
CYKLISTIKA
BEZPEČNOSŤ

VÝKON





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, špecifi cký 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 530/830/1030 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 530/830/1030 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/530/830/1030 Plus/Explore)
• Varia svetlá
   (Edge 130 Plus/530/830/1030 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 profi l trasy





• 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. 

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

• 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 notifi kácie 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





• 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 notifi kácie 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 notifi kácie 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. 

• 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.

• 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.

• 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.   

EDGE® EXPLORE





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

• 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 notifi kácie 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





KOMPONENTY & PRÍSLUŠENSTVO



Rally™ RS
Kompatibilné so systémom Shimano SPD-SL.

Rally™ RK
Kompatibilné so systémom LOOK KEO.

Rally™ XC
Kompatibilné so systémom Shimano SPD.

Rally™ RS Rally™ XC



Nová generácia revolučného riešenia merania skutočného výkonu (W) pri cyklistike od spoločnosti Garmin! Prepracovaný kompaktný dizajn pedálov 
Rally™, ktoré sú dostupné na troch najpoužívanejších platformách: 

Rally™ RS 200, kompatibilný s platformou SHIMANO SPD-SL

Rally™ RK 200, kompatibilný s platformou LOOK KEO.

Rally™ XC 200, kompatibilný s mimoriadne odolnou platformou SPD. 

Wattmeter Rally™ je veľmi jednoduché preinštalovať z jedného bicykla na druhý bez nutnosti asistencie servisu alebo použitia špeciálnych nástrojov - 
postačuje pedálový kľúč č.15. O presné meranie výkonu na oboch pedáloch sa postará patentovaná technológia integrovaná v tele pedálov v novom 
dizajne. Duálne snímače výkonu Rally™ 200 zobrazujú o.i. údaje zvlášť pre pravú a ľavú nohu a množstvo ďalších rozšírených cyklistických metrík.

Wattmetre Rally™ 100 sú zjednodušenou verziou wattmetrov s označením Rally™ 200. Rally™ 100 poskytuje snímanie výkonu iba na jednom 
(ľavom) pedále s možnosťou upgrade na plnohodnotný duálny snímač Rally™ 200. V búducnosti môžete toto riešenie kedykoľvek vylepšiť / rozšíriť 
na plnohodnotnú verziu wattmetra so snímaním na oboch pedáloch. Jednoducho dokúpením Rally 100 Upgrade pedálu rozšírite jeho funkčnosť a 
možnosti meraní a dostupných metrík. 

Hlavné prednosti modelov 200:

•  Meranie skutočného výkonu (W) priamo na pedáloch, kde je sústredená sila pri pedálovaní

•  Meranie rovnováhy výkonu medzi ľavou a pravou nohou počas rozdielnych časových intervalov

•  Meranie kadencie šliapania, celkového výkonu (W)

•  Jednoduchá a rýchla montáž/demontáž

•  Bezdrôtová komunikácia s kompatibilnými zariadeniami ANT+™ a Bluetooth®  
 bezdrôtovému rozhraniu pre použitie s aplikáciami pre indoor tréning, 
 ako Tacx Training app, Zwift, TrainerRoad a pod.

RALLY™ - DAJTE VÝKON SVOJIM PEDÁLOM



PREPRACOVANÝ DIZAJN PEDÁLOV
Rally merače výkonu prešli prísnym testovaním, 
aby bola zaistená celková spoľahlivosť. Tieto 
elegantné pedále sa vyznačujú vynikajúcim 
dizajnom so senzormi umiestnenými vo vnútri 
a inštalujú sa ako každý pedál. A rýchlo sa 
prenášajú medzi bicyklami.  
Cestná cyklistika: RK / RS 
MTB/Gravel: XC

V SEDE VS. V STOJI
Sledujte množstvo času, ktoré strávite v každej 
polohe a zmerajte jej efektívnosť.

PRENOSNÁ OSKA PEDÁLU
Od cesty cez štrk až po cyklokros a oveľa 
viac. Jazdite stále po celý rok. Na prenosnú 
osku pedálov je možné nainštalovať dostupné 
telá pedálov (RS/RK/XC) vďaka dostupným 
konverzným kitom.

VIAC SPÔSOBOV TRÉNINGU
Rally prináša údaje o výkone do aplikácií 
tretích strán ako sú Strava, TrainingPeaks®, 
TrainerRoad a ďalších.

POKROČILÉ CYKLISTICKÉ DYNAMIKY
Okrem celkového výkonu a kadencie meria 
Rally aj oveľa viac. Tieto metriky vám pomôžu 
prispôsobiť tréning podľa vašich konkrétnych 
slabých a silných stránok, aby ste sa mohli 
zlepšovať.

SILOVÁ FÁZA
Získajte jasný prehľad o tom, kde pri stlačení 
pedálu podávate výkon.

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE
Uistite sa, že ste pripravení na tieto dlhé jazdy  
a tréningy s výdržou batérie až 120 hodín.

ĽAVÁ / PRAVÁ 
Merajte výkon z ľavej nohy verzus výkon z pravej 
nohy, aby ste lepšie pochopili, ako symetricky 
podávate výkon.

POSUNUTIE CENTRA PLATFORMY
Zaistite správnu polohu zarážky sledovaním 
miesta, kde je na pedál aplikovaná sila.

PLNE PRIPOJENÉ
Spárujte Rally s kompatibilnými cyklopočítačmi 
Edge a aplikáciou Garmin Connect™ pre ľahké 
nahrávanie údajov a aktualizácie softvéru. Pre 
Váš indoor tréning (napr. na valcoch) prinesie 
použitie wattmetra Rally ďalší rozmer v spojení  
s Edge alebo inými aplikáciami. 



RALLY RK/RS/XC 100 UPGRADE PEDÁL
Tento produkt Vám umožní jednoducho "upgradovať" zjednodušený Rally RK/RS/XC 100
na plnohodnotné riešenie snímania výkonu pre oba pedále Rally RK/RS/XC 200. 
Balenie obsahuje všetko potrebné na jednoduchú montáž pre doplnenie plnohodnotného riešenia 
snímania výkonu na oboch pedáloch.

RALLY RK/RS/XC KONVERZNÝ KIT
Vylepšite si pôvodný systém / pedále zo série Rally™ podľa predstáv jednoducho výmenou 
pôvodného tela pedálov za iné pedále zo série.

PADÁLOVÉ KUFRE - NÁHRADNÝ DIEL
Náhradný diel z originálneho balenia pedálov zo série Rally™.

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA GARMIN:
Edge 1030 Plus / Edge 530  / Edge 830 / fēnix 6, 6X, 6 Pro Solar, Forerunner 745, 945 / 
MARQ Athlete / tactix Delta

Náhradný diel z originálneho balenia pedálov zo série 

KOMPATIBILNÉ ZARIADENIA GARMIN:

Náhradný diel z originálneho balenia pedálov zo série Rally™.Náhradný diel z originálneho balenia pedálov zo série 

snímania výkonu na oboch pedáloch.snímania výkonu na oboch pedáloch.

pôvodného tela pedálov za iné pedále zo série.pôvodného tela pedálov za iné pedále zo série.



BESTSELLER

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



• 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 profi lu 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

Varia UT 800 je dostupná v dvoch verziách: 
• S pevnou montážou na riadidlá bicykla

(model Varia UT 800 Urban edition)
• S univerzálnou montážou na prilbu

(model Varia UT 800 Trial edition)

Ponuka 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 fi tness a wellness ciele.

GARMIN CONNECTTM

GARMINCONNECT.COM
GARMIN CONNECTTM MOBILE



ČI UŽ SI ATLÉT V TRÉNINGOVOM PROCESE ALEBO SA LEN 
SNAŽÍŠ URDŽAŤ SI ZDRAVÚ HMOTNOSŤ, TÁTO ELEGANTNÁ 
SMART VÁHA TI POSKYTNE CELISTVEJŠÍ POHĽAD NA 
TVOJE ZDRAVIE.

Index S2 smart váha vám umožní sledovať údaje o výkone, váhu 
a telesnú kompozíciu na jednom mieste. Bezdrôtovo sa 
synchronizuje až so 16 rôznymi profi lmi na Garmin ConnectTM.
• Keď sa na váhu postavíte, Index S2 smart váha rozpozná 

špecifi ckého používateľa a automaticky prenesie údaje do jeho 
profi lu na Garmin ConnectTM.

• Index S2 meria metriky, na ktorých záleží, ako je váha (lb, kg, stlb), 
BMI, telesný tuk, percentuálny podiel vody, kostí a svalovej hmoty 
v tele.

• Na farebnom LCD displeji sa zobrazujú jasné extra veľké číslice 
pre lepšiu viditeľnosť.

• Index S2 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  S2 SMART VÁHACONNECT IQTM

SMART VÁHA TI POSKYTNE CELISTVEJŠÍ POHĽAD NA 
TVOJE ZDRAVIE.

Index S2 smart váha vám umožní sledovať údaje o výkone, váhu 
a telesnú kompozíciu na jednom mieste. 
synchronizuje až so 16 rôznymi profi lmi na Garmin Connect
• Keď sa na váhu postavíte, Index S2 smart váha rozpozná 

špecifi ckého používateľa a automaticky prenesie údaje do jeho 
profi lu na Garmin Connect

• Index S2 meria metriky, na ktorých záleží, ako je váha (lb, kg, stlb), 
BMI, telesný tuk, percentuálny podiel vody, kostí a svalovej hmoty 
v tele.

• Na farebnom LCD displeji sa zobrazujú jasné extra veľké číslice 
pre lepšiu viditeľnosť.

• Index S2 hneď po vložení batérií prechádza do režimu WiFi, ANT+ 
a Bluetooth.

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.

a Bluetooth.a Bluetooth.





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



VÝKON VÝKON A NAVIGÁCIA NAVIGÁCIA A CYKLOTURISTIKA

HARDWARE EDGE® 130 PLUS EDGE® 530 EDGE® 830 EDGE® 1030 PLUS EDGE® EXPLORE
Rozmery 41 x 63 x 16 mm 50 x 73 x 21 mm 50 x 73 x 21 mm 58 x 114 x 19 mm 58 x 102 x 21 mm
Hmotnosť 33 g 76 g 78 g 123 g 114 g
Typ displeja 1.8” monochromatický MIP 2.6” farebný 2.6” farebný, dotykový 3.5” farebný, dotykový 3” farebný, dotykový
GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo GPS
Výškomer
Snímač okolitého osvetlenia
Výdrž batérie Až do 12 hodín Až do 20 hodín Až do 20 hodín Až do 24 hodín Až do 12 hodín
Podpora priameho externého napájania

ANT+®/BLUETOOTH®/Wi-Fi® ANT+/BLUETOOTH Low Energy ANT+/BLUETOOTH/BLUETOOTH Low Energy/
Wi-Fi

ANT+/BLUETOOTH/BLUETOOTH Low Energy/
Wi-Fi

ANT+/BLUETOOTH/BLUETOOTH Low Energy/
Wi-Fi ANT+/BLUETOOTH

Podporované externé snímače ANT+/BLUETOOTH Low Energy ANT+/BLUETOOTH Low Energy ANT+/BLUETOOTH Low Energy ANT+ / BLUETOOTH Low Energy ANT+
Vodotesnosť IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7
VÝKONOSTNÉ A MONITOROVACIE FUNKCIE
Nastavenie zobrazovaných dátových polí
Auto Pause®/Auto Lap®/Auto Scroll
Osobné rekordy
VO2/recovery
Fyziologické merania a metriky
Hydratácia a výživa
Podpora externého wattmetra1

Pokročilé výkonostné metriky (W)
Podpora pre diaľkové ovládanie elektronického 
radenia prevodov1

Podpora pre použitie s indoor trenažérmi1
Pokročilé cvičenia a tréningy
Odporúčané tréningové jazdy priamo na zariadení
Jazdy na segmentoch (merané úseky)
ClimbPro
MTB metriky (grid, fl ow, skoky, iné)
NAVIGAČNÉ FUNKCIE
Predinštalované mapy Cyklomapa EU Cyklomapa EU Cyklomapa EU (rozšírené pokrytie) Cyklomapa EU
Podpora jazdy na dráhe / trase
Výpočet trasy na základe popularity jázd
Navigácie po odbočeniach
Prepočet novej trasy na zariadení
Navigácia späť na štart Zobrazuje iba líniu prejdenej trasy (bez mapy)
Podpora tvorby trás priamo na zariadení
Navigácia z A do B / vyhľadávanie POI a adresných 
bodov
Režim dočasného používateľa
Podpora a integrácia mapy trás z Trailforks 
BEZPEČNOSTNÁ A SMART FUNKCIONALITA
LiveTrack²
GroupTrack3

Podpora odosielania správ medzi jazdcami²
Detekcia nehody a služby asistenta4
Počasie (miniaplikácia)
Smart notifi kácie²
Varia™ kompatibilita
Connect IQ™ Len dátové polia
Zvukové upozornenia²
Úsporný režim batérie
Alarm bicykla²
Vyhľadávanie Edge cez smartfón
Bezdrôtový prenos medzi zariadeniami

® EDGE® 530 EDGE® 830 EDGE® 1030 PLUS EDGE® EXPLORE

EDGE®

GPS CYKLOPOČÍTAČE

¹dostupné pri použití s kompatibilným wattmetrom (dostupné ako voliteľné príslušenstvo)  • ²dostupné po spárovaní s kompatibilným smartfónom • ³Dostupné po pripojení ku kompatibilnému smartfónu s podporou až pre 50 používateľov (Group Track) • 4Dostupné po pripojení ku kompatibilnému smartfónu. Pre viac k bezpečnostným funkciám navštívte odkaz Garmin.com/safety





GPS PRIJÍMAČ  
Integrovaná GPS a GLONNASS technológia pre presné určovanie polohy kdekoľvek jazdíte a budete jazdiť
BAROMETRICKÝ VÝŠKOMER 
Vstavaný barometrický výškomer pre presné určovanie nadmorskej výšky a profilu trasy.
ÚSPORNÝ REŽIM BATÉRIE 
Dostupný úsporný režim predlžuje výdrž batérie až o 50%.HA
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Akékoľvek sú vaše ciele, Garmin ponúka funkcie podľa vašich potrieb a preferencií.
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UPOZORNENIA
Dostupné upozornenia pre nastavené limity: rýchlosť, vzdialenosť, kadencia, pulz a mnoho iného (viac informácii pri produkte).
AUTO PAUSE FUNKCIA
Po zapnutí tejto funkcie bude záznam vašej jazdy automaticky pozastavený (pauza) resp. obnovený (štart), akonáhle sa rýchlosť jazdy zníži/zvýši pod/nad stanovenú hranicu.
AUTO LAP FUNKCIA
Pre automatické vytváranie okruhov jazdy (LAPs) po zadaní vzdialenosti. 
NASTAVITEĽNÝ DISPLEJ A ZOBRAZENIE
Plná podpora pre personalizované nastavenie podľa potrieb a typu jazdy.
OSOBNÉ REKORDY
Analýza dát s evidenciou a vyhodnocovaním najlepších jázd (napr. na 40km alebo s najvyšším stúpaním).
POKROČILÉ TRÉNINGY A TRÉNINGOVÉ PLÁNY
Nastavte si vlastný tréning a stiahnite si kompletné tréningové plány s podporou virtuálneho trénera na rýchlosť, čas, vzdialenosť a iné.
INTERVALOVÉ TRÉNINGY
Nastavte si požadovaný intervalový tréning krok po kroku podľa potrieb priamo na zariadení.
MTB METRIKY 
Vďaka integrovaným snímačom "vyťažíte" z každej jazdy maximum dát. V prípade MTB cyklistiky získate prehľad o tzv. MTB metrikách ako počet skokov, ich vzdialenosť a čas strávený vo 
vzduchu a mnoho iného. 
CLIMBRO 
Obľúbená a užitočná funkcia s automatickým prehľadom výškového profilu na zvolenej trase a detailným popisom a grafickým zobrazením jednotlivých úsekov stúpania / klesania. 
SEGMENTY
Zajazdite si na existujúcich alebo vytvorte nové segmenty a porovnajte svoje jazdy s ďalšími. Okrem Garmin segmentov môžete využiť aj prémiové Strava Live Segments (dostupné iba 
prémiovým členom Strava komunity).

PREDINŠTALOVANÉ CYKLISTICKÉ MAPY EURÓPY 
S podporou navigácie po odbočeniach. 
NAVIGÁCIA NA CYKLOPOČÍTAČI  
Výpočet optimálnej trasy priamo na zariadení po zadaní cieľa z dostupnej databázy bodov, POI, trás s podporou výpočtu okruhových jázd po zadaní parametrov trasy. 
NAVIGÁCIA PODĽA TRAILFORKS MÁP 
Dodatočný prémiový mapový obsah (vrstva) so zobrazením trailov priamo z databázy Trailforks pre lepšiu orientáciu a vyhľadávanie zaujímavých trás v danej lokalite.
DODATOČNÉ MAPY 
Podľa potreby si môžete dodatočne pre vaše zariadenie dokúpiť dostupné mapy. 
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING 
Vďaka obrovskej komunite jazdcov po celom svete prináša Garmin benefit vo forme optimalizácie výpočtu trasy na základe ich obľúbenosti.



VARIA™ 
Cyklo-radar Varia™ je riešením pre lepšiu bezpečnosť cyklistov pri jazde na bežnej cestnej komunikácii, kde dochádza k častým nehodám spôsobených nárazom vozidla zozadu.
LIVETRACK
Funkcia pre živé sledovanie vašej jazdy prostredníctvom pripojeného smartfónu a aplikácie Garmin Connect. 
GROUP TRACK
Je nadstavbou funkcie Livetrack a navyše umožňuje jazdcovi zobrazenie polohy iných pripojených jazdcov. 
DETEKCIA A ASISTENT PRI NEHODE
Dostupná funkcia sa aktivuje napr. pri páde z bicykla. Po pripojení kompatibilného smartfónu, umožňuje Edge nastavenie a aktiváciu funkcie prostredníctvom mobilnej aplikácie Connect Garmin. 
Keď integrovaný akcelerometer detekuje pád z bicykla, tak aplikácia automaticky odošle SMS so súradnicou na vopred zadefinované (núdzové) mobilné číslo.
POSIELANIE SPRÁV MEDZI JAZDCAMI
Zostaňte v kontakte s ďalšími jazdcami a posielajte preddefinované správy priamo cez Edge. 
SMART NOTIFIKÁCIE Z PRIPOJENÉHO SMARTFÓNU
Vždy po pripojení smartfónu si podľa nastavenia môžete nechať zobrazovať notifikácie o prichádzajúcom hovore, zobraziť prichádzajúce správy a iné.
CONNECT IQ STORE 
Samostatný obchod s aplikáciami, ktoré dopĺňajú funkčnosť Edge o nové možnosti zobrazenia, widgetov alebo napríklad aplikáciami tretích strán pre ovládanie e-bicykla (Specialized). 
UPOZORNENIA NA POČASIE
Dostupný samostatný widget s aktuálnym počasím a predpoveďou vzhľadom na vašu polohu. 
BEZDRÔROVÝ PRENOS ÚDAJOV
Edge zariadenia podporujú jednoduchý prenos údajov medzi zariadeniami ako trasy, body a pod.
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GARMIN CONNECT™: VÁŠ ONLINE TRÉNINGOVÝ NÁSTROJ
Komplexná aplikácia pre smartfón obsahuje všetko nielen pre obsluhu a nastavenie pripojeného zariadenia Garmin, ale aj pre analýzu a archiváciu vašich aktivít, stanovených cieľov, rekordov a mnono 
iného.AN

AL
ÝZ

A

ANALÝZA VÝKONNOSTNÝCH DÁT (W) 
Po pripojení pulzomera a kompatibilného wattmetra Garmin (Rally) získate maximum pre analýzu vášho kondičného a tréningového stavu. Pulzomery aj wattmetre sú dostupné ako voliteľné 
príslušenstvo. 
VO2MAX
Pri používaní EDGE s pulzomerom a wattmetrom automaticky Edge prepočítava aktuálnu hodnotu vášho VO2MAX špecificky pre cyklistiku. 
ČAS ZOTAVENIA
Funkcia "poradca pre zotavenie" zobrazí odhadovaný čas potrebný pre zotavenie ihneď po ukončení aktivity. 
POKROČILÉ CYKLISTICKÉ METRIKY
Pre 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 pod. Dostupné po pripojením Rally pedálov.
TRÉNINGOVÉ ZAMERANIE
Analýza posledných tréningových jázd a zameraním na konkrétnu analýzu prínosu danej jazdy pre vytrvalosť, prahový výkon a pod.
STRESS SCORE
Pre optimálne nastavenie výkonu sledujte hodnotu vášho skóre stresu počas každého dňa pomocou krátkeho 3-minútového testu. 
PRIPRAVENOSŤ NA VÝKON
Analýza pripravenosti na výkon v reálnom čase na základe variability srdcového tepu a výkonu. Každý bod na dostupnej škále reprezentuje 1% z vášho VO2MAX.

ANT+® PRE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE KOMPONENTOV NA BICYKLI 
Po pripojení napr. ku kompatibilnej ANT+prehadzovačke² si môžete na displeji Edge zobraziť aktuálne zaradený prevodový stupeň alebo zobraziť aktuálny stav batérie.
ANT+® PRE PRIPOJENIE K CYKLOTRENAŽÉROM 
Po pripojení Edge k ANT+ trenažéru (TACX) môžete jednoducho indoor replikovať vaše jazdy vonku.SE
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VARIA RADAR
RVR 315

VARIA RADAR
RTL 515

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)

Čas nabíjania 3 hodiny 3 hodiny

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

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

RALLY™

RS 200/100
RALLY™ 

RK 200/100
RALLY™ 

XC 200/100

Presnosť +/- 1% +/- 1% +/- 1%

Hmotnosť RS200: 320 g    RS100: 328 g RK200: 326 g    RK100: 334 g XC200: 444 g    XC100: 451 g

Výdrž batérie Až do 120 hod. Až do 120 hod. Až do 120 hod.

Typ batérie LR44/SR44 (x4) alebo CR1/3N (x2) LR44/SR44 (x4) alebo CR1/3N (x2) LR44/SR44 (x4) alebo CR1/3N (x2)

Prepojenie ANT+® a BLUETOOTH® Low Energy ANT+® a BLUETOOTH® Low Energy ANT+® a BLUETOOTH® Low Energy

Platforma (kufor) SHIMANO SPD-SL LOOK KÉO SPD

Q faktor 53 mm/55 mm (podložky v balení) 53 mm/55 mm (podložky v balení) 53 mm/55 mm (podložky v balení)

Výška v profile 12.2 mm 12.2 mm 13.5 mm

Kalibrácia v teréne

Maximálna hmotnosť jazdca 105 kg 105 kg 105 kg

KOMPATIBILITA
ZARIADENÍ

Rally
Edge 1030 Plus / Edge 530  / Edge 830 / fēnix 
6, 6X, 6 Pro Solar, Forerunner 745, 945 /  
MARQ Athlete / tactix Delta

Varia radar Edge 130 Plus/ 530 / 830 / Explore / 1030 
Plus

Varia svetlá Edge 130 Plus/ 530 / 830 / Explore / 1030 
Plus

Varia UT800 svetlo Edge 130 Plus/ 530 / 830 / Explore / 1030 
Plus



VŠETKO PRE VÁŠ IN-DOOR 
CYKLISTICKÝ TRÉNING



TACX® NEO 2T SMART TRAINER TACX® NEO BIKE SMART TRAINER

tacx.garmin.sk

Je mimoriadne tichý, výkonný a presný cyklotrenažér. Všetko hlavne 
vďaka unikátnemu elektromagnetickému systému 
s riadenou záťažou do 2.2kW prostredníctvom aplikácie v PC, tablete, 
smartfóne a pod. Vďaka výbave ponúka plnú podporu aplikácií 
pre virtuálny tréning- tretích strán - Zwift, TACX, Rouvy a iné. Podporuje 
tiež možnosti jazdy po virtuálnych trasách, priamo použiteľný 
s Garmin športtesterom a cyklopočítačmi. Patrí do radu 
cyklotrenažérov, ktoré majú pri používaní mimoriadne tichú prevádzku 
bez vibrácií. 
Pri bicyklovaní nedochádza k treniu kolesa o odporový valec.

Prepracovaný cyklistický trenažér s realistickým pocitom z jazdy. 
Je mimoriadne tichý, výkonný a presný. Všetko hlavne vďaka 
unikátnemu elektromagnetickému systému s riadenou záťažou 
do 2.2kW prostredníctvom aplikácie v PC, tablete, smartfóne a pod. 
Vďaka výbave ponúka plnú podporu aplikácií pre virtuálny tréning 
tretích strán - Zwift, TACX, Rouvy a iné. Podporuje tiež možnosti jazdy 
po virtuálnych trasách, priamo použiteľný s Garmin športtesterom 
a cyklopočítačmi. Unikátna konštrukcia umôžňuje ľubovoľné 
nastavenie geometrie podľa používateľa - vrátane preferovanej 
dĺžky kľúk, výšky riadidiel, sedlovky a pod. Toto nastavenie môžete 
kedykoľvek prispôsobiť. Patrí do radu cyklotrenažérov, ktoré majú pri 
používaní mimoriadne tichú prevádzku bez vibrácií. Pri bicyklovaní 
nedochádza k treniu kolesa o odporový valec.

TACX® NEO BIKE SMART TRAINER

VŠETKO PRE VÁŠ IN-DOOR
CYKLISTICKÝ TRÉNING
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Neručíme za prípadné chyby a nejasnosti vzniknuté pri príprave tohoto materiálu.  Verzia A20.
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