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Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit boek zo veel

mogelijk is bijgewerkt. Gegevens zoals prijzen, telefoonnummers, e-mail adressen,

websites en software zijn echter aan verandering onderhevig. GPS wijzer is niet

aansprakelijk voor consequenties die voortvloeien uit het gebruik van dit boek.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPS Wijzer.

http://www.gps-wijzer.nl/


© 2021 GPS WIJZER, BEEK / aanvullende handleiding Edge 1000 versie 2.0 3

1 Inleiding............................................................................................................................ 4

2 Cursussen en informatie .................................................................................................. 4

7 Beginnen met je Edge: de eerste instellingen.................................................................. 5

7.1.a Sensoren koppelen.................................................................................................. 5

7.2.a. 1000 Bluetooth – telefoonkoppeling - tijdens de opstartwizard instellen ............ 5

10 Schermverlichting en scherminstellingen .................................................................... 5

10.5 Oriëntatie (alleen 1000) ............................................................................................... 5

12 Het hoofdmenu gebruiken........................................................................................... 5

12.1.b Hoofdmenu 1000 ...................................................................................................... 5

13 Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren ................................................. 7

23.1.a Kaartpagina instellen............................................................................................. 8

23.1.b Segmentgegevens of pagina instellen................................................................... 8

51 Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren............................................................... 9

51.1 Gegevens direct op je Edge wissen .............................................................................. 9

51.4 Overige bestanden van je gps verwijderen.................................................................. 9



© 2021 GPS WIJZER, BEEK / aanvullende handleiding Edge 1000 versie 2.0 4

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

recreatieve en sportieve fietsers (zesde editie). In het boek is bijna de volledige instructie

voor de Edge 1000 opgenomen. Omdat het een ouder toestel is, hebben we er voor

gekozen enkele onderdelen in deze aanvulling op te nemen, zodat het boek goed leesbaar

blijft.

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

2 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
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7 Beginnen met je Edge: de eerste instellingen

7.1.a Sensoren koppelen

B. 1000: Activiteitenprofielen instellen. Tik je tijdens de opstart wizard op
Activiteitenprofielen dan zie je er drie waarvan Train is geselecteerd. Je kunt
later altijd extra profielen toevoegen, verwijderen of aanpassen. Het instellen
van de activiteitenprofielen behandelen we uitgebreid in hoofdstuk 8.

7.2.a. 1000 Bluetooth – telefoonkoppeling - tijdens de opstartwizard instellen

Tijdens de opstartwizard volg je voor de 1000 de volgende stappen zodra je een

mogelijkheid hebt de bluetooth instellingen te maken: Bluetooth® instellingen > Schakel in

> Aan > Koppel smartphone. Open op de telefoon de bluetooth instellingen. Nadat op je

telefoon de Edge is gevonden kun je er op tikken. Je krijg op je gps een berichtmelding met

een pincode. Daarna bevestig je de koppeling op de telefoon. Vaak krijg je nog een melding,

bijvoorbeeld Bluetooth-smart, die je ook tot stand brengt en accepteert. Open de Garmin

Connect app en maak de procedure af.

10 Schermverlichting en scherminstellingen

10.5 Oriëntatie (alleen 1000)
Je hebt alleen bij de 1000 (Stel in > Scherm > Oriëntatie) de keuze uit Staand en Liggend.

De meeste fietsers hebben de voorkeur voor staand. Dat is vast ook de reden waarom

Garmin deze optie niet toegevoegd heeft aan de andere toestellen.

12 Het hoofdmenu gebruiken

12.1.b Hoofdmenu 1000

Het hoofdmenu kent twee varianten: de eerste

afbeelding zie je als je de gps opstart en niet aan

het rijden bent en de rechter als je aan het rijden

bent en de startknop hebt ingedrukt. In plaats van

de fietser of de tekst Rit zie je dan de verstreken

tijd. Bij de 1000 kan het zijn, dat er een andere

kleur en profielnaam zichtbaar is. Dit is afhankelijk

van de instellingen die je gemaakt hebt.

Door op de bovenbalk te tikken of van boven

naar beneden te vegen, kom je in het instel- en informatiemenu voor:
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1. De helderheidsinstellingen. Wanneer de automatische helderheid Uit staat, kun je hier

handmatig de helderheid regelen via de + of -. Door op de balk te tikken kom je in de

scherminstellingen (zie hoofdstuk 10).

2. De gps ontvangst balk. Wanneer er staat GPS gereed, dan is je positie bepaald en heb je

voldoende ontvangst. Tik je op de balk, dan kom je in een volgend instelscherm, waarin

je het volgende kunt: de GPS-modus wijzigen (zie hoofdstuk 15), de Hoogte instellen

(zie hoofdstuk 50), een positie markeren (zie hoofdstuk 17) en de stand van de

satellieten kunt bekijken.

3. De sensoren instellen (zie hoofdstuk 13). Als je al sensoren hebt gekoppeld, zie je deze

met een wit icoontje. Wanneer een sensor niet in de buurt is, blijft de gps er naar

zoeken. Door op de balk te tikken kun je koppelingen met sensoren toevoegen.

4. De instellingen voor bluetooth en Wi-Fi kun je in de balk Draadloos maken door op een

van de icoontjes te tikken. Is er een telefoon verbonden dan zie je bij het Bluetooth

icoon de naam van de telefoon. Is je telefoon wel gekoppeld, maar niet in de buurt dan

blijft de gps Zoeken. De melding BT uit spreekt voor zich. Heb je Wi-Fi aan staan en heb

je verbinding met een netwerk, dan zie je de netwerknaam staan bij het Wi-Fi teken.

(zie hoofdstuk 7.4).

5. Je kunt door van links naar rechts of andersom te vegen op andere widget pagina’s

komen. Via Connect IQ (zie hoofdstuk 48) kun je extra widgets toevoegen.

Sluit af door onderin op het pijltje of als je in een widget bent op het kruisje te tikken.

Je bent weer in het hoofdmenu. We geven nu uitleg bij de mogelijkheden in het

hoofdmenu.

Door op Rit te tikken, kom je in de gegevensschermen, waar je door heen kunt

bladeren door te vegen. Op deze manier kun je op de kaartpagina (zie

hoofdstuk 16) komen waarop je ook aanwijzingen voor je te rijden koers of

route krijgt. Je kunt weer terug naar het hoofdmenu door een keer op het

scherm te tikken en daarna op icoon .

Onder Rit zie je de naam van het actieve activiteitenprofiel. Door op een pijltje,

dat je naast de naam van het activiteitenprofiel vindt, te tikken, kun je van

activiteitenprofiel wisselen. Aan de balkjes onder de profielnaam zie je hoeveel

activiteitenprofielen er zijn. Druk drie seconden op de profielnaam om direct het

instelmenu van het activiteitenprofiel te openen (zie hoofdstuk 8.1.d).

Met het icoon Waarheen start je via Zoeken / Zoekfuncties een navigatie naar een

nuttig punt, adres, plaats of coördinaat (zie hoofdstuk 27). Via Opgeslagen (>)

locaties kun je naar een opgeslagen locatie navigeren (zie hoofdstuk 19).

Bij de 1000 kun je via Opgeslagen ook de koersen en segmenten navigeren.

Bij de 1000 vind je via Waarheen ook de Routeplanner en kun je een Rondreis

plannen (zie onder andere de hoofdstukken 25, 26, 27, 28 en 34).
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Tik je op het icoon Koersen, dan kun je een koers navigeren, een nieuwe

aanmaken en via de menuknop de Koersopties instellen. (zie onder andere de

hoofdstukken 25, 26, 27, 28 en 34).

Op de 1000 kun je via Agenda de ritten die je hebt afgelegd terug zien en

bekijken wat je trainingsschema is (zie hoofdstuk 54.8).

Op de 1000 kun je via Segmenten de segmenten gebruiken en beheren (zie

hoofdstuk 55).

Via Geschiedenis kun je je afgelegde en opgeslagen Ritten (zie hoofdstuk 30),

Trainingsplannen (zie hoofdstuk 54.7), Persoonlijke records (zie hoofdstuk 52.1)

en Totalen (per profiel of gehele toestel) bekijken (zie hoofdstuk 23.4).

Via het icoon Workouts kun je een opgeslagen workout volgen, een nieuwe

aanmaken en zoeken en wissen (zie hoofdstuk 54).

Via het instelmenu kun je bijna alle aanpassingen op je

gps maken. Gebruik de inhoudsopgave en de index van

dit boek om een specifieke instelling te vinden. We

gebruiken in onze instructies steeds de tekst Stel in. Je

weet nu dat je dan op het icoon of moet

tikken.

Connect IQ biedt een mogelijkheid apps, widgets, gegevensvelden en

gegevensschermen aan te maken. Via dit icoon kun je de gedownloade apps

activeren. In hoofdstuk 48 behandelen we IQ.

Bij de 1000 bereik je via Stel in > Mijn statistieken nog enkele opties die feitelijk geen

instelling zijn en we daarom hier noemen: Hersteladvies (zie hoofdstuk 52.3), VO2max. (zie

hoofdstuk 52.3), FTP (zie hoofdstuk 52.3) en Persoonlijke records (hoofdstuk 52.1).

Gebruikersprofiel en Trainingszones (hoofdstuk 14.1) zijn weer wel instellingen.

13 Satellieten ontvangen en de gegevens interpreteren
Een gps kan alleen je positie bepalen wanneer er voldoende - minimaal vier - satellieten

worden ontvangen van een gps systeem. Met zo’n systeem kun je je gps over de hele

wereld gebruiken. Heeft je gps onvoldoende ontvangst, dan zal je gps niet of niet goed

functioneren. Je gps heeft goede ontvangst wanneer je op de 820/830/1030/Explore of

(1000) bovenin het hoofdmenu ziet. Is er nog geen goede

satellietontvangst, dan zie je bovenin in het hoofdmenu bij de 820/830/1030/Explore ,
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of bij de 1000. Bij de 820/830/1000/1030 kun je in het hoofdmenu ook

van boven naar beneden vegen. Je ziet dan als er nog geen goede ontvangst is

(820) of (830/1030/Explore). De gps-modus kan ook Uit staan. Je ziet dan

Op de 530 bekijk je de informatie op de statuspagina die je vanaf het startscherm via

bereikt. Voor de Edge 1000 zie: www.gps-wijzer.nl/1000. De 1000 kent de

demonstratie-modus. In deze modus en bij de andere toestellen als voor GPS > Uit wordt

gekozen, kun je een navigatie simuleren (zie www.gps-wijzer.nl/demo). Het is ook mogelijk

dat je, bijvoorbeeld binnenshuis, geen of geen goede ontvangst hebt en de gps je de vraag

stelt of je verder wilt zoeken naar satellieten. Beantwoord je de vraag ontkennend door op

het kruisje te tikken, dan zal de gps niet meer naar satellieten gaan zoeken. De gps-modus

staat nu Uit of komt in de Demomodus. Je kunt de gps weer uit deze modus halen door hem

uit en weer aan te zetten.

Je kunt de gps-modus wijzigen via de instellingen:

530/820/830/1000/1030: Stel in > Activiteitenprofielen > [Profiel] > GPS-modus > GPS of

GPS + GLONASS of GPS + Galileo.

Op www.gps-wijzer.nl/satelliet lees je meer over de werking van gps en gps
systemen.

Bij de 1000 kun je nog allerlei informatie op de satellietpagina zien. Deze pagina is bij de

nieuwste gps’en niet meer beschikbaar.

1000: Stel in > Activiteitenprofiel > [Profiel] > GPS > Bekijk satellieten.

23.1.a Kaartpagina instellen

De 1000 heeft de mogelijkheid gegevensvelden te verbergen als je geen

navigatie hebt gestart: Gegevensvelden > Aangepast > Indien geen navigatie

> Geen. Wanneer je voor twee gegevensvelden kiest zowel bij de optie Tijdens

navigatie als Indien geen navigatie, dan kun je geen onderscheid maken in de

velden die zichtbaar zijn bij wel/geen navigatie.

Bij de 1000 werkt het op andere manier. Je kunt op de kaartpagina twee gegevensvelden

kiezen en zodra je op een segment komt, kun je andere velden tonen. Dit stel je in via:

23.1.b Segmentgegevens of pagina instellen

1000: Stel in > Activiteitprofielen > [Profiel] > Gegevensschermen > Kaart >

Segmentgegev. Velden > 2 > tik op een veld en maak een keuze.

http://www.gps-wijzer.nl/1000
http://www.gps-wijzer.nl/demo
http://www.gps-wijzer.nl/satelliet


© 2021 GPS WIJZER, BEEK / aanvullende handleiding Edge 1000 versie 2.0 9

51 Gegevens van de Edge wissen en je gps beheren
Het is verstandig je gps een beetje opgeruimd te houden. De Edge heeft in ieder geval

beperkte opslagmogelijkheden voor koersen (maximaal 100) en waypoints (maximaal 199).

De 1000 heeft ook nog eens weinig interne opslag. Lees voor je gaat opruimen ook

hoofdstuk 42 Garmin Connect, zodat je in ieder geval je gegevens hebt geüpload naar je

eigen account in Garmin Connect.

51.1 Gegevens direct op je Edge wissen
Hoe je locaties wist, hebben we in hoofdstuk 18 in tip 3 uitgelegd en herhalen we in

hoofdstuk Andere gegevens verwijder je als volgt:

1000:

Ritten (één voor één): Geschiedenis > Ritten > tik op een rit > > Wis > .

Ritten (alle of meerdere): Geschiedenis > Ritten > > Wis alles of Verwijder meerdere. De
eerste keuze spreekt voor zich en in de tweede situatie kun je bepalen welke koersen je

verwijdert door ze stuk voor stuk aan te vinken en daarna te bevestigen door op te
tikken.

Koersen (één voor één): Koersen > (Opgeslagen koersen >) tik op een koers > > .

Koersen (meerdere koersen tegelijk): Koersen (> Opgeslagen koersen) > > Wis > Wis
alles of Verwijder meerdere. De eerste keuze spreekt voor zich en in de tweede situatie
kun je bepalen welke koersen je verwijdert door ze stuk voor stuk aan te vinken en daarna

te bevestigen door op te tikken.

PR’s: Geschiedenis > Persoonlijke records > .

Totalen (1000): Geschiedenis > Totalen > Toesteltotalen > . Je krijgt de vraag Alle

toesteltotalen verwijderen? . Een tweede optie is om te kiezen voor Geschiedenis >

Totalen > . Je krijgt de vraag Alle toestel- en activiteitentotalen verwijderen? Of je kunt

de totalen per profiel wissen: Geschiedenis > Totalen > tik op een profiel naam > > .

Segmenten (1000) (één voor één): Segmenten > tik op een segment > .

Segmenten (1000) (meerdere tegelijk wissen): Segmenten > > Wis > Wis alles of

Verwijder meerdere en vink de te verwijderen en bevestig door op te tikken.

Workouts (meerdere tegelijk wissen): Workouts > > Wis > Wis alles of Verwijder

meerdere en vink de te verwijderen en bevestig door op te tikken.

Workouts (één voor één): (Training) > Workouts > tik op een workout > > .

51.4 Overige bestanden van je gps verwijderen
De 1000 heeft 7,23GB aan geheugen.
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