Väldi keemiliste puhastusainete ja lahustite kasutamist, kuna need võivad
plastosi kahjustada.
Kinnita ilmastikukindel kate, et vältida USB-pordi kahjustumist.
Seadme puhastamine
1. Pühi seadet õrnatoimelises puhastusvahendis niisutatud lapiga.
2. Pühi kuivaks.
Pärast puhastamist lase seadmel täielikult kuivada.
Ülekuumenemise vältimine
Ülekuumenemise vältimiseks võib Varia seade välja lülituda, kui seda kasutada
kõrge intensiivsusega soojas umbses keskkonnas. Oleku LED põleb punaselt,
kuni seade maha jahtub. Kasuta seadet välitingimustes.
Aku säästmine madalas temperatuuris
Seadme aku kestvuse pikendamiseks läheb Varia seade keskmisse, madalasse ja
välgurežiimi, kui seda kasutada väga külmades temperatuurides.

Tule võrgustiku seaded
Edge seadmes vali
> Settings > Sensors > Lights ja vali paaristatud tuli.
Enable: lülitab tule sisse ja võimaldab tuld juhtida kaugelt Edge seadmega. Keela tuli,
et see välja lülitada tule võrgustikust.
Light Mode: määrab tule ja võimaldab tuld juhtida kaugelt Edge seadmega. Keela
tuli, et see lahti ühendada tule võrgustikust.
Märkus: seade on saadaval, kui valid Individual tulerežiimi seade.
Software Update: kontrollib põhitule tarkvara uuendusi.
About: kuvab seadme, tarkvara ja aku info.
Remove: võimaldab kustutada paaristatud tule võrgustikust.
Tule võrgustiku testimine
1. Edge seadmes vali
> Settings > Sensors > Lights > Network Options > Test
Lights.
2. Vali testitav tuli. Tuli vilgub, kui see on ühendatud.

12. Kohada põhitule nurka niimoodi, et see oleks teega paralleelselt. Kasuta 4 mm
kuuskantvõtit kruvi pinguldamiseks.

Märkus: kontrolli aeg-ajalt kruvi pingulolekut.
Kiivrihoidiku paigaldamine
1. Leia kindel koht, kuhu põhituli asetada ja
kus see ei segaks rattasõitu ja tunduks kiivril
mugav.
2. Kinnita hoidik rihmadega.
3. Lukusta rihmad, surudes klambreid alla.
4. Ühenda adapter ① põhitulega.

5. Sisesta kruvi ② ja pingulda seda käsitsi.
6. Joonda adapteril olevad sakid hoidiku
taga olevate sisselõigetega.
Hoob ③ peab olema avatud asendis.
7. Aseta seade hoidikusse.
8. Keera hoob suletud asendisse, et
kinnitada seade hoidikusse. Hoob peab
olema ühel tasandil alusega.
9. Kohanda põhitule nurka ja kasuta 4 mm
kuuskantvõtit kruvi pinguldamiseks.
Märkus: kontrolli aeg-ajalt kruvi
pingulolekut.

Tehnilised andmed
Aku tüüp
Aku kestvus
Töötemp. vahemik
Laadimistemp. vahemik
Raadiosagedus/protokoll
Veekindlus

Taaslaetav sisseehitatud liitiumioonaku
Kuni 1 aastat ooterežiimis
-15oC kuni 50oC
0oC kuni 45oC
2,4 GHz ANT+ juhtmevabade sidekanalite
protokoll
IEC 60529 IPX7*

LED valgusvoog
100 kuni 800 lm
* Seade talub juhuslikku vette sattumist kuni 1 m sügavusele kuni 30 minutiks.
Lisainfot vaata www.garmin.com/waterrating.
Seadme taaskäivitamine
Taaskäivita seade, kui see ei tööta.
Hoia seadme klahvi 8 sekundit, kuni kõik LED-id lülituvad välja.
Taaskäivitamine kustutab seadmest paaristumise ühendused.
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