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ĎALŠIA ÚROVEŇ CYKLISTIKY.
Či už dochádzate na bicykli do práce alebo ste súčasťou pretekárskeho

pelotónu, máme riešenia pre všetky vaše potreby. GPS cyklopočítače  
s navigáciou odbočka po odbočke, špecifický cyklistický routing, technológie  

na zvýšenie bezpečnosti a športové metriky aj pre majstra sveta.  
Všetko je možné.
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VÝKON / TRÉNING NAVIGÁCIA
MERANIE A ZÁZNAM CYKLISTICKÝCH METRÍK: 
• Edge 520/520 Plus/530/ 820/830/1030/1030 Plus 
• ANT+ snímače  (pulz / kadencia) 
• Powermeter Vector (W)

ĎALŠIE ÚROVNE VÁŠHO TRÉNINGU: 
• Kompatibilita s ANT+ indoor trenažérmi 
• Pokročilé tréningové plány a kalendár 
• Kompatibilita s elektronickým  radením (Di2)

ANALYZUJTE A SÚŤAŽTE 
• Garmin Connect aplikácia 
• Strava Live Segmenty 
• Podpora exportu a analýzy dát v aplikáciách tretích   
   strán (TrainningPeaks)

KDEKOĽVEK JAZDÍTE 
S PREHĽADOM 

• Predinštalované cyklomapy EU (Edge 520/520   
   Plus/530/ 820/830/1030/1030 Plus/Explore)

• Automatické okružné jazdy  
• Navigácia po odbočeniach 
• Možnosť dohrávať ďalšie mapy z edícií cestné  
   alebo Topo

• Dostupná databáza POI bodov

• Podpora dohrávania (voliteľných) mapových vrstiev  
   a údajov ako napr. trasy trailov z Trailforks

ZVÝŠTE KVALITU A BEZPEČNOSŤ VAŠEJ JAZDY S GARMIN



VÝKON / TRÉNING INFORMÁCIE
VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ 
• Vďaka kompatibilným doplnkom zo série Varia  
• Varia radar  
   (Edge 130 Plus/520/520 Plus/530/820/830/1030/1030 Plus/Explore) 
• Varia svetlá 
   (Edge 130 Plus/520/520 Plus/530/820/830/1030/1030 Plus/Explore)

ZDIEĽAJTE JAZDU (SMARTFUNKCIE) 
• LiveTrack  
• GroupTrack 
• Detekcia nehody 
• On-line asistent

PREHĽAD AKO NIKDY PREDTÝM 
• Komponenty Varia pre bezpečnejšiu jazdu  
• Zvukové upozornenia (alarm) 
• Diaľkové ovládanie Edge 
• Zdieľanie správ medzi jazdcami 
• Voliteľné rozšírenia s on-line informáciami o počasí  
   vzhľadom na vašu polohu a pod.  
• ClimbPro funkcia pre detailný náhľad na profil trasy





• NOVINKA: Pri jazde v teréne zaznamenáva celkový počet skokov, vzdialenosť 
skokov, a tiež súvisiaci čas HANGTIME. GRIT metrika zmeria náročnosť každej 
jazdy, FLOW metrika sa postará o sledovanie plynulosti zjazdu, a následne jazdu 
ohodnotí bodovým skóre, ktoré sa môžete pokúsiť vylepšiť pri ďalšej jazde. 

• NOVINKA: Špeciálna funkcia CLIMBPRO - poskytuje používateľovi rozšírené 
informácie o aktuálnom, priebežnom i celkovom prevýšení, sklone terénu, 
zostávajúcej vzdialenosti a k vrcholu (na úsekoch / do ciela) , nadmorskej výške 
a pod. v reálnom čase na dráhe reps. na nahratej trase.

• NOVINKA: Edge 130 Plus je vybavený funkciou DETEKCIA NEHODY (incident 
detection), ktorá sa aktivuje napr. pri páde z bicykla.

• Kompaktný, ľahký, ale veľmi odolný GPS cyklopočítač  so základnou navigáciou 
a unikátnymi funkciami pre cyklistickú bezpečnosť.

• 1.8” displej s výbornou čitateľnosťou na priamom slnku, ovládanie 
prostredníctvom tlačidiel.

• GPS+GLONASS+Galileo satelitný chipset a barometrický výškomer pre 
precízne dáta aj v ťažkých podmienkach.

• Základná navigácia s upozornením na odbočky vás dokáže navigovať aj späť na 
štart. Vytvorte a stiahnite priamo do zariadenia trasy  
v aplikácii Garmin Connect/Connect Mobile.

• Podpora segmentov Garmin Strava Lives segments.

• Smart notifikácie po pripojení kompatibilného smartfónu 
(iOS, Android), LiveTrack zdieľanie polohy v reálnom čase.

• Podpora ANT+ príslušenstva vrátane radu produktov VARIA a VECTOR.

• Výdrž batérie 12 hodín.

EDGE® 130 PLUS



EDGE® 520 PLUS
•  Štandard výbavy pre jazdu a tréning počas celého roka na cestnom i horskom 

bicykli s profilom aj pre stacionárny tréning.

• Jasný farebný displej s vysokým rozlíšením 200 x 265 pix.  
a uhlopriečkou 2.3". Jasne čitatelný aj za zhoršených podmienok prostredia.

• ANT+ kompatibilný pre pripojenie doplnkov a voliteľného príslušenstva ako 
pulzomer, snímač kadencie, wattmeter, komponenty Varia. 

• Po pripojení wattmetra Vector poskytuje komplexné cyklistické (výkonnostné) 
metriky ako skutočný výkon (W), FTP, VO2max.a Dynamické metriky. 

• Výdrž batérie až do 15 hodín (v závislosti od použitia). 

• Predinštalovaná mapa Garmin Cycle Map vrátane názvov ulíc. Naviguje iba na 
uložené body, po prejdených a naplánovaných trasách.

• Predinštalovaná aplikácia STRAVA Live Segments vám umožní súťažiť s vašimi 
najlepšími výkonmi alebo s výkonmi ostatných jazdcov v reálnom čase,  
s výsledkami priamo na displeji.

• Vylepšené smart funkcie zahŕňajú okrem Livetrack aj GroupTrack - sledovanie 
každého pripojeného jazdca z vášho pelotonu priamo na mape. Správy jazdec 
jazdcovi umožňujú zaslanie prednastavených správ priamo zo zariadenia Edge 
na zariadenie Edge.

• Pre jazdcov MTB je predinštalovaná aplikácia TRAILFORKS, s ktorou môžete 
objavovať a sťahovať MTB traily z celého sveta zdarma.

• S predinštalovanou aplikáciou Trainning Peaks Daily Workout si beriete 
virtuálneho trénera so sebou na každý tréning.







•  O 13% väčší displej (oproti modelu 520) pri zachovaní kompaktných rozmerov  
s uhlopriečkou 2.6" (6.6cm) a rozlíšením 246 x 322.

• Edge 530 pri jazde v teréne (MTB) zaznamenáva celkový počet skokov, vzdialenosť 
skokov, a tiež súvisiaci čas HANGTIME. GRIT metrika zmeria náročnosť každej jazdy, 
FLOW metrika sa postará o sledovanie plynulosti zjazdu, a následne jazdu ohodnotí 
bodovým skóre, ktoré sa môžete pokúsiť vylepšiť pri ďalšej jazde.

• Predinštalovaná mapa Garmin CycleMap Europe.

• Podpora cyklistických segmentov pre virtuálne preteky v reálnom čase. 

• On-line služby a smart notifikácie z pripojeného smartfónu (Bluetooth) - live tracking, 
grouptrack, upload / download, počasie, zobrazenie prichádzajúcich hovorov / SMS a 
iné. Smart pripojenie môžete tiež využiť pre dohľadanie strateného Edge (napr. po páde) 
alebo ako bike alarm pri parkovaní bicykla.

• Podpora personalizácie zariadenia vďaka službe Connect IQ (nové widgety, dátové polia 
a iné) + aplikácií tretích strán (napr. Specialized aplikácia pre ovládanie e-bike).

• Unikátny úsporný mód, vďaka ktorému predĺžite výdrž batérie z bežných 20 hodín 
až na 40 hodín. Po novom aj s podporou pre externý zdroj napájania (voliteľné 
príslušenstvo).

• ANT+ kompatibilný pre pripojenie doplnkov a voliteľného príslušenstva - pulzomer, 
snímač kadencie & výkonu, a tiež produktov zo série Varia (svetlá a radar). 

• Po pripojení ANT+ wattmetra Vector poskytuje komplexné cyklistické (výkonnostné) 
metriky ako skutočný výkon (W), funkčný prahový výkon (FTP), VO2max a iné. 

• Podpora pre pripojenie Edge 530 ako vzdialeného (bezdrôtového) ovládania/displeja pre 
váš e-bajk.

• Podpora funkcie Detekcia nehody pri jazde na cestnom bicykli. 
Funkcia, ktorá sa aktivuje napr. pri páde z bicykla.

EDGE® 530



EDGE® 830
•  Nový o 13% väčší displej (oproti modelu 520) pri zachovaní kompaktných rozmerov  

s uhlopriečkou 2.6" (6.6cm) a rozlíšením 246 x 322. S podporou dotykového ovládania aj  
v rukaviciach. 

• Edge 830 pri jazde v teréne (MTB) zaznamenáva celkový počet skokov, vzdialenosť skokov,  
a tiež súvisiaci čas HANGTIME. GRIT metrika zmeria náročnosť každej jazdy, FLOW metrika 
sa postará o sledovanie plynulosti zjazdu, a následne jazdu ohodnotí bodovým skóre, ktoré sa 
môžete pokúsiť vylepšiť pri ďalšej jazde.

• Predinštalované cykloturistické mapy (Garmin Cycle map) pre navigáciu po odbočeniach  
na cestách i mimo nich v rámci EU.

• Podpora cyklistických segmentov pre virtuálne preteky v reálnom čase.  Dostupný plánovač trás 
pre plánovanie priamo nad mapou alebo použitím bodov záujmu (POI).

• On-line služby a smart notifikácie z pripojeného smartfónu (Bluetooth) - live tracking, 
grouptrack, upload / download, počasie, zobrazenie prichádzajúcich hovorov / SMS a iné.  
Smart pripojenie môžete tiež využiť pre dohľadanie strateného Edge (napr. po páde) alebo ako 
bike alarm pri parkovaní bicykla.

• Podpora personalizácie zariadenia vďaka službe Connect IQ (nové widgety, dátové polia a iné) + 
aplikácií tretích strán (napr. Specialized aplikácia pre ovládanie e-bike).

• Unikátny úsporný mód, vďaka ktorému predĺžite výdrž batérie z 20 hodín až na 40 hodín.  
Po novom aj s podporou pre externý zdroj napájania (voliteľné príslušenstvo).

• ANT+ kompatibilný pre pripojenie doplnkov a voliteľného príslušenstva.  

• Po pripojení ANT+ wattmetra Vector poskytuje komplexné cyklistické (výkonnostné) metriky 
ako skutočný výkon (W), funkčný prahový výkon (FTP), VO2max a iné. 

• Podpora pre pripojenie Edge 530 ako vzdialeného ovládania/displeja pre váš e-bajk.

• Podpora funkcie Detekcia nehody pri jazde na cestnom bicykli. Funkcia, ktorá sa aktivuje napr. 
pri páde z bicykla.







• Jasný farebný 3.5" (8.9cm) displej s vysokým rozlíšením  a podporou ovládania v rukaviciach. 

• NOVINKA: Prepracované vyhotovenie Edge 1030 Plus ponúka tiež podporu relevantných metrík 
pre MTB. Edge 1030 Plus pri jazde v teréne zaznamenáva celkový počet skokov, vzdialenosť 
skokov, a tiež súvisiaci čas HANGTIME. GRIT metrika zmeria náročnosť každej jazdy, FLOW 
metrika sa postará o sledovanie plynulosti zjazdu, a následne jazdu ohodnotí bodovým skóre, 
ktoré sa môžete pokúsiť vylepšiť pri ďalšej jazde.

• NOVINKA: Pokročilá správa a plánovanie trás vrátane Trendline™ Popularity Routing - pre 
vašu inšpiráciu na jazdu. Plánujte a vytvárajte trasy jázd priamo na vašom Edge alebo si ich 
jednoducho "prevezmite" z vašich obľúbených aplikácií ako Strava alebo Komoot. Dostupné tiež 
upozornenia na navigáciu mimo trasy s podporou návratu na povôdnú navigačnú trasu.

• NOVINKA: Prepracovaný LiveTrack pre vytváranie a zdieľanie plánovanej trasy s on-line 
vzdialeným sledovaním. LiveTrack na zdieľanie pozície a treningových dát s vašimi blízkymi, táto 
funkcia rozšíri možnosti aj na vašich “spolujazdcov” a tréningových partnerov.

• Predinštalovaná cykloturistická mapa Garmin Cycle s navigáciou odbočka po odbočke a 
upozornením na prudké zákruty.

• Zostaňte v spojení so správami jazdec jazdcovi alebo posielajte prednastavené odpovede na 
zmeškané hovory. 

• Batéria vystačí aj na vaše najdlhšie jazdy s výdržou až 24 hodín. Ak použijete externú batériu 
Garmin charge power pack, váš Edge vydrží dlhšie ako vy.

• Detekcia nehody dokáže manuálne alebo automaticky odoslať informáciu predvoleným 
kontaktom v prípade nehody.

• Connect IQ vám umožní prispôsobiť Edge vašim potrebám, aby zobrazoval presne tie 
informácie, ktoré potrebujete. Aplikácie, widgety a dátové polia zdarma v online obchode 
Connect IQ store + aplikácie tretích strán (napr. Specialized aplikácia pre ovládanie e-bike).

EDGE® 1030 PLUS





EDGE® EXPLORE
Keď volá dobrodružstvo, tak treba odpovedať jazdou na dvoch kolesách! 

Cyklopočítače zo série Edge Explore prinášajú zjednodušené zariadenia vhodné 
pre cykloturistiku s navigáciou po odbočeniach v rámci celej Európy. Jednoduché 

používateľské rozhranie s hlavnými funkciami pre vyhľadávanie POI alebo 
adresných bodov s následnou navigáciou.  

Pre jazdu v neznámom prostredí môžete využiť funkciu pre výpočet okruhových 
výletov po zadaní troch základných parametrov trasy.   





• Jasný a veľký farebný displej s uhlopriečkou 3" (7.6cm) s dotykovým ovládaním, 
vysokým rozlíšením a podporou ovládania v rukaviciah.

• Predinštalované cykloturistické mapy Garmin Cycle pre navigáciu  
po odbočeniach na cestách i mimo nich v rámci EU.

• Funkcia pre automatický výpočet okružnej jazdy (trasy) vo vašom okolí po zadaní 
preferovaných parametrov trasy.

• Dostupný plánovač trás pre plánovanie priamo nad mapou alebo použitím bodov 
záujmu (POI).

• Podpora aplikácie Garmin Connect pre plánovanie a zdieľanie nových trás a tréningov.

• On-line služby a smart notifikácie z pripojeného smartfónu (Bluetooth) - live tracking, 
upload / download, počasie a iné.

• ANT+ kompatibilný pre pripojenie doplnkov a voliteľného príslušenstva - pulzomer, 
snímač kadencie & výkonu, a tiež produktov zo série Varia (svetlá a radar). Poslúži tiež 
ako diaľkové ovládanie pre Virb kamery.

• Sledujte a analyzujte všetky dostupné dáta z pripojených snímačov detailne po nahratí 
záznamu do aplikácie Garmin Connect. Dodatočne môžete záznam doplniť aj o výbavu, 
ktorú ste počas tréningu použili. 

• Podpora personalizácie zariadenia vďaka službe Connect IQ  
(nové widgety, dátové polia a iné) + aplikácií tretích strán 
(napr. Specialized aplikácia pre ovládanie e-bike).

• Podpora funkcie Detekcia nehody pri jazde na cestnom bicykli.  
Funkcia, ktorá sa aktivuje, napr. pri páde z bicykla. Po pripojení kompatibilného 
smartfónu umožňuje Edge nastavenie a aktiváciu funkcie prostredníctvom mobilnej 
aplikácie Connect Garmin.

EDGE® EXPLORE





PRÍSLUŠENSTVO





NA VÝKONE ZÁLEŽÍ
Tretia generácia merača skutočného výkonu (W) priamo v pedáloch. 
Patentovaná technológia Garmin je v novom modeli integrovaná 
priamo v tele pedálov systému Kéo bez použitia podu. Vector 3 je tak 
kompaktnejší, odolnejší a má veľmi jednoduchú a rýchlu inštaláciu, 
ktorú zvládne každý cyklista aj sám.  Na rozdiel od iných dostupných 
riešení merania výkonu ponúka VECTOR 3 okamžité použitie s 
výstupom merania pre každý pedál samostatne s kompatibilným 
zariadením Garmin (nie je v balení). 

PRECÍZNE MERANIE SKUTOČNÉHO VÝKONU 
V ponuke aj zjednodušená verzia riešenia so snímaním výkonu 
z jedného (ľavého) pedálu.

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE CYKLISTICKÝCH METRÍK
Zobrazenie kompletnej výkonnostnej metriky na kompatibilnom Edge, 
ktorý poskytuje grafický výstup s informáciami o čase strávenom v 
sedle/postoji, fázach výkonu, silových fázach, stredovom vyvážení 
plochy pedálov (PCO), uhly silovej fázy a mnoho iného.

DOSTUPNÉ VÝKONNOSTNÉ METRIKY
Zobrazenie kompletnej výkonnostnej metriky na kompatibilnom 
Edge, ktorý poskytuje grafický výstup s informáciami o čase 
strávenom v sedle/ postoji, fázach výkonu a ďalších. 

•  Rovnováha Ľ/P noha
• Výkon (aktuálny, min./ max, 

priemer, iné)
• Training Stress ScoreTM

• Normalised Power 
• Intensity Factor 

• Celkový výkon (W)
• Overall kilojoules
• Power zones
• Torque effectiveness 
• Pedal smoothness 
• PCO (Platform centre offset)

VECTOR® 3 / 3 SINGLE - WATTMETER INTEGROVANÝ V PEDÁLOCH



NOVINKA

NOVINKA

Varia RVR 315 Kompaktná a dostupnejšia verzia cyklo-radaru Varia™ 
RTL515 -bez červeného spätného svetla. Cyklo-radar Varia™ RVR315 
vás pri jazde upozorňuje na vozidlá približujúce sa zozadu a je 
aktívnym riešením pre lepšiu bezpečnosť cyklistov pri jazde na bežnej 
cestnej kominukácii. V rámci nastavenia spustí pripojená jednotka 
(Garmin zariadenie alebo smartfón) alarm (zvukové upozornenie) 
ihneď po zaregistrovaní vozidla. 

Tretia generácia cyklo-radaru Varia™ pre bezpečnejšiu jazdu  
na cestách. Novinkou je možnosť pripojenia a využitia radaru aj so 
smartfónom (Bluetooth) a aplikáciou VariaApp. Optimálne rozširuje 
a dopĺňa funkcie kopmatibilných cyklopočítačov a hodiniek Garmin 
(ANT+). 

Varia RTL 515 je aktívny cyklo-radar, ktorý vás pri jazde upozorňuje  
na vozidlá približujúce sa zozadu a v rovnakom momente začne 
blížiacemu vozidlu signalizovať vašu prítomnosť na ceste. Spätné 
bezpečnostné (červené) LED svetlo zabezpečí dostatočnú viditeľnosť 
a približujúce vozidlo upozorní na vašu prítomnosť zmenou intenzity 
svetla (blikania).

VARIATM RVR 315 VARIATM RTL 515





Nové radary Varia RTL515 & RVR315 sú okrem ANT+ vybavené aj 
integrovaným Bluetooth pre pripojenie Varia radaru k smartfónu 
s využitím aplikácie Varia App. Vďaka prehľadnej aplikácii získate 
prehľad o situácii "za vami", o blížiacich sa vozidlách. Tiež si 
môžete nastaviť zvukové a vibračné upozornenia. Po spárovaní 
so smartfónom Varia™ dokáže zaregistrovať a upozorniť jazdca 
na približujúce sa vozidlá až zo vzdialenosti 140 metrov. V rámci 
nastavenia spustí pripojený smartfón alarm (zvukové a/alebo 
vibračné upozornenie) ihneď po zaregistrovaní vozidla. Varia™ 
rozoznáva aj rýchlosť vozidla, a pokiaľ sa približuje príliš rýchlo,  
tak sa displej sfarbí do červena.

VŠETKO OK PRIBLIŽOVANIE VOZIDLA VOZIDLO SA PRIBLIŽUJE 
PRÍLIŠ RÝCHLO

VARIATM APLIKÁCIA 



NOVINKA

• Predné cyklo svetlo pre univerzálne použitie pre jazdu na cestách 
alebo v teréne. Viditeľné zo vzdialenosti až 1.6 km.

•  Svietivosť lúča 800 lumenov (max. výkon) po dobu 1.5 hodiny.

• Automatické nastavenie svetla v závislosti od okolitého osvetlenia, 
rýchlosti a profilu jazdy pre predĺženie výdrže batérie.

• Možné nezávislé použitie. Inteligentné funkcie dostupné  
po pripojení ku kompatibilnému Edge.

• 5 prednastavených svetelných módov - vysoká, stredná, nízka 
intenzita, nočné a denné svetlo.

NOVINKA v ponuke príslušenstva pre zariadenia zo série Edge pre 
komfortné použitie cyklopočítača na časovkárskych nástavcoch.

VARIATM UT800 
INTELIGENTNÉ PREDNÉ SVETLO

DRŽIAK NA ČASOVKÁRSKE NÁSTAVCE (TT) 
PRE EDGE CYKLOPOČÍTAČE



Aplikácia Garmin Connect je nástroj, pomocou ktorého môžete
v mobilnom telefóne alebo na webovej stránke sledovať,
analyzovať a zdieľať údaje o zdraví a kondícii zo svojho
zariadenia Garmin.
Connect využijete aj na plánovanie štrukturovaných tréningov 
a vytvorenie trás, ktoré môžete odoslať priamo do svojho
zariadenia.
Po spárovaní vášho Edge so smartfónom môžete využívať smart
funkcie, aktuálne predpovede počasia a bezpečnostné funkcie
ako Incident Detection a LiveTrack.

Stiahnite si Garmin Connect Mobile aplikáciu do smartfónu  
pre bezdrôtové nahrávanie aktivít z vášho zariadenia Garmin  
a dosiahnite svoje fitness a wellness ciele.

GARMIN CONNECTTM 
GARMINCONNECT.COM

GARMIN CONNECTTM MOBILE



VYKROČTE K SVOJMU ZDRAVŠIEMU JA S INDEX SMART
VÁHOU S METRIKAMI, NA KTORÝCH ZÁLEŽÍ. 

Index smart váha vám umožní sledovať údaje o výkone, váhu  
a telesnú kompozíciu na jednom mieste. Bezdrôtovo sa 
synchronizuje až so 16 rôznymi profilmi na Garmin ConnectTM.
• Keď sa na váhu postavíte, Index smart váha rozpozná špecifického 

používateľa a automaticky prenesie údaje do jeho profilu na 
Garmin ConnectTM.

• Index meria metriky, na ktorých záleží, ako je váha (lb, kg, stlb), 
BMI, telesný tuk, percentuálny podiel vody, kostí a svalovej hmoty 
v tele.

• Na LCD displeji sa zobrazujú jasné extra veľké číslice na čiernom 
pozadí pre lepšiu viditeľnosť.

• Index hneď po vložení batérií prechádza do režimu WiFi, ANT+  
a Bluetooth.

PRESKÚMAJTE A PREVEZMITE APLIKÁCIE, POMOCOU 
KTORÝCH MÔŽETE PRISPÔSOBIŤ SVOJE ZARIADENIE 
GARMIN POMOCOU APLIKÁCIE CONNECT IQ, NAŠEJ 
VYTVORENEJ PLATFORMY. 

Sťahujte aplikácie a prispôsobte si 
zadarmo svoje Garmin zariadenie.
Connect IQ je miestom pre 
špeciálne vyvinuté aplikácie na 
prispôsobenie kompatibilných 
Garmin zariadení. Vyberte si z 
viac ako 1000 aplikácií v Connect 
IQ obchode, ktoré vám umožnia 
prispôsobiť ciferníky, widgety alebo 
dátové polia. Stiahnite si aplikácie a 
nové funkcie, ktoré vyhovujú vášmu 
životnému štýlu. 

Kompatibilné cyklo zariadenia:  
Edge 130 Plus/ 520 Plus / 530 / 820 
/ 830 / Explore / 1030 / 1030 Plus.

GARMIN INDEXTM  SMART SCALECONNECT IQTM





PRE VIAC INFORMÁCIÍ K DOSTUPNÉMU PRÍSLUŠENSTVU
NAVŠTÍVTE STRÁNKU WWW.GARMIN.SK.

PRÍSLUŠENSTVO

CYKLO MAPY PRE 29 ŠTÁTOV

VARIA SEAT-POST QUARTER- TURN 
MOUNT

KLASICKÝ DRŽIAK 
NA RIADIDLÁ / PREDSTAVEC

VYSUNUTÝ DRŽIAK  
NA RIADIDLÁ 

PRENOSNÉ PÚZDRO

GARMIN CHARGE™ POWER PACK

SNÍMAČ RÝCHLOSTI A KADENCIE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

PULZOMER PREMIUM FAREBNÉ SILIKÓNOVÉ PÚZDRA



EDGE® 
130 PLUS

EDGE® 
520 PLUS

EDGE® 
530

EDGE® 
830

EDGE® 
1030 PLUS

EDGE®  
EXPLORE

ZÁ
KL

AD
NÉ

 PA
RA

ME
TR

E Vysokocitlivý GPS príjimač • • • • • •
Rozmery zariadenia (ŠxVxH) 4.1 x 6.3 x 1.6 cm 4.9 x 7.3 x 2.1 cm 5.0 x 8.2 x 2.0 cm 5.0 x 8.2 x 2.0 cm 5.8 x 11.2 x 2.0 cm 5.5 x 10.5 x 2.2 cm
Hmotnosť 33 g 60 g 75.8 g 79.1 g 123 g 116 g
Displej 2.7 x 3.6 cm 2.3" farebný 2.6" farebný dotykový 2.6" farebný dotykový 3.5" farebný dotykový 3" farebný dotykový
Výdrž batérie Do 12 hodín Do 15 hodín. Do 20 hodín. Do 20 hodín. Do 24 hodín. Do 12 hodín.
Vodotesnosť • • • • • •

MA
PY

 &
 N

AV
IG

ÁC
IA Základná mapa • • • • •

Podpora máp • • • • •
Predinštalovaná cyklomapa EU Garmin Cycle • • • • •
MicroSD slot • •
Okruhové trasy • • •
Plánovač trás • • •

VÝ
KO

N 
A T

RÉ
NI

NG

Trasový počítač (rýchlosť, čas, iné) • • • • • •
Barometrický výškomer • • • • • •
Teplota • • • • •
Nastaviteľné dátové polia • • • • • •
Auto Scroll • • • • • •
Auto Pause® • • • • • •
Auto Lap® • • • • • •
Intervalové tréningy • • • •
Pokročilé tréningy • • • • •
Virtual Partner® • • • • •
Podpora segmentov v zariadení • • • • •

AN
T+

 K
OM

PA
TI

BI
LI

TA

Pripojenie s cyklotrenažérom (ANT+) • • • • •
Podpora MTB metrík • • • •
Pokročilé výkonnostné metriky (s wattmetrom) • • • •
Pulzomer • • • • • •
ANT+ snímač kadencie & rýchlosti • • • • • •
ANT+ Wattmeter kompatibilita • (základné metriky) • • • • • (základné metriky)
Pripojenie k e-bicyklom cez ANT+ • • • • •
Varia Radar • • • • • •
Varia predné a zadné svetlá • • • • •
ANT+ indoor trenažér kompatibilita • • • •

KO
NE

KT
IV

IT
A

LiveTracking (živé sledovanie) • • • • • •
Detekcia nehody • • • • • •
GroupTrack • • • •
Connect IQ™ store •  (len dátové políčka) • • • • •
Widget s počasím online • • • • • •
Bezdrôtové nahrávanie do Garmin Connect aplikácie • • • • • •
Smart notifikácie • • • • • •
Diaľkové ovládanie Edge® kompatibilita • • • • • •
Wi-Fi • • • •

CYKLO ZARIADENIA







VECTOR 3 VECTOR 3S

PA
RA

ME
TR

E
Hmostnosť pedálov 316 g 

(spolu obidva pedále)
324 g 

(spolu obidva pedále)
Hmostnosť pedál PODu 23 g 23 g

Hmotnosť kufrov 38 g 38 g

Celková hmotnosť - 1pedál + pedál POD 179 g 179 g (Ľavý, so snímačom),
164 g (Pravý)

ANT+® kompatibilita • •

Kompatibility pedálov Look Kéoe Look Kéoe

Presnosť meraní (odchýlka) +/-1% +/-1%

Životnosť batérií

Viac ako 120 hodín
cyklistiky /  

Jednoducho
vymeniteľné batérie 2x LR44

Viac ako 120 hodín
cyklistiky /  

Jednoducho
vymeniteľné batérie 2x LR44

PA
RA

ME
TR

E 
VE

CT
OR

Základné snímané hodnoty výkonu (W) Aktuálny/3s/10s /30s /priemer/
LAP/zóna výkonu/MAX/%FTP/Kj

Aktuálny/3s/10s /30s /priemer/
LAP/zóna výkonu/MAX/%FTP/Kj

Záber výkonu •

Watty na kilogram • •

Kadencia Aktuálna/priemer/LAP Aktuálna/priemer/LAP

Funkčný prahový výkon (FTP) • •

Normalizový výkon (NP) Aktuálny / LAP / last LAP / celkový Aktuálny / LAP / last LAP / celkový 

Intensity Factor™ (IF)c • •

Training Stress Score™ (TSS)d • •

Efektivita pedálovania •

Platform Center Offset (PCO) Aktuálna/priemer/LAP

Fázy výkonu (PP) Aktálna/priemer/LAP vrchol/

Čas v sedle / postojačky Celkovo/za okruh LAP

Rovnaváha (Ľ/P noha) Aktuálna/3s/10s/30s/priemer/LAP

Plynulosť pedálovania •

VARIA RADAR RVR 315 VARIA RADAR RTL 515

PA
RA

ME
TR

E

Režimy N/A (nemá svetlo) svieti, bliká

Intenzita svetla N/A (nemá svetlo) max. 20 lumenov (svieti) / max. 65 
lumenov (bliká)

Výdrž batérie  
(pri max. výkone) 7 hodín 16 hodín (65lm)

ANT+ • •

Vodotesnosť IPX7 IPX7
Rozmery  
zariadenia

Cykloradar (zadný):  9.9 x 1.9 
x 4.0 cm

Cykloradar (zadný):  9.9 x 1.9 
x 4.0 cm

Hmotnosť  
zariadenia Cykloradar (zadný):  71 g Cykloradar (zadný):  71 g

VARIA UT800 SMART  
PREDNÉ SVETLO

VARIA SMART  
ZADNÉ SVETLO

PA
RA

ME
TR

E

Režimy 5 svetel. módov svieti, bliká

Intenzita lúča max 800 lumenov max 28 lumenov
Výdrž batérie  
(pri max. výkone)

1,5 hodiny 
(max. výkon) 4 hodiny

Čas nabíjania 6 hodiny 2 hodiny

ANT+ • •

Vodotesnosť IPX7 IPX7

Rozmery zariadenia 9.7 x 3.4 x 3.0 cm 3.8 x 9.2 x 1.7 cm

Hmotnosť zariadenia 130 g 52 g

KO
MP

AT
IB

IL
IT

A VARIA RADAR Edge 130 Plus/ 520 Plus / 530 / 820 / 830 / Explore / 
1030 / 1030 Plus

VARIA BIKE LIGHTS Edge 130 Plus/ 520 Plus / 530 / 820 / 830 / Explore / 
1030 / 1030 Plus

VARIA UT800  
HEADLIGHT

Edge 130 Plus/ 520 Plus / 530 / 820 / 830 / Explore / 
1030 / 1030 Plus

FTP = Functional Threshold Power - najvyšší priemerný výkon, ktorý ste schopný udržiavať počas 1 hodiny.
NP = Normalized Power- odhadovaný výkon, ktorý by ste mohli udržiavať, ak je váš výstupný výkon  dokonale 

konštantný (stály) - prepočítavané aj na základe rozdielov spôsobených napr. silným  vetrom / stúpania 
a pod.

TE= Torgue Effectiveness - efektivita krútiaceho momentu.
IF = Intensity Factor- vyjadruje vzťah vynaloženej námahy k vášmu maximu resp. vyčíslenie intenzity tréningu 

oproti aktuálnej úrovni / schopnostiam.
TSS = Training Stress Score - spôsob merania zaťaženia organizmu počas jazdy. Hodnota TSS napomáha 

vyvažovať inteznitu tréningu a následnú regeneráciu tela.



0800 135 000 
Výhradný importér zariadení Garmin pre Slovensko: CONAN, s.r.o.

Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu.  Verzia A20.
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