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Inleiding
Deze handleiding is geschreven als aanvulling op het succesvolle boek gps wijzer voor

recreatieve en sportieve fietsers (zesde editie). In deze handleiding zijn alleen de specifieke

instructies voor de Edge 130 (Plus) opgenomen indien de instructies afwijken van het boek.

Ook zijn de extra nieuwe functies op de Garmin Edge 130 (Plus) toegelicht.

Daardoor kun je het boek uitstekend gebruiken in combinatie met deze extra handleiding.

De uitleg van de vele functies en een verdere toelichting is in het boek te vinden. Kom je

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

Het boek is bij ons te bestellen via www.gps-wijzer.nl/edge.

We wensen je veel fietsplezier.

Joost Verbeek

auteur

Cursussen en informatie
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/edge
http://www.gps-wijzer.nl/activiteiten
http://www.gps-wijzer.nl/nb
http://www.facebook.com/gpswijzer


© 2021 GPS WIJZER, BEEK / aanvullende handleiding Edge 130 versie 3.0 8

Leeswijzer
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 startscherm bent of er eerst naar

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

Voor veel instructies verwijzen we naar de Edge 530, omdat de aanwijzingen vaak overeen

komen.

1. Om in het menu met opties en instellingen te komen schrijven we Stel in. Jij druk

dan lang rechtsboven op .

2. Veel schermen hebben meer opties dan in het eerste scherm worden getoond. Je

gebruikt de pijltjestoetsen of om door de opties heen te stappen. Zie je

de vermelde optie niet, druk dan vaker op de pijltjes.

3. Om een optie te bevestigen druk je op . De instructie laten we zo veel

mogelijk weg. Je zult begrijpen dat je een keuze moet bevestigen met deze knop (

). We geven een voorbeeld. De instructie om je toestellen te herstellen is: Stel

in > Systeem > > Herstel > > Herstel instell. > > Instell. Herstellen >

Ja > .

4. We schrijven Stel in > Systeem > Herstel > Herstel instell. > Instell. herstellen > Ja.

5. Indien er in het boek staat dat je op de Lap/ronde knop moet drukken, dan druk je

aan de onderzijde van je toestel op de linker knop .

6. Indien er in het boek staat dat je op de Start/stop knop moet drukken, dan druk je

aan de onderzijde op de rechter knop .

De verdere instructies in dit hoofdstuk uit het boek zijn uiteraard ook geldig voor de 130.

Bij punt 7 geven we de instructie Stel in voor Startscherm > . Wanneer je in dit menu

terechtkomt zie je dat er niet alleen instellingen maar ook enkele opties zijn. We lichten

deze kort toe in hoofdstuk 12. Je vindt daar ook waar de uitgebreide uitleg te vinden is in

het boek.

Wanneer er wordt verwezen naar een instructie die je moet volgen in het boek,

adviseer ik je deze te markeren met een markeerstift.
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Errata en nieuwe ontwikkelingen bij Garmin

Je gps updaten en Garmin Express

Back-up maken met Javawa Device Manager

De gps opstarten - hoofdmenu

7.1 Reset naar fabrieksinstellingen
Stel in > Systeem > Herstel > Herstel instell. > Instell. herstellen > Ja.

7.2 De eerste keer starten of herstarten – de eerste instellingen
Wanneer je je gps de eerste keer aan zet - of na de reset - volgt er een wizard waarmee je

de juiste instellingen selecteert en waarmee je de koppeling met de telefoon kunt maken.

Je kiest eerst de taal (Nederlands) door een aantal keer op te drukken en te bevestigen

door op te drukken. Daarna krijg je de vraag of je je telefoon wilt koppelen. Wil je dit

al dan kies ja en druk op . Lees nu hoofdstuk 7.3 om de koppeling tussen de 130 en de

telefoon tot stand te brengen. Wil je dit nu niet of wil je het later doen dan selecteer je Nee

> Weet u het zeker > Ja . tik je op Sla over > Telefoon instellen overslaan > .

Je selecteert nu achtereenvolgens Metrisch, 24 uur en de juiste persoonlijke instellingen.

Na elke stap tik je op het vinkje.

Daarna krijg je de vraag of je sensoren wilt koppelen. Wil je dat, dan tik je op Ga door.

Er wordt gezocht naar sensoren. Houd er wel rekening mee dat je in de nabijheid van de

sensor moet zijn om deze te kunnen koppelen. Bij het toevoegen van een sensor, kun je de

melding Aangepast gegevensscherm toevoegen voor nieuwe sensors krijgen. Tik op het

vinkje om deze suggestie te accepteren. Je kunt later het scherm (Scherm 2) altijd

aanpassen of verwijderen (zie hoofdstuk 23).

Je kunt later, nadat je de wizard hebt afgerond, ook nog sensoren toevoegen (zie hoofdstuk

13). In bijlage 3 kun je meer over sensoren lezen.

Tenslotte krijg je bij het doorlopen van de wizard een aantal waarschuwingen te lezen.

Nadat je deze hebt gelezen en geaccepteerd, wordt de wizard afgesloten en kom je in het

startscherm.

We gaan er van uit dat je bij de eerste keer opstarten de Nederlandse taal hebt

geselecteerd. Heb je dat niet gedaan, dan doe je dat alsnog via Stel in > System > Language

> Nederlands.

7.3 De Garmin Connect mobile app installeren en de telefoonkoppeling instellen
Via je smartphone kun je gegevens tussen de Edge 130 en Garmin Connect synchroniseren.

Ook wanneer je gebruik wilt maken van Connect IQ en Ongevaldetectie is de Connect app

nodig. Download eerst in de app store (iPhone) of de Google play store (Android) de

Garmin Connect™ Mobile app. Na de installatie kun je de connectie met je telefoon via
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Bluetooth tot stand brengen wanneer je dat nog niet had gedaan. Uiteraard moet

Bluetooth op je telefoon Aan staan.

7.3.a. 810/(E)820/(E)1000 Bluetooth tijdens de opstartwizard instellen

Tijdens de wizard (zie hoofdstuk 7.2) volg je de volgende stappen zodra je een mogelijkheid

hebt de koppeling te maken:

(tijdens de wizard): Telefoon instellen > Ja >

Indien je later de koppeling tot stand wilt brengen, dan ga je naar Stel in > Telefoon >

Status > Aan.

Open op de telefoon de Garmin Connect™ Mobile app en ga naar (Android) /

(iPhone) > Garmin toestellen > Voeg toestel toe > Blader door alle compatibele toestellen

> Edge > Edge 130 > Start > je krijgt een koppelingscode > voer de code in op je telefoon en

tik op Koppel. De koppeling wordt gemaakt en je krijgt de melding De installatie van uw

Edge 130 wordt voltooid. Op de Edge krijg je de melding Downloaden voltooid.

Op de telefoon kun je in de volgende stap Gebruikersinstellingen wijzigen (Geslacht, lengte,

gewicht en geboortedatum). Ook je kun je de hartslag- en vermogenszones instellen (indien

je dit later wilt aanpassen zie ook hoofdstuk 14).

7.3.c. Bluetooth instellingen wijzigen of opnieuw instellen

Stel in > Telefoon > Status > Aan en lees 7.3.a.

7.3.d. Koppeling tussen Edge en telefoon beëindigen

Stel in > Telefoon > Status > Uit en verwijder het toestel uit Garmin Connect.

7.3.e Ongeval detectie E1000/(E)820/1030

130: Stel in > Telefoon > Ontvang hulp.

130 Plus: Stel in > Veiligheid en Tracking > Ongevaldetectie > Aan en Ontvang hulp >

Verzend

Als je voor deze functie kiest wordt er afhankelijk van de instelling in Garmin Connect via

mail en een sms de locatie naar de contactpersoon gestuurd die in Garmin Connect staat

ingesteld.

7.4 Instellen Wi-Fi
Wi-Fi is niet aanwezig op de Edge 130 (Plus).

7.5 Instellen eenheden
Volg de instructie in het boek. Alleen de eerste instelling is van toepassing.

7.8 Terug naar het hoofdmenu
De punten 1 en 2 (Edge 130 (Plus) kent geen slaapstand). Om vanuit een ander scherm

terug te keren naar het startscherm druk je meerdere keren of lang op .
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Instellingen voor activiteiten
Omdat de 130 geen activiteitenprofielen bezit, is hoofdstuk 8.1 niet van toepassing.

8.2 Ritinstellingen
De Edge 130 kent geen specifieke activiteitinstellingen, omdat er geen kaart aanwezig is.

Instellingen die van toepassing zijn worden in de betreffende hoofdstukken behandeld.

De Edge 130 Plus kent de volgende ritinstellingen:

1. Gegevensschermen (zie hoofdstuk 23).

2. Waarschuwingen (zie hoofdstuk 53).

3. Ronden

4. Automatische functies Auto Pause (zie hoofdstuk 38.1) en

AutoScroll (zie hoofdstuk 38.4).

5. Segmentwaarschuwingen

6. Klimwaarschuwingen

7. Navigatieaanwijzingen (zie onder andere hoofdstuk 26.2).

8. GPS

De functies van de knoppen

Knop 1 is vergelijkbaar met knop A in het boek en

is hieronder beschreven.

Knop 5 komt overeen met knop C in het boek.

Een extra functie is dat je hiermee kunt terugkeren naar

een vorig menu.

Knop 4 komt overeen met knop B in het boek.

Knop 1 : staat het toestel uit dan kun je door lang

op deze knop te drukken het toestel Aan zetten. Staat

het toestel aan dan krijg je twee opties:

Functie 1: lang indrukken: uitzetten.

Functie 2: kort indrukken: schermverlichting regelen.

.

Knop 4 = knop B in het boek (Start/stop knop): zie instructie van de 820.

Opslaan rit: zie de 820.
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Indien je niet kiest voor Bewaar rit of Gooi rit weg, dan kun je door de gegevensschermen

bladeren en de gegevens van je rit tot nu toe bekijken, door op te drukken. Daarna

kun je met door de gegevenspagina’s lopen.

Knop 5 = knop C in het boek (Lap of ronde knop): zie boek.

Knop 2 :

Functie 1: Houd de knop lang ingedrukt om in het menu te komen.

Functie 2: maak een stap naar boven in het menu of de schermen.

Knop 3 :

Functie 1: maak een stap naar beneden in het menu of in de schermen.

Functie 2: in het startmenu druk je op deze knop om de widgets weer te geven.

Schermverlichting en scherminstellingen
In dit hoofdstuk kun je de instructie van de 1030 volgen.

10.1 Schermverlichting instellen
Stel in > Systeem > Schermverlichting > Helderheid (Laag/Medium/Hoog). Je kunt dit ook

bereiken door de Aan/Uit knop lang in te drukken.

10.2 Time-out van scherm
Stel in > Systeem > Schermverlichting > Time-out. (3 opties: 10/30 sec/blijft aan)

10.3 Aanraakgevoeligheid 820/1030
Niet van toepassing.

10.4 Kleurmodus
Niet van toepassing.

10.5 Schermafbeelding
Niet van toepassing.

Geluid gebruiken
Stel in > Systeem > Geluiden > Toetstonen

Stel in > Systeem > Geluiden > Waarsch.tonen
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Het hoofdmenu gebruiken

12.1 De snelkoppelingen in het hoofdmenu

12.1.f Startscherm Edge 130 (Plus)
In het startscherm kun je alleen de knoppen bedienen om een rit te starten, het menu te

activeren en de aan/uit knop te bedienen en widgets te bekijken.

Koppelen van accessoires
Stel in > Sensors > Voeg sensor toe/Voeg nieuwe toe.

Hartslagmeter gebruiken

14.1 Maximale hartslag:
130: Volg de instructie voor de 1000.

130 Plus: Stel in > Mijn statistieken > Gebruikersprofiel > Maximale hartslag.

14.2 Hartslagwaarschuwingen
Alarmen aanmaken:

Stel in > Ritinstellingen > Waarschuwingen > Hartslagwaarsch.

Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren

In de 130 worden het symbool gebruikt. Is er nog geen ontvangst, dan knippert het

symbool.

Je kunt de gps modus ook wijzigen via de instellingen:

Stel in > Ritinstellingen > GPS > Uit/GPS/GPS+GLONASS/GPS+GALILEO.

De 130 (Plus) beschikt niet over een satellietenpagina.

Kaart- en kaartwerkscherm

16.1 Kaartscherm
Door op de Start/stop knop te drukken kom je op de gegevensschermen. Door er doorheen

te bladeren kom je op de ‘kaart’pagina. Je ziet daarop alleen je locatie en de afgelegde rit

en/of de nog te rijden koers.

16.1.a Positiecursor, koers boven of noord boven

Niet van toepassing.
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16.1.b 3D modus

Niet van toepassing.

16.1.c In- en uitzoomen op het kaartscherm

Je kunt op de kaartpagina in/uitzoomen door op de menuknop lang te drukken > Zoom

kaart in/uit > + of -.

16.2 Kaartwerkscherm

Druk een of twee keer op de knop en gebruik de pijltjes om de kaart te verschuiven.

Je startpunt – het eerste waypoint - vastleggen

OEFENING 1. MAAK JE STARTPUNT AAN:

Druk kort op de Start/stop knop. Druk op de menu knop > Markeer positie.

Tip 2 bladzijde 57: volg de instructie voor de 820/830/1030.

Oefening 4: volg de instructie voor de 820/1030.

Waypoints opslaan, bewerken en wissen
Je kunt waypoints niet aanpassen.

Je kunt niet naar een coördinaat navigeren.

De route modus/activiteit instellen
Niet van toepassing.

De eerste navigatie – terug naar je startpunt

OEFENING 5 NAAR WAYPOINT THUIS NAVIGEREN

STEL IN > NAVIGATIE > OPGESLAGEN LOCATIES

OEFENING 6 HERHALINGSOEFENING: TERUG NAAR THUIS EN START/STOP GEBRUIKEN

Bewaar rit > OK.

Je opgeslagen rit bekijken
Stel in > Geschiedenis > Ritten.
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Je rit bekijken op de PC/Mac in BaseCamp bekijken
Lees het boek.

Gegevensschermen en kaartpagina instellen en

gebruiken

23.1 Gegevensschermen
De gegevenspagina’s, kun je instellen via: Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen.

OEFENING 6 SCHERM 1 INSTELLEN

Je gaat nu de eerste gegevenspagina instellen:

Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen > je bent op het eerste

scherm > Indeling > . Je kunt nu met door de

verschillende indelingen scrollen. Druk op om de juiste te kiezen.

Pas de velden aan. Activeer het te wijzigen veld door eerst een of

meerdere keren op te drukken en daarna op . Je krijgt een

lijst met categorieën te zien. Elke categorie bevat een aantal specifieke

gegevensvelden. Lees verder in het boek.

23.1.a Kaartpagina instellen

OEFENING 7 DE KAARTPAGINA INSTELLEN

Je gaat nu op de kaartpagina gegevensvelden instellen:

Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen > Kaart > > Indeling > selecteer zoals

hiervoor beschreven de indeling met twee gegevensvelden. Druk op om een keuze,

voor welk gegeven je wilt zien, te maken of laat de standaard gekozen velden aan staan.

23.1.b Segmentgegevens of pagina instellen

Niet van toepassing. Je kunt wel segmenten navigeren.

23.1.c Overige gegevensschermen instellen

Op de 130 (Plus) staan standaard twee gegevenspagina’s, de kompas- en hoogtepagina. Je

kunt ook de weer- en meldingen pagina toevoegen..
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23.1.d Gegevensschermen verwijderen of verbergen

Stel in > Ritinstellingen > Gegevensschermen. Selecteer een pagina die je niet wilt zien en

druk op . Onder staat de optie Verwijder. De eerste gegevenspagina kun je niet

verwijderen. Later kun je de pagina’s weer zichtbaar maken.

23.1.e Volgorde gegevensschermen aanpassen (Explore, 530, 830 en 1030)

Niet van toepassing.

23.2.f Het gebruik van grafische velden

De 130 (plus) kan op de gegevenspagina’s ook Connect IQ grafische velden weergeven.

23.3 De gegevensschermen gebruiken
Zodra je op de Start/stop knop drukt activeer je de eerste gegevenspagina. Op de 130 Plus

krijg je eerst een keuze voor het rittype en daarna nogmaals op .

23.4 De verschillende kilometertellers in je gps
Stel in > Geschiedenis > Totalen.

Terug naar start navigatie
OEFENING 9: TERUG NAAR START NAVIGATIE

Druk tijdens een rit op > Terug naar start > maak een keuze: Langs dezelfde route of

Rechte lijn. Indien je kiest voor een rechte lijn, dan moet je zelf de weg bepalen en wordt

alleen de richting aangegeven middels een rechte lijn.

De Rondreis/rondrit planner
Niet van toepassing.

Berekende routes
Niet van toepassing.

Zoeken en navigeren naar Poi’s, steden en adressen
Niet van toepassing.

Een route maken in de Edge
Niet van toepassing.
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Definities: ritten, tracks, sporen, koersen en routes
Lees dit belangrijke hoofdstuk goed door.

Een rit opnemen, vastleggen en gegevens bekijken

OEFENING 15: EEN RIT OPNEMEN, VASTLEGGEN EN GEGEVENS BEKIJKEN

> Bewaar rit.

De gegevens van de zojuist afgelegde rit zijn nu te vinden via

Stel in > Geschiedenis > Ritten > je ziet de rit met de datum van vandaag..

Een opgenomen rit als koers nafietsen

31.1 een koers maken van een rit
OEFENING 18: MAAK EEN KOERS VAN EEN RIT:

Navigatie > Een activiteit rijden.

31.2 Koersinstellingen - Afslagbegeleiding en koersfoutwaarschuwingen
Niet van toepassing.

Tracks / koersen downloaden en navigeren

32.1 Koers via pc naar je Edge uploaden en navigeren

OEFENING 20: KOERSINFORMATIE OP JE GPS BEKIJKEN:

Navigeren > Koersen.

OEFENING 21 NAVIGEER DE KOERS:

Navigatie > Koersen > selecteer de koers > Rijden.

Gpx-bestanden openen in BaseCamp en verzenden

naar je Edge
Lees het boek.

Een koers rijden

34.2 Een koers navigeren, niet op het startpunt beginnen
Met de Edge 130 (Plus) heb je geen kaart en is het lastig de genoemde opties toe te passen



© 2021 GPS WIJZER, BEEK / aanvullende handleiding Edge 130 versie 3.0 18

34.3 De standaardprocedure bij een koers
Niet alle opties zijn van toepassing.

Variëren en improviseren

35.2 Variëren en improviseren tijdens een route
De 130 (Plus) kent geen routes.

Koerspunten maken en gebruiken

36.2 Koerspunten zichtbaar maken
De 130 (Plus) heeft niet de mogelijkheid koerspunten geen routes.

Langeafstandsroutes rijden

Automatische functies instellen

38.1 Automatisch pauzeren bij stilstand of lage snelheid
Stel in > Ritinstellingen > Auto Pause > Aan / Uit.

38.2 Tussentijden vastleggen
Stel in > Ritinstellingen > Ronden > Auto Lap > Aan / Uit en Ronde-toets > Aan / Uit.

Er is niet een specifiek gegevensscherm voor ronden.

38.3 Automatisch uitschakelen / slaapstand
Stel in > Systeem > Autom. Uitschakel > Aan/uit.

38.4 Auto Scroll
Stel in > Ritinstellingen > Auto Scroll > Aan / Uit

38.5 Timer start modus
Niet van toepassing

Fietsen tegen de Virtual Partner (810/820/1000/1030)
Niet van toepassing.

Mountainbike gegevens (jump, grit en flow)
Wanneer je kiest voor het rittype Mountainbiken dan zie je bij de 130 Plus ook de speciale

gegevens voor grit en flow.

Wandelen met de Edge
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Garmin Connect

42.2 Standaardrittype
Bij de 130 Plus kun je dit steeds bij het begin van een rit aangeven.

Werken met BaseCamp

Berekende routes in BaseCamp maken

Routes met een online routeplanner maken

Gps routes, tracks en koersen delen
Niet van toepassing.

LiveTrack, GroupTrack en een challenge
47.1 LiveTrack, laat anderen weten waar je bent
Stel in > Veiligheid & tracking > LiveTrack > Auto starten > Aan/Uit en Koers delen >

Aan/Uit.

47.2 GroupTrack, fietsers in een fietsgroep volgen
Niet van toepassing.

Extra functies toevoegen met Connect IQ
Lees de instructie in het boek.

Werken met coördinaten en Google Maps
Niet van toepassing.

Hoogte

50.1 GPS hoogte instellingen
Niet van toepassing.

50.3 Hoogte kalibratie bij het aanzetten en bij het rijden van een rit
Niet van toepassing.

50.4 Hoogtegegevens op je gps
Je kunt tijdens een rit ook de hoogte pagina bekijken

50.5 Een hoogteprofiel bekijken van een rit of een koers
Je kunt een hoogteprofiel ook bekijken van je Ritten en Koersen:
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Ritten:

Stel in > Geschiedenis > Ritten > selecteer een rit > Hoogte.

Koersen:

Stel in > Navigatie > Koersen > selecteer een koers > Hoogte.

50.6 ClimbPro – klimgegevens op de Edge 530, 830 en 1030
Stel in > Ritinstellingen > Klimwaarsch. > Aan/Uit.

Stel in > Navigatie > Koersen > selecteer een koers > Beklimmingen.

Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren

51.1 Gegevens direct op je Edge wissen
Koersen: Stel in > Navigatie > Koersen > Selecteer een koers > Verwijder Koers wissen > Ja.

Ritten: Stel in > Geschiedenis > Ritten > > Selecteer een rit > Verwijderen? > Ja

Totalen: Stel in > Geschiedenis > Totalen > Totalen herstellen? > Ja.

PR’s en andere statistieken

52.1 persoonlijke records
Stel in > Mijn statistieken > Persoonlijke records

52.3 Mijn overige statistieken
Je vindt ook het Hersteladvies en VO2max als de juiste sensoren gebruikt zijn.

Waarschuwingen instellen
Stel in > Ritinstellingen > Waarschuwingen.

Workouts
Alleen op de 130 Plus: Stel in > Training > Workouts

Segmenten met Garmin Connect
Je kunt alleen segmenten op de 130 Plus zien.

Stel in > Ritinstellingen > Segmentwaarsch. > Aan.

Stel in > Navigatie > Segmenten > selecteer een segment
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Problemen met de gps oplossen en fit bestanden

herstellen en aanpassen
Lees het boek.

Nuttige punten (poi’s) maken en toevoegen aan je gps
Niet van toepassing.

Varia

58.1 Instellingen voor een optimaal accu gebruik
Lees de instructie in het boek.

58.1.a Modus batterijbesparing

Niet van toepassing.

Veel gestelde vragen

Bijlage 1 fietsroute websites

Bijlage 2 Kaarten - installeren, gebruiken en tips

Bijlage Extra functies in de Edge 130
De Edge kent nog een functie die niet in het boek is beschreven.

Je kunt op je scherm kun je een gegevensscherm van een Garmin horloge weergeven via:

Stel in > (Modus) extra scherm > verbind horloge. Houd het horloge in de buurt. Op je

scherm worden de schermen van het horloge getoond. Andere Edge functies werken niet in

deze modus. Sluit af door op te drukken. Deze functie is handig voor tri-atleten of

andere atleten die fietsen combineren met een andere sport.
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