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Inleiding1.
Deze handleiding is geschreven als aanvulling op het boek gps wijzer voor recreatieve en

sportieve fietsers, zodat je het boek ook voor de Edge 800 kunt gebruiken. Zonder dit boek

heb je niet veel aan deze handleiding. In deze handleiding zijn alleen die instructies

opgenomen die afwijken van het boek. De nieuwere toestellen hebben ook veel nieuwe

functies die in de 800 ontbreken. De toelichting is verder in het boek te vinden. Kom je toch

iets tegen dat niet klopt, laat het ons dan weten.

Het boek is te bestellen via www.gps-wijzer.nl/boekedge.

Veel fietsplezier.

Joost Verbeek
Auteur

Cursussen en informatie2.
De auteurs van gps wijzer geven door het hele land gps cursussen en BaseCamp cursussen.

Kijk voor het actuele aanbod op www.gps-wijzer.nl/activiteiten. Voor de Edge geven we

alleen cursussen op maat. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen (www.gps-

wijzer.nl/contact).

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten meld je aan voor de

nieuwsbrief: www.gps-wijzer.nl/nb. Je vindt ons ook op Facebook:

www.facebook.com/gpswijzer. We waarderen het wanneer je ons een geeft.

http://www.gps-wijzer.nl/boekedge
http://www.gps-wijzer.nl/activiteiten
http://www.gps-wijzer.nl/nb
http://www.facebook.com/gpswijzer
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Leeswijzer3.
Het is belangrijk eerst dit hoofdstuk te lezen. We wijzen je hier op zaken die het werken

met dit boek helder maken, namelijk onze manier van instructies noteren.

Voor de instructies gaan we er steeds van uit dat je in het hoofdmenu bent of er eerst naar

toe terug gaat (zie hierna bij een actie afbreken / een scherm verlaten en hoofdstuk 3.1).

De meeste instructies die in het boek staan gelden ook voor de 800.

8. Niet van toepassing

9. Om een instelling op je gps te wijzigen of naar een optie te gaan die bij de instellingen

van je gps is te vinden, gebruiken we de tekst Stel in, in plaats van Hoofdmenu > .

10.De 800 kent geen activiteitenprofielen of activiteitsinstellingen maar fiets- en

systeeminstellingen.

Een actie afbreken / een scherm verlaten

3.1 Een actie afbreken / een scherm verlaten
Wanneer je een actie hebt uitgevoerd en een scherm wilt verlaten kun je een stap terug

door op: of te tikken. Soms moet je het meermalen doen om weer in het

hoofdmenu te komen. Het is bij je toestel niet mogelijk om via een sneltoets naar het

hoofdmenu te gaan.

Errata en nieuwe ontwikkelingen bij Garmin4.

Je gps updaten en Garmin Express5.

Back-up maken met Javawa Device Manager6.

De gps opstarten - hoofdmenu7.

7.1 Reset naar fabrieksinstellingen
Stel in > Systeem > Basisinstellingen > Fabr. instellingenherstellen > Toestel herstellen naar

fabrieksinstellingen > Ja.

7.2 De eerste keer starten / herstarten
Stel in > System > System Setup > Language > Nederlands. Ga terug naar het hoofdmenu.
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7.2.a Activiteiten profielen instellen (810/820/1000)

De 800 kent geen activiteitenprofielen, maar fietsprofielen (Stel in > Fietsinstellingen >

Fietsprofielen). Per fiets kun je de volgende instellingen maken:

• Fietsdetails (Fietsnaam, Gewicht en Afstandteller)

• Ant+ snelheid/cadans

• Ant+ verm. (krachtmeter)

• Vermogenszones

De overige instellingen gelden voor alle activiteiten.

Je kunt per fietsprofiel, dus niet per activiteitenprofiel, de gereden totalen
terugzien via Stel in > Fietsinstellingen > Fietsprofielen > tik op de fiets
waarvan je de gereden afstand wilt weten > tik op de naam van de fiets/profiel
en lees de afstand af bij Afstandsteller.

De functies van de knoppen8.
De 800 kent een bediening met zowel knoppen als het touchscreen. Er zijn drie knoppen

met hun eigen functies:

A

C B
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Knop A: staat het toestel uit dan kun je door lang op deze knop te

drukken het toestel Aan zetten. Staat het toestel aan dan heb je

twee opties: bij lang indrukken gaat het toestel Uit en bij kort

indrukken kun je de Schermverlichting (zie hoofdstuk 7), Het scherm

kun je blokkeren via . Je gebruikt dit wanneer je

gps goed ingesteld is voor het navigeren van een koers. Je hebt ook

nog snelkoppelingen naar de sensoren. Tenslotte heb je de

mogelijkheid om van fietsprofiel te wisselen. De instellingen van de

fietsprofielen vind je via Stel in >Fietsinstellingen > Fietsprofielen.

Je kunt schermafbeeldingen maken indien je via Stel in > Systeem > Scherm

>Schermafbeelding > Aan hebt gezet. Deze afbeeldingen vind je op de gps in [Edge

800]:\Garmin\scrn.

Knop B: Aan het begin van een tocht druk je kort op de Start/Stop-toets. Hiermee begint je

toestel met het opnemen van gegevens. Je kunt alleen gegevens opnemen wanneer er

voldoende satelliet ontvangst is en jouw gps daardoor jouw positie bepaald heeft. Is er nog

geen goede satellietontvangst (hoofdstuk 13) of de gps ontvangst staat uit of in

demomodus dan zal wel de timer beginnen met tellen, maar worden er nog geen andere

gegevens, zoals de afstand, opgenomen.

Heb je tijdens het zoeken naar satellieten (per ongeluk) op het kruisje op het
scherm getikt waardoor de gps niet verder moet zoeken naar satellieten, dan
komt de gps in de demo-modus. Je kunt hem er uithalen door hem uit en
weer aan te zetten of via Stel in > Systeem > GPS > GPS-modus > Aan.

Wanneer je wilt pauzeren, dan kun je opnieuw op de Start/stop knop drukken om de

gegevensopname (tijdelijk) te stoppen. Ga je na de pauze verder dan druk je opnieuw op de

Start/stop knop.

Nadat je een opname hebt gestopt, kun je de activiteit resetten door enkele seconden op

de Lap/reset te drukken. Deze activiteit bekijk je door in het hoofdmenu op >

Activiteiten te tikken. Je kunt op Vandaag Uu:uu tikken om de gegevens (Totalen,

gemiddelden, maxima) van de activiteit te bekijken. Probeer het eens uit. Indien je de gps

aansluit op de pc of Mac, dan vind je de gegevens in [Edge 800]:\Garmin\Activities.
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Wanneer je de timer via de Start/stop knop hebt gestopt, kun je via of een ander

scherm voorzetten om de gegevens van de activiteit te bekijken. Door op Menu te tikken

ga je naar het hoofdmenu. De opname blijft in de pauze stand staan. Druk je daarna

nogmaals op Start/stop dan gaat de teller verder. Druk je enkele seconden op de Lap/reset

knop, dan worden de gegevens gereset en opgeslagen

Knop C: Door op deze knop te drukken wordt er een ‘ronde’ handmatig vastgelegd. Dit kun

je op elke willekeurige plek tijdens een opname van je activiteit doen. Deze functie zal je

niet vaak gebruiken, omdat je later leert hoe je ronden automatisch kunt vastleggen.

Schermverlichting en scherminstellingen9.
Druk kort de Aan/uit knop in. Nu kun je de helderheid met de ‘+’ of ‘-‘ knop regelen.

Daarnaast zie je een balkje, het aantal gekleurde balkjes geeft de mate van verlichting aan.

Indien het scherm niet meer goed reageert op tikjes op het scherm, dan kun je het opnieuw

kalibreren: Stel in > Systeem > Scherm > Schermkalibratie. Je moet op een aantal plekken

op het scherm tikken om het te kalibreren.

9.1 Time-out van scherm
Stel in > Systeem > Scherm > Verlichtingsduur

9.5 Schermafbeelding
Stel in > Systeem > Scherm > Schermafbeelding.

Geluid gebruiken10.
Stel in > Systeem > Systeeminstellingen > Toon > Aan.

Het hoofdmenu gebruiken11.

11.1 De snelkoppelingen in het hoofdmenu

11.1.e Hoofdmenu Edge 800

De snelkoppelingen in het hoofdmenu

In de bovenbalk zie je in welke mate er satellietontvangst is.

Enkele groene staafjes wil nog niet zeggen dat de positie is bepaald. Tik je je op de
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satellietbalkjes, dan kom je gps modus pagina. Op deze pagina kun je de gps-modus (Aan,

Uit, demomodus) regelen (zie hoofdstuk 13), de juiste hoogte instellen (zie hoofdstuk 59),

een locatie markeren (zie hoofdstuk 15 ) en de satellieten bekijken (zie hoofdstuk 13).

Via Waarheen kun je naar een locatie (zie hoofdstuk 20) navigeren, een terug

naar start navigatie starten, naar een coördinaat, adres, plaats of naar een poi

gaan (zie hoofdstuk 27).

Bij Training kun je Waarschuwingen instellen of een Workout aanmaken of

activeren. Via Ingepland kun je de geplande workouts bekijken.

Via het opslag icoon kun je alle opgeslagen gegevens bekijken, activeren en

beheren. Je kunt hier je afgelegde en opgeslagen Activiteiten en Totalen

bekijken. Je kunt hier ook je activiteiten wissen.

Via deze knop kun je een nieuwe koers van een activiteit maken of een koers

navigeren (zie hoofdstuk 31).

.

Tik je op het kruisje, dan kom je op de gegevenspagina’s. Je kunt met de

pijltjestoetsen door de schermen lopen.

Via het instelmenu kun je bijna alle aanpassingen op je gps maken. In de

handleiding gebruiken we steeds de tekst Stel in, in plaats van het icoon.

Koppelen van accessoires12.
1. Druk kort op de Aan/Uit knop. Door op een van de drie icoontjes in de bovenbalk te

tikken, kun je naar de sensoren (hartslag, cadans/snelheid en krachtmeter)

koppelen.

2. De hartslagmeter kun je ook koppelen via Stel in > Fietsinstellingen > Hartslag >

ANT+ hartslag. De specifieke fietssensoren koppel je via Stel in > Fietsprofielen >

ANT+ snelheid/cadans of ANT+ verm.

Naast deze drie sensoren, kun je ook een weegschaal en de virb koppelen: Stel in >

Weegschaal of Virb afstandsbediening. De laatste werkt als een afstandsbediening voor de

Virb camera.
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Hartslagmeter gebruiken13.

Maximale hartslag:
Stel in > Fietsinstellingen > Hartslag > Hartslagzones.

13.2 Hartslagwaarschuwingen
alarmen aanmaken: Training > Waarschuwingen > Hartslagwaarschuwing

Instellingen voor activiteiten14.
De 800 kent geen activiteitenprofielen, maar fietsprofielen (Stel in > Fietsinstellingen >

Fietsprofielen). Per fiets kun je de volgende instellingen maken:

• Fietsdetails (Fietsnaam, Gewicht en Afstandteller)

• Ant+ snelheid/cadans

• Ant+ verm. (krachtmeter)

• Vermogenszones

De overige instellingen gelden voor alle activiteiten.

Je kunt per fietsprofiel, dus niet per activiteitenprofiel, de gereden totalen
terugzien via Stel in > Fietsinstellingen > Fietsprofielen > tik op de fiets
waarvan je de gereden afstand wilt weten > tik op de naam van de
fiets/profiel en lees de afstand af bij Afstandsteller.

Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren15.
Stel in > Systeem > GPS > GPS-modus > Aan.

Stel in > Systeem > GPS > Bekijk satellieten naar de satellietinformatie.

15.1 Satellietpagina
hoogte kalibreren: Stel in > Systeem > GPS > Hoogte instellen.
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Kaart- en kaartwerkscherm16.

16.1 Kaartscherm

Hoe kom je op je kaartscherm? Tik in het hoofdmenu op . Je komt in een
trainingspagina. Je kunt nu van links naar rechts of andersom vegen of de pijltjes gebruiken,
net zo lang tot je de kaartpagina voor hebt staan.

Noord boven: Stel in > Systeem > Kaart > Oriëntatie > Noord boven.

16.1.a 3D modus

De 3D modus heet in de 800 Modus Auto,

16.2 Kaartwerkscherm
De 800 heeft naast het kaartscherm ook een kaartwerkscherm waarin je de kaart kunt

verschuiven. Je kunt dan een ander gebied bekijken en een waypoint aanmaken om er

vervolgens naar toe te navigeren. Je bereikt het Kaartwerkscherm vanaf de Kaartpagina via

een tikje op het aanraakscherm en daarna op te tikken. Via kom je weer terug in

het kaartscherm.

Je startpunt – het eerste waypoint - vastleggen17.

OEFENING 1. MAAK JE STARTPUNT AAN:

Maak nu zelf je startpunt aan volgens de bovenstaande instructie, geef het de naam Thuis.

Stel in > Systeem > GPS > Markeer locatie > Sla op of Opslaan en Wijzigen om de naam

aan te passen > Wijzig naam > Geef de locatie de naam Thuis > .

Je hebt ook de mogelijkheid om een bestaand waypoint naar je huidige locatie

te verplaatsen: Waarheen > Locaties.

Tik op de locatie die je wilt verplaatsen > tik bovenin het scherm op het

naamveld > tik op > Herplaats hier. Je krijgt de melding ‘Locatie gewijzigd

in huidige positie’.

Instellen begeleidingstekst: Stel in > Systeem > Kaart > Begeleidingstekst > Altijd
weergeven.

OEFENING 4: DE KILOMETERTELLER GEBRUIKEN DOOR EEN OPNAME TE STARTEN

Eerste ‘rit’ bewaren: Druk op de Start/stop knop en houd daarna vijf seconden de

Lap/ronde knop ingedrukt.
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Waypoints opslaan, bewerken en wissen18.

Tik op en daarna op de plek op de kaart waar je een waypoint wilt aanmaken. Er

verschijnt een rode pinpoint en bovenin een balk met een naam van bijvoorbeeld de weg

(in het voorbeeld Leuthsestraat) of de coördinaat indien de pinpoint op een naamloze

locatie staat of je bent verder uitgezoomd, de hemelsbrede afstand (1,8) en de richting

vanaf je huidige locatie (NO). Soms zie je naast de naam ook een menuknop . In dat

geval heb je meer keuzemogelijkheden. Tik er maar eens op indien je hem ziet. Om het

punt echt op te slaan tik je op de naambalk en daarna op . Je krijgt de melding:

‘Opgeslagen als locatie [Naam van het wpt]’. Tik op OK om het scherm te sluiten. Tik nu op

het om het waypoint aan te passen.

De route modus/activiteit instellen19.
Jouw gps kent drie activiteiten: Fiets, Auto/ Motorfiets en Voetganger. Er is ook een

mogelijkheid om gebruik te maken van directe routes. Heb je een route berekend met als

Fietsen en je wijzigt hem daarna in Wandelen, dan zal er zeer waarschijnlijk een andere

route worden berekend.

Een andere Activiteit selecteer je via Stel in >Systeem > Routebepaling > Bereken routes

voor. Maak nu de keuze voor Fietsen.

De eerste navigatie – terug naar je startpunt20.

OEFENING 5 NAAR WAYPOINT THUIS NAVIGEREN

Waarheen > Locaties > THUIS > Ga.

Je opgeslagen rit bekijken21.
De ‘rit’ die je zojuist hebt opgeslagen, kun je terugvinden bij de geschiedenis. De gegevens

bekijk je via: Geschiedenis > Activiteiten > Vandaag.

Je rit bekijken op de PC/Mac in BaseCamp bekijken22.
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Gegevensschermen en kaartpagina instellen en23.

gebruiken
Stel in > Fietsinstellingen > Trainingspagina’s.

23.2 Trainings-/Gegevenspagina’s 810, (E)820, (E)1000
Er zijn twee soorten pagina’s: de algemene gebruiker gedefinieerde pagina’s, die aangeduid

worden met Scherm 1 – 5 en de specifieke pagina’s: Kaart, Hoogte, Ronde samenvatting en

Virtual partner.

OEFENING 7 SCHERM 1 INSTELLEN

Stel in > Fietsinstellingen > Trainingspagina’s > Timer-pagina’s > Gebruikergedfinieerd >

Pagina 1. Druk op een aantal keer op de ‘+’ knop om het aantal velden te vergroten naar

10. Tik op .

23.2.a Kaartpagina instellen (810/(E)820/(E)1000)

Op de pagina Kaart (Stel in > Fietsinstellingen > Trainingspagina’s > Kaart) kunnen nul of

twee aanpasbare gegevensvelden gebruikt worden.

OEFENING 8 DE KAARTPAGINA INSTELLEN

Je gaat nu op de kaartpagina gegevensvelden instellen:

Stel in > Systeem > Trainingspagina’s > Kaart > Aan > Gegevensvelden > 2.

23.5 De verschillende kilometertellers in je gps
Je kunt het totaal aantal kilometers van alle afgelegde ritten zien op je Edge:

Geschiedenis > Totalen.

Bij de 800 kun je de totalen ook per fiets aflezen: Stel in > Fietsinstellingen >
Fietsprofielen > tik op een fietsnaam > Fietsdetails > Afstandteller.

Terug naar start navigatie24.

OEFENING 10: TERUG NAAR START NAVIGATIE

Waarheen > Terug naar start > Ga.
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De Rondreis/rondrit planner: nvt25.

Berekende routes26.
Je hebt drie voorgeprogrammeerde opties (Fietsen, Auto/Motorfietsen, voetganger)

waarmee een route berekend wordt.

OEFENING 12: NOGMAALS TERUG NAAR WAYPOINT START VIA EEN BEREKENDE ROUTE

De 800 kent geen kompaspagina/peilingwijzer.

26.2 De routeringsopties
Stel in > Systeem > Routebepaling

26.2.c Te vermijden instellen

Vermijden Edge 800

Fietsen Voetganger Autorijden en motorrijden

Snelwegen   

Tolwegen   

Onverharde wegen   

Carpoolstroken   

U-bochten   

Zoeken en navigeren naar Poi’s, steden en adressen en27.

meer zoekopties
Hoe kun je met je Edge naar een poi navigeren? Waarheen > Je kunt kiezen voor Alle

nuttige punten, maar handiger is om eerst een categorie te kiezen.

OEFENING 13 NAAR EEN POI FIETSEN

Waarheen > Eten en drinken > Alle categorieën > tik op het gewenste resultaat > Ga.

OEFENING 14: AUTOMATISCH HERBEREKENEN GEBRUIKEN

Stel in > Systeem > Routebepaling > Herbereken > Aan.

27.1 Zoeken nabij - zoekgebied selecteren

Nadat je op Waarheen hebt getikt, kun je onderin het scherm op tikken om te kunnen

kiezen uit verschillende opties: Recent gevonden, indien er eerder naar een punt is gezocht,
Een Locatie (dus een waypoint), Mijn huidige locatie of Een punt op de kaart. De keuze
bepaalt waar er gezocht wordt.
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27.2 Zoeken naar plaatsen (steden en dorpen)
Waarheen > Plaatsen

27.3 Zoeken naar adressen
Waarheen > Adressen.

27.4 Zoeken of navigeren naar een coördinaat:
Positieweergave instellen: Stel in > Systeem > Eenheden > Positieweergave.

Coördinaat navigeren: Waarheen > Coördinaten.

27.5 Recente zoekopdrachten
Waarheen > Recent gevonden punte.

Een route maken in de Edge28.
In de 800 kun je alleen een van A naar B route maken door een locatie te kiezen.

Definities: ritten, tracks, sporen, koersen en routes29.

Een rit opnemen en vastleggen30.

OEFENING 15: EEN RIT OPNEMEN, VASTLEGGEN EN GEGEVENS BEKIJKEN

Rit bewaren: druk op de Start/stop knop en houd daarna vijf seconden de Lap/ronde knop

ingedrukt.

De gegevens van de zojuist afgelegde activiteit zijn nu te vinden door op Geschiedenis te

tikken > Activiteiten > Vandaag > bekijk de gegevens. Tik je op dan zie je de ronde

gegevens. Waarschijnlijk zie je nog geen speciale informatie, omdat je daarvoor de

instellingen nog niet hebt gedaan, tenzij je onderweg handmatig op de Lap/Reset knop

hebt gedrukt.

Een opgenomen rit als koers nafietsen31.

31.1 van een rit een koers maken
OEFENING 16: VAN EEN RIT EEN KOERS MAKEN:

Koersen > Nieuwe koers maken > tik op de activiteit > > geef de koers de naam Test.
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31.2 Afslagbegeleiding, koersfoutwaarschuwingen en timer start-modus

instellen
Bij de 800 moet je de instellingen per koers maken: Koersen > tik op een koers > Stel in >

Afslagbegeleiding of Koersfoutwaarschuwingen > Uit.

OEFENING 17: DE KOERS NAVIGEREN 1: AFSLAGBEGELEIDING UIT.

Koersen> tik op de koers Test > Ga.

Instellen Start-modus, zodat je niet vergeet om de Start/stop in te drukken:

Stel in > Fietsinstellingen > Startmelding > Starmeldingsmodus >

31.4 Instellingen bij de koers

Je kunt bij elke koers afzonderlijk instellingen maken: Koersen > tik op een koers > Stel in >

Afslagbegeleiding of Koersfoutwaarschuwingen > Uit.

Je kunt de koers altijd tonen op de kaart met een bepaald kleur via Kaartweergave > Altijd

weergeven > Aan. Door op Kleur te tikken kun je een van de vijftien kleuren kiezen.

Tracks / koersen downloaden32.

32.1 Een tocht uploaden naar je gps
Je kunt bij de 800 slechts één koers per keer naar je gps uploaden. Na het uploaden moet je

je gps eerst aanzetten, zodat er een koers wordt aangemaakt. Daarna kun je de volgende

uploaden.

OEFENING 19: KOERSINFORMATIE OP JE GPS BEKIJKEN:

Je kunt op je gps vooraf informatie over koersen vinden, zoals de lengte, tijdsduur en

hoogte via Koersen. Tik op de koers Test die je zojuist hebt aangemaakt; de gegevens

worden ingelezen en getoond op de kaart. Tik op om de gegevens van de koers te

zien en op om het hoogteprofiel van de koers Test te bekijken. Bij de instellingen

moet je altijd de afslagaanwijzingen Aan zetten: > Afslagbegeleiding > Aan.
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OEFENING 20 EEN BESTAND DOWNLOADEN EN NAVIGEREN

Navigeer de koers: Koersen > kies de koers Test. Tik op > Afslagbegeleiding > Aan. Tik

op en tik op Ga. Druk op de Start/stop knop.

Gpx/tcx-bestanden via BaseCamp op je Edge zetten33.

De koers controleren en geschikt maken voor jouw gps34.

Een koers rijden35.

35.2 Een koers navigeren, niet op het startpunt beginnen

De koers tonen op de kaart: Koersen > kies de koers Test. Tik op > Afslagbegeleiding >

Aan.

Naar een locatie navigeren: Locaties > kies de locatie > Ga

Langeafstandsroutes rijden36.

Automatisch pauzeren bij stilstand of lage snelheid37.

37.1 Instellen Auto Pause
Stel in > Fietsinstellingen > Auto Pause > Auto Pause-modus > Zodra gestopt.

Fietsen tegen de Virtual Partner (810/820/1000)38.
Stel in > Fietsinstellingen > Trainingspagina’s > Virtual partner > Aan.

Tussentijden vastleggen39.

39.1 Instellen ronde opties

Stel in > Fietsinstellingen > Auto Lap > Auto Lap-trigger > kies optie, bijvoorbeeld Op

afstand > Ronde bij > 0005.00 km > .

Rondegegevens: Stel in > Fietsinstellingen > Trainingspagina’s >
Rondesamenvatting > Aan.
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Variëren en improviseren tijdens een koers40.
De instelling Directe route maak je door:

Stel in > Systeem > Routebepaling > Begeleidingsmethode > Offroad.

Herberekenen aan: Stel in > Systeem > Routebepaling > Herbereken > Aan.

Koerspunten maken en gebruiken41.

42.1 Koerspunten zichtbaar maken
Wanneer je geen koerspunten op je gps ziet, dan kun je de instelling bij de koers wijzigen:

Koersen > tik op een koers > Stel in > Kaartweergave > Koerspunten > Aan.

PR ’s en andere statistieken42.
Je Edge 800 kan een geen persoonlijke records bijhouden.

Wi-Fi en Bluetooth instellen.43.
Je Edge 800 heeft geen wifi en bluetooth mogelijkheden.

Werken met BaseCamp44.

Garmin Connect45.

Berekende routes maken en gebruiken46.

Koers volgen over wegen die niet op de kaart staan47.

Routes met een online routeplanner maken48.

Google Maps routes maken en gebruiken49.

Knooppuntroutes50.

Cloudopslag en apps51.

Kaarten installeren op en gebruiken met gps en pc52.

52.1 Kaartinstellingen op je Edge
Stel in > Systeem > Kaart.
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Wandelen met de Edge53.

1. Je kunt daarom het beste navigeren zonder afslagaanwijzingen: Koersen > tik op

een koers > > Afslagbegeleiding > Uit en eventueel

Koersfoutwaarschuwingen > Uit.

2. Je kunt er ook voor kiezen om een koers alleen zichtbaar te maken op de kaart. De

kleur kun je zelf uitkiezen. De lijn is alleen wat dunner. Koersen > selecteer een

koers > > Kaartweergave > Altijd weergeven > Aan.

3. Een derde mogelijkheid doe je door eerst de kaart uit te zetten, dan de koers te

navigeren en vervolgens de kaart weer aan te zetten.

Werken met coördinaten54.
Je kunt in je gps naar coördinaten navigeren lees de instructie van de 810.

Hoogte55.

55.2 GPS hoogte instellingen
Op je gps kun je de juiste eenheden voor de hoogte kiezen door Stel in > Systeem >

Eenheden > Hoogte (snelheid) > Metrisch en kun je de hoogte instellen indien je die weet

(Stel in >Systeem > GPS > Hoogte instellen > voer de hoogte in > ). Hierdoor heb je

vanaf het begin van je activiteit een juist hoogteprofiel.

55.4 GPS kalibratie bij aanzetten en bij het rijden van een rit
Je kunt de hoogte op je gps instellen indien je die weet, zodat deze nauwkeuriger is

ingesteld: Stel in > Systeem > GPS > Stel hoogte in.

55.6 Een hoogteprofiel bekijken van een rit of een koers
Je kunt een hoogteprofiel ook bekijken van je Activiteiten of van de aanwezige Koersen:
- Activiteiten: Tik op Geschiedenis > Activiteiten > Tik op een activiteit > Je ziet het

aantal klim en daalmeters bij de Totalen staan.

- Koersen: Koersen > tik op een koers > Tik op en op . Je kunt op een punt in
het profiel tikken om te zien welke hoogte dat punt heeft en op welke afstand vanaf
het beginpunt het zich bevindt.

Indien je rondes hebt vastgelegd, kun je ook per ronde de hoogteverschillen zien.
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Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren56.

56.1 gegevens op je Edge wissen via het toestel zelf
Koersen en Activiteiten kun je één voor één verwijderen:

Een koers verwijder je door: Koersen > tik op een koers > > Wis deze koers? > Ja

De Activiteiten verwijderen gaat op een vergelijkbare wijze. Je kiest nu voor Geschiedenis >

> Alle Activiteiten > > Individuele Activiteiten > tik op een activiteit > / Alle

activiteiten > ja.

Workouts wissen: Training > Workouts > tik op een workout > >Wis deze workout? >

Ja..

Locaties wissen: Waarheen > Locaties > tik op een locatie >tik op de naambalk bovenin het

scherm > > Locatie verwijderen > Wis de locatie XXX? > Ja.

Poi’s maken en toevoegen aan je gps57.

Poi-bestanden in je Garmin-gps laden
De poi’s zijn nu op je 800 te vinden via Waarheen > Extra’s .

Alarmen instellen58.
De alarmen stel je in via: Training > Waarschuwingen.

Workouts (810/820/1000)59.

De Workout activeren op je gps
Training > Workouts > kies workout > Starten met workout > druk op de Start/Stop-toets.

Wanneer je in een workout hebt aangegeven dat je de Lap/Reset toets moet indrukken,

bijvoorbeeld bij de warming up, dan start de volgende stap inderdaad wanneer je deze

indrukt. Stappen die een bepaalde duur of afstand hebben, starten automatisch wanneer je

deze afstand hebt afgelegd of de tijd is verstreken.
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Trainingsplannen gebruiken
Training > Ingepland

Segmenten60.
Niet van toepassing.

Gegevens automatisch naar Strava uploaden61.

Problemen met de gps oplossen62.

Varia63.

63.6 Overige automatische functies
Stel in > Systeem > Systeeminstellingen > Auto uitschakelen.

Stel in > Fietsinstellingen > Auto Scroll of Auto Pause.

63.9 Gegevensopslag
Stel in > Systeem >Gegevensopslag.

63.10 Eenheden
Stel in > Systeem > Eenheden.

63.11 Welke informatie vind je bij Systeem > Over.
Stel in > Over Edge.


