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Johdanto
 VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen 
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -
oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman 
aloittamista tai sen muuttamista.

Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä 
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laitteen akku (Laitteen lataaminen).
2 Asenna laite vakiotelineeseen (Vakiotelineen asentaminen) 

tai etukiinnitykseen (Etukiinnityksen asentaminen).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen).
4 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen).
5 Lähde matkaan (Lähteminen matkaan).
6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (Matkan 

lähettäminen sivustoon Garmin Connect).
7 Rekisteröi laite (Laitteen rekisteröiminen).
8 Hanki käyttöopas (Käyttöoppaan hakeminen).

Laitteen lataaminen
ILMOITUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja 
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä 
tietokoneeseen.

Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata 
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle tai yli 0 - 40 
°C (alle tai yli 32 - 104 °F).
1 Avaa USB-portin 

Á

 suojus 
À

.

2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai 

tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.

Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.

Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu 
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa 
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä 

polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy 

À

 polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle, 
jotta pidike pysyy paikallaan.

3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla 

Á

.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen 

loviin 
Â

.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se 

lukittuu paikalleen.

Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se 

ei estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin 

À

 irrottamiseen 
ohjaustangon liittimestä 

Á

.

3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla 
kiinnityksen takana 

Â

 olevat ruuvit, kiertämällä liitintä 
Ã

 ja 
kiinnittämällä ruuvit takaisin.

4 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä 

paksumpaa tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa 

tyynyä.
5 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
6 Kiinnitä ruuvit takaisin.

HUOMAUTUS: Garmin® suosittelee kiristysmomenttia 0,8 
Nm (7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.

7 Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet 
polkupyöräpidikkeen loviin 

Ä

.
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8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, 
kunnes se lukittuu paikalleen.

Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta 

myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.

Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee 
kehote määrittää järjestelmä ja profiilit.
1 Paina -painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos laitteen mukana on toimitettu ANT+™ antureita (kuten 
sykemittari tai nopeus- taikka poljinanturi), voit aktivoida ne 
määrityksen yhteydessä.
Lisätietoja ANT+ antureista on kohdassa ANT+ anturit.

Painikkeet

À

Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla 
tämän.
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta 
pitkään.

Á

Voit merkitä uuden kierroksen valitsemalla tämän.

Â

Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.

Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja 
nopeasti.

MATKA Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Harjoitus Valitsemalla tämän voit vaihtaa toimintoprofiilin.
Minne? Valitsemalla tämän voit etsiä sijaintia ja navigoida siihen.
Kalenteri Valitsemalla tämän voit näyttää ajoitetut toiminnot ja 

ajetut matkat.
Historia Valitsemalla tämän voit hallita historiaa ja omia 

ennätyksiä.
Reitit Valitsemalla tämän voit hallita reittejä.
Osuudet Valitsemalla tämän voit hallita reittiosuuksia.

Harjoitukset Valitsemalla tämän voit hallita harjoituksia.
Valitsemalla tämän voit avata asetusvalikon.

Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun 

ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön 
matkan aikana.

• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
• Valitsemalla  voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
• Vieritä valitsemalla  ja .
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
• Hae nimellä valitsemalla .
• Poista kohde valitsemalla .
Yhteyssivun näyttäminen
Yhteyssivulla näkyy GPS-toiminnon, ANT+ anturien, 
langattoman yhteyden ja älypuhelimesi tila.

Valitse aloitusnäytössä tilarivi tai pyyhkäise alaspäin sivun 
yläreunasta.

Yhteyssivu avautuu. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite 
tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla tarvittavan 
kuvakkeen.

Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä 
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään 
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.

Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

Lähteminen matkaan
Nopeuden ja matkan tallentaminen edellyttää satelliittisignaalien 
etsimistä tai laitteen pariliittämistä valinnaiseen ANT+ 
nopeusanturiin.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun 
ajanotto on käynnissä.
1 Valitse aloitusnäytössä MATKA.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
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4 Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä näyttöä.
Voit näyttää yhteyssivun pyyhkäisemällä alaspäin 
tietosivujen yläreunasta.

5 Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa 
napauttamalla näyttöä.

6 Lopeta ajanotto valitsemalla .
7 Valitse Tallenna matka.

Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect
ILMOITUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja 
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä 
tietokoneeseen.

1 Avaa USB-portin 
Á

 suojus 
À

.

2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
4 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
5 Seuraa näytön ohjeita.

Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa. 
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja 
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista 
aktiviteeteistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä 
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia 
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi 

ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon 
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin 
haluat.

Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja toiminnosta, 
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit, 
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä 
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen 
lisävaruste, kuten sykemittari.

Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja 
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.

Toimintojen jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi, 
joiden kanssa voitte seurata toistenne toimintoja, tai julkaista 
linkkejä toimintoihisi haluamissasi yhteisösivustoissa.

Bluetooth® yhteysominaisuudet
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita 
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen 
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on 
asennettava Garmin Connect Mobile. Lisätietoja on osoitteessa 
www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan 
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi 

ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia 
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat 
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect 
jäljityssivulla.

Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: tämä 
toiminto lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon 
Garmin Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.

Reitti- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin Connect: voit 
etsiä toimintoja Garmin Connect sivustosta älypuhelimella ja 
lähettää niitä laitteeseen.

Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti 
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.

Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi 
yhteisösivustossa, kun lataat harjoituksen sivustoon Garmin 
Connect.

Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja -
hälytykset laitteeseen.

Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.

Wi‑Fi® yhteysominaisuudet
Edge sisältää Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin Connect 
Mobile sovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava yhteydessä langattomaan 
verkkoon, jotta näitä ominaisuuksia voi käyttää.
Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto 

lähettää toiminnon automaattisesti sivustoon Garmin 
Connect heti, kun tallennus on lopetettu.

Reitit, harjoitukset ja harjoitusohjelmat: kohteesta Garmin 
Connect aiemmin valitut toiminnot lähetetään laitteeseen 
langattomasti.

Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman 
ohjelmistopäivityksen langattomasti. Voit päivittää 
ohjelmiston näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan 
kerran käynnistät laitteen.

Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start ja lataa 

Garmin Express™ sovellus.
2 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön 

ohjeiden mukaisesti.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1 Valitse  > Wi-Fi.
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2 Ota tarvittaessa käyttöön langaton tekniikka valitsemalla Wi-
Fi.

3 Etsi käytettävissä olevat verkon valitsemalla Lisää verkko.
4 Valitse langaton verkko.
5 Valitse tarvittaessa  ja määritä verkon SSID ja salasana.
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden 
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.

Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten kodin tai pysäköintipaikan 
sijainnin.
1 Valitse aloitusnäytössä tilarivi tai pyyhkäise alaspäin sivun 

yläreunasta.
Yhteyssivu avautuu.

2 Valitse GPS > Merkitse sijainti > .

Reitin hakeminen verkosta
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan tili 
Garmin Connect (Garmin Connect).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse MATKA.

Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuden Garmin Connect 

sivustosta laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on 
tallennettu laitteeseen.

Kilpaileminen osuutta vastaan: voit kilpailla osuutta vastaan 
ja saavuttaa tai ohittaa ryhmää johtavan henkilön tai 
haastajan.

Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta, 
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen 
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on 
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei 
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa 
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit 
seurata matkatietojasi.

Matkan tarkasteleminen
1 Valitse aloitusnäytössä Historia > Matkat.
2 Valitse vaihtoehto.

ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa. 
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on 
osoitteessa http://buy.garmin.com.

Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän 
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi 
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan harjoituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli 

À

 hihnaan.

Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava 
ylöspäin.

2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit 
Á

, jotta sykevyö saa 
hyvän kontaktin ihoon.

3 Jos sykevyössä on kosketuspinta 
Â

, kostuta se.
4 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä 

Ã

 päät yhteen 
Ä

.

Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
5 Tuo laite enintään 3 m (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikoillaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää 
tietoja.

Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän 
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun 
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen 

À 

tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen 
ympäri.

2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle 
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.

3 Vedä hihnat 
Á

 poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin 
koukkuihin 

Â

.

4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai 
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen 
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.

5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, 
etteivät ne ole vaurioituneet.
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Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän 
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun 
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä 

paikallaan.
2 Vedä hihna 

À

 renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin 
koukkuun 

Á

.

Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan 
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.

3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen 
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.

Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen 

kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Laitteen mukauttaminen
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla. 
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot 
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät 
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai 
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin 
osaksi.
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin 

pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen 
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä 
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut, 
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus), 
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause® ja Auto Lap®) sekä 
navigointiasetukset.

Käyttäjäprofiili: voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, 
ikä, paino, pituus ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat 
matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.

Tietosivujen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin toimintoprofiilin tietosivuja.
1 Valitse aloitusnäytössä  > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät.
4 Valitse tietosivu.
5 Ota tietosivu tarvittaessa käyttöön.
6 Valitse sivulla näytettävien tietokenttien määrä.
7 Valitse .

8 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
9 Valitse .

Laitteen tiedot
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa 

paikassa.

Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei 
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.

Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.

Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista 

osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

Käyttöoppaan hakeminen
Voit ladata uusimman käyttöoppaan internetistä.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/support.
2 Valitse Manuals.
3 Valitse laite näytön ohjeiden mukaan.

Käyttöoppaan avaaminen laitteesta
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Garmin asema tai taltio.
3 Avaa Documents kansio tai taltio.
4 Kaksoisnapsauta tiedostoa START_HERE.html.

Tekniset lämpötilatiedot
Edge käyttölämpötila: -20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Edge latauslämpötila: 0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Nopeus- ja poljinanturin käyttölämpötila: -20 - 60 ºC (-4 - 

140 ºF)
Sykevyön käyttölämpötila: -5 - 50 °C (23 - 122 °F)
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www.garmin.com/support

+43 (0) 820 220230 + 32 2 672 52 54

0800 770 4960 1-866-429-9296

+385 1 5508 272
+385 1 5508 271

+420 221 985466
+420 221 985465

+ 45 4810 5050 + 358 9 6937 9758

+ 331 55 69 33 99 + 39 02 36 699699

(+52) 001-855-792-7671 0800 0233937

+47 815 69 555 00800 4412 454
+44 2380 662 915

(+35) 1214 447 460 +386 4 27 92 500

0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999 +34 93 275 44 97

+ 46 7744 52020 +886 2 2642-9199 ext 2

0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242

+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d. 
deutschen Festnetz, 

Mobilfunk max. 60 ct./Anruf

913-397-8200
1-800-800-1020

Garmin®, Garmin logo, Auto Lap®, Auto Pause® ja Edge® ovat Garmin 
Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ANT+™, Garmin Connect™, Garmin 
Express™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin 
nimenomaista lupaa.
Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja 
yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Wi‑Fi® on Wi-Fi Alliance 
Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Muut tavaramerkit ja tuotenimet 
kuuluvat omistajilleen.

© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
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