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Všechna práva vyhrazena. Tento návod  
k obsluze je chráněn autorskými právy 
a bez písemného souhlasu společnosti 
Garmin nelze pořizovat kopie kompletního 
manuálu ani jeho částí. Společnost Garmin 
si v důsledku zlepšování nebo změn vý-
robku vyhrazuje právo měnit obsah tohoto 
manuálu bez povinnosti komukoliv takovéto 
změny hlásit. Pokud máte zájem o aktu-
alizace produktu nebo o bližší informace 
týkající se jeho používání, navštivte stránky 
www.garmin.cz.
Garmin®, logo Garmin, ANT+® a Edge® jsou 
obchodní známky společnosti Garmin Ltd. 
nebo jejích dceřiných společností registro-
vané v USA a v dalších zemích. Garmin 
Connect™, Garmin Express™ a Varia™ 
jsou obchodní známky společnosti Garmin 
Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto 
obchodní známky nelze užívat bez výslov-
ného souhlasu společnosti Garmin.
Tento produkt získal certifikát ANT+. 
Seznam kompatibilních produktů a aplikací 
naleznete na stránkách  
www.thisisant.com/directory.
M/N: A02806, A02807
V jednotlivých zemích může přístroj podlé-
hat určitým omezením.  
Produkty 010-01509-01 a 010-01509-11 
jsou schváleny pro používání ve Francii  
a Spojeném království.
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Úvod
 VAROVÁNÍ

Výstrahy a další důležité informace 
týkající se tohoto výrobku naleznete 
v přiloženém letáku Bezpečnostní 
pokyny a produktové informace.

Smyslem tohoto přístroje je zvýšit 
bezpečnost cyklisty tím, že bude včas 
upozorněn na potenciální riziko.  
To však neznamená, že může 
nahradit pozornost a dobrý úsudek 
samotného cyklisty. Vždy se řiďte 
svým nejlepším úsudkem a jezděte  
na jízdním kole bezpečným způsobem. 

Začínáme
Zadní světlo s radarem Varia RTL může-
te využívat buď v kombinaci s displejem 
Varia RDU nebo s kompatibilním cyk-
lopočítačem Edge®. V níže uvedeném 
přehledu jsou uvedeny jednotlivé úkony 
pro instalaci a nastavení zařízení.
•  Nabijte zařízení (Nabíjení přístroje, 

strana 16).
•  Prostřednictvím jednoho z přiložených 

držáků instalujte přístroj na sedlovou 
trubku:

 °  Instalujte univerzální držák (Insta-
lace univerzálního držáku, strana 3).

 °   Instalujte držák na sedlovou trubku 
(Instalace držáku na sedlovou 
trubku, strana 4).
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•  Pokud budete zařízení používat  
v kombinaci s displejem Varia RDU, 
instalujte ho na úchytnou trubku řídítek 
nebo na řídítka (Instalace displeje 
Varia RDU, strana 6).

   POZNÁMKA: Pokud zakoupíte 
zadní světlo s radarem (RTL) a displej 
(RDU) jako sadu, oba přístroje jsou již 
spárované.

•  Pokud chcete zařízení používat  
v kombinaci s kompatibilním cyklopo-
čítačem Edge, je třeba oba přístroje 
spárovat (Spárování zařízení Varia 
RTL s cyklopočítačem Edge 1000, 
strana 10).

Rady pro instalaci zadního 
světla
Zařízení Varia RTL se skládá ze zadního 
světla a mikro radaru, který dokáže roz-
poznat blížící se vozidla do vzdálenosti 
až 140 m.
•  Nejprve si najděte bezpečné místo, 

kam přístroj instalujete. Přístroj by 
neměl narušovat bezpečný provoz 
Vašeho jízdního kola. 

•  Vyberte si držák, který bude na Vašem 
jízdním kole lépe sedět.

•  Pro zajištění optimální viditelnosti zad-
ního světla a nejlepší funkce radaru 
připevněte držák k sedlové trubce  
v co nejvyšší poloze.

   POZNÁMKA: Montážní plocha držáku 
by měla být ve svislé poloze.
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•  Do držáku namontujte správně vlastní 
přístroj.

   Svítící strana přístroje by měla směřo-
vat dozadu a spodní hrana přístroje by 
měla být v poloze souběžné  
s vozovkou. Logo Garmin nesmí být 
„nohama vzhůru“.

•  Testovací jízdu proveďte na bezpečné 
trase za denního světla.

Instalace univerzálního držáku
1     V závislosti na tvaru sedlového trubky 

Vašeho jízdního kola zvolte adekvátní 
gumovou podložku  1 , kterou umís-
těte na zadní stranu univerzálního 
držáku.

2    Univerzální držák přiložte v požadova-
né poloze k sedlové trubce.
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3     S pomocí jedné z gumiček  2  pevně 
připevněte držák k sedlové trubce.

4   Zarovnejte úchyty na zadní straně pří-
stroje s výřezy  3  univerzálního držáku.

5   Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím 
doprava tak, aby se zajistil na místě.

Instalace držáku na sedlovou 
trubku
1    S pomocí šestihranného klíče vyšrou-

bujte šroub  1  držáku  2  na sedlovou 
trubku.

2  Pokud je to nutné přiložte k sedlové 
trubce gumovou podložku:

   •  Pokud je průměr sedlové trubky 27 až 
28,6 mm, použijte silnější podložku.

  •   Pokud je průměr sedlové trubky 30,4 
až 31 mm, použijte tenčí podložku. 

   •  Pokud je průměr sedlové trubky 31 
až 31,8 mm, nepoužívejte žádnou 
podložku.

3  Před gumovou podložku nasaďte  
na sedlovou trubku držák.

  POZNÁMKA: Okraje gumové pod-
ložky by měly být vždy zarovnány se 
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zářezy na vnitřní straně držáku  
na sedlovou trubku.

4 Nasaďte zpět šroub a utáhněte ho.
  POZNÁMKA: Garmin doporučuje 

utáhnout šroub momentem 0,8 Nm.  
Dotažení šroubu pravidelně kontrolujte.

5   Zarovnejte úchyty na zadní straně 
přístroje s výřezy  3  montážní plochy 
držáku na sedlovou trubku.

6  Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím 
doprava tak, aby se zajistil na místě.

Zapnutí zadního světla
  Po dobu 2 vteřin přidržte hlavní  

tlačítko  1 .

  Horizontální LED kontrolky  2  infor-
mují o úrovni nabití baterie. Stavová 
LED kontrolka  3  vypovídá o dalších 
informacích o přístroji.
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LED kontrolka baterie zadního 
světla
LED kontrolka Status
Zelené blikání Přístroj se nabíjí.

Zelené 
svícení

Přístroj je kompletně 
nabitý.

Žluté svícení Nízká úroveň nabití 
baterie.

Červené 
svícení

Baterie je téměř vybitá. 
Při nabíjení došlo  
k chybě.

Vypnutí zadního světla
  Po dobu 2 vteřin přidržte hlavní 

tlačítko. 

Instalace displeje Varia RDU
POZNÁMKA: Pokud displej Varia RDU 
nemáte, můžete tuto část přeskočit 
a přejít k připojení ke kompatibilnímu 
cyklopočítači Edge (Spárování zařízení 
Varia RTL s cyklopočítačem Edge 1000, 
strana 10).
Přístroj můžete připevnit buď na úchyt-
nou trubku řídítek nebo na řídítka.
1    Nejprve si najděte bezpečné místo, 

kam přístroj instalujete. Přístroj by 
neměl narušovat bezpečný provoz 
Vašeho jízdního kola. 

2    K zadní straně držáku na kolo připev-
něte pryžovou základnu  1 .

 Pryžové úchyty zarovnejte se zadní 
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částí držáku na kolo tak, aby pevně 
seděly.

3   Držák na kolo přiložte k požadované 
trubce.

4   Držák na kolo připevněte k trubce 
pomocí dvou gumiček  2 .

5   Zarovnejte úchyty na zadní straně 
přístroje s otvory v cyklistickém 
držáku  3 .

6   Lehce na přístroj zatlačte a otočte jím 
doprava tak, aby se zajistil na místě.



8 Úvod

Funkce displeje Varia RDU

 1 Hlavní 
tlačítko

Slouží pro zapnutí  
a vypnutí přístroje.

 2 Senzor  
okolního 
světla

Slouží k rozpoznání 
světelných podmínek, 
kterým přizpůsobí jas 
displeje.

 3 Stavová 
LED  
kontrolka 
spojení  
se zadním 
světlem

Pokud je přístroj 
spárován se zadním 
světlem, svítí modře. 
Pokud přístroj hledá 
spárované zadní 
světlo, modře bliká.

 4 Stavové  
LED 
kontrolky 
PŘEDNÍHO 
a ZADNÍHO 
přístroje

Pokud je baterie 
přístroje dostatečně 
nabitá a přístroj 
funguje normálně, 
svítí bíle. Pokud je 
baterie téměř vybitá, 
bíle bliká.
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 5 LED  
upozornění  
na nebezpe-
čí Stavová 
LED  
kontrolka  
pro nabíjení 
(Nabíjení 
přístroje, 
strana 16).

Tato kontrolka mění 
svou barvu v závis-
losti na závažnosti 
potenciálního nebez-
pečí. Zelená barva 
znamená, že nebyla 
rozpoznána žádná 
vozidla. Oranžová 
barva znamená, že 
se blíží vozidlo. Čer-
vená barva značí, že 
se v těsné blízkosti 
pohybuje nějaký vůz 
vysokou rychlostí.

 6 LED  
zobrazení 
pozice 
vozidla

S přibližováním vozu 
k Vašemu jízdnímu 
kolu se ikonka 
posunuje směrem 
nahoru.

Zapnutí displeje Varia RDU
  Pro zapnutí přístroje přidržte  

na 1 vteřinu hlavní tlačítko.
  Prostřednictvím LED kontrolek bude 

signalizována úroveň nabití baterie.
  Během hledání zadního světla bude 

daná LED kontrolka  modře blikat.

Stavová LED kontrolka baterie  
displeje RDU
Po zapnutí přístroje budete LED 
kontrolkou v horní části sloupcového 
displeje upozorněni na úroveň nabití 
akumulátoru.
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LED kontrolka Status

Zelené blikání Přístroj se nabíjí.

Zelené svícení Přístroj je kompletně 
nabitý.

Žluté blikání Nízká úroveň nabití 
baterie.

Červené blikání Baterie je téměř vybitá.

Vypnutí displeje Varia RDU  
a zadního světla
Pokud je displej Varia RDU spárován se 
zadním světlem, můžete vypnout oba 
přístroje naráz. 
  Přidržte po dobu 1 vteřiny hlavní 

tlačítko displeje Varia RDU.

Zadní světlo Varia  
a cyklopočítač Edge 1000
Zadní světlo můžete dálkově ovládat 
prostřednictvím kompatibilního cyklopo-
čítače Edge, který umožňuje také upravit 
jeho nastavení. Tento postup se vztahuje 
na spárování s přístrojem Edge 1000.  
U ostatních kompatibilních cyklopočíta-
čů Edge probíhá nastavení a ovládání 
obdobným způsobem.
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Spárování zařízení Varia RTL  
s cyklopočítačem Edge 1000
Abyste mohli obě zařízení spárovat, 
musíte nejprve aktualizovat software 
cyklopočítače Edge.
1   Při párování umístěte cyklopočítač  

do vzdálenosti max. 3 metry  
od zadního světla.

  POZNÁMKA: Při párování se držte 
alespoň 10 m od dalších senzorů 
ANT+.

2  Zapněte cyklopočítač Edge.
3   Na hlavní stránce zvolte možnost  

> Sensors (Senzory) > Add Sensor 
(Přidat senzor) > Bike Lights (Cyk-
listické svítilny).

4  Zapněte zadní světlo.
5   Vyberte požadovaný přístroj a zvolte 

možnost Add (Přidat).
Po spárování zadního světla s přístrojem 
Edge přestane stavová kontrolka blikat  
a začne svítit.

Zobrazení informací z radaru  
na displeji cyklopočítače Edge
  Vyjeďte na cestu.
  Informace z radaru se budou zob-

razovat na aktivní datové stránce 
cyklopočítače.
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  S tím, jak se bude daný vůz přibližovat 
k Vašemu jízdnímu kolu, se bude 
posunovat ukazatel vozidla  1  
směrem nahoru. Potenciální nebez-
pečí je signa lizováno zčervenáním 
symbolu  2 , který představuje vozidlo. 
Zelená barva znamená, že nebyla 
rozpoznána žádná vozidla. Oranžová 
barva znamená, že se blíží vozidlo. 
Červená barva značí, že se v těsné 
blízkosti pohybuje nějaký vůz vysokou 
rychlostí.

Akustická upozornění na blížící 
se vozidla
Pokud jsou v nastavení systému přístroje 
Edge aktivována akustická upozornění, 
ozve se při rozpoznání blížícího se vo-
zidla také pípnutí. V přístroji lze nastavit 
akustická upozornění pro několik funkcí. 
Pro upozornění na blížící se vozidla je 
vyhrazen unikátní zvuk. Při rozpoznání 
prvního vozidla přístroj jednou pípne.  
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Pokud nebezpečí pomine a objeví se 
nový vůz, přístroj pípne znovu.

Nastavení režimu svícení světla 
Varia prostřednictvím cyklopočí-
tače Edge 1000
Abyste mohli upravit režim svícení zadní-
ho světla prostřednictvím cyklopočítače 
Edge, musíte nejprve obě zařízení 
spárovat (Spárování zařízení Varia RTL 
s cyklopočítačem Edge 1000, strana 10).
Prostřednictvím cyklopočítače Edge lze 
upravit nastavení různého příslušenství 
řady Varia.
1   V nabídce zařízení Edge zvolte 

 > Sensors (Senzory) > Bike 
Lights (Cyklistické svítilny) > Light 
Network (Síť svítilen).

2  Zvolte příslušné zadní světlo.
3   Zvolte možnost Light Mode (Režim 

svícení).
4  Zvolte požadovanou možnost.
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Informace o přístroji  
Technické údaje pro přístroje 
Varia RTL a RDU
Typ baterie Dobíjitelný integrovaný 

akumulátor li-on
Výdrž  
baterie 
světla RTL

Až 5 hodin v režimu nepře-
tržitého svícení Až 8 hodin 
v režimu blikání

Výdrž bate-
rie displeje 
RDU

Až 10 hodin při běžném 
užívání 

Rozmezí 
provozní 
teploty

Od -20°C do 60°C

Teplotní 
rozmezí 
pro  
nabíjení

Od 0°C do 45°C

Radiofrek-
vence/
protokol

2,4 GHz ANT+ bezdrátový 
komunikační protokol

Voděodol-
nost

IEC 60529 IPX7*

Světelný 
tok LED 
světla

5 lm (běžný provoz) 13 lm 
(maximum při zaznamenání 
potenciálního nebezpečí) 
16 lm (maximum  
při zaznamenání potenci-
álního nebezpečí, blikání) 
Režim blikání nabízí pouze 
svítilna Varia RTL 500.

* Přístroj dokáže odolat neúmyslnému 
vystavení působení vody až do hloubky 
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1 metru po dobu 30 minut. Více informa-
cí naleznete na stránkách www.garmin.
com/waterrating.

Možnosti radaru
•  Radar dokáže rozpoznat přijíždějící 

vozidla do vzdálenosti až 140 metrů, 
pokud tato vozidla jedou rychlostí  
v rozmezí 10 až 160 km/h.

   POZNÁMKA: Radar nerozpozná 
vozidla, která jedou stejnou rychlostí 
jako Vaše jízdní kolo.

•  Záběr radarového paprsku je 40°. Ten-
to rozsah nabízí pokrytí, díky kterému 
může radar fungovat při průjezdu 
většinou zatáček.

•  Radar dokáže rozpoznat až osm 
přibližujících se vozidel.

Režimy a intenzita svícení  
zadního světla
Výchozím režimem svícení radaru Varia 
RTL je blikání. Čtyři prostřední LED 
diody blikají po celou dobu. Pokud je 
rozpoznáno přijíždějící vozidlo, začnou 
se postupně zapínat další LED diody 
a frekvence blikání se s přibližováním 
vozidla k jízdnímu kolu zvýší. Stisknutím 
hlavního tlačítka lze zadní světlo přep-
nout do režimu nepřetržitého svícení.
Zadní světlo s radarem Varia RTL 501 
nabízí pouze režim nepřetržitého svíce-
ní. Dvě prostřední LED diody po celou 
dobu nepřerušovaně svítí. Pokud je roz-
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poznáno přijíždějící vozidlo, začnou se 
s přibližováním tohoto vozidla postupně 
zapínat další LED diody.

Nabíjení přístroje

UPOZORNĚNÍ
Aby nedošlo k narušení jejich 
povrchu, USB port, ochrannou krytku 
a přilehlé okolí před nabíjením nebo 
připojením k počítači dobře osušte.

Přístroj je napájen integrovaným akumu-
látorem li-on, který lze nabíjet připojením 
ke standardní síťové zásuvce nebo  
k USB portu Vašeho počítače.
POZNÁMKA: Pokud je přístroj uložen  
na místě, kde teplota neodpovídá dopo-
ručnému rozmezí (Technické údaje  
pro přístroje Varia RTL a RDU, strana 14), 
nebude se nabíjet.
1  Sejměte ochrannou krytku USB portu.
2   Zapojte menší konec USB kabelu  

do portu v přístroji.
3   Větší konektor USB kabelu připojte 

k AC adaptéru nebo do USB portu 
počítače.

4   AC adaptér zasuňte do standardní 
síťové zásuvky.

5  Nechte přístroj kompletně dobít.
Při nabíjení stavová LED kontrolka zele-
ně bliká. Pokud je přístroj kompletně 
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nabit, stavová LED kontrolka začne 
zeleně svítit.

Péče o přístroj

UPOZORNĚNÍ
Přístroj neukládejte na místě, které 
je dlouhodobě vystaveno extrémním 
teplotám, mohlo by dojít k jeho nená-
vratnému poškození.

Zamezte styku přístroje s chemickými 
čistícími prostředky, ředidly a repelen-
ty, které by mohly způsobit poškození 
plastových částí přístroje.

Ochrannou krytku dobře zamáčkněte, 
aby nemohlo dojít k poškození USB 
portu.

Čištění přístroje
1   Otřete přístroj hadříkem navlhčeným  

v jemném čistícím prostředku.
2  Utřete přístroj do sucha.
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Problémy a jejich  
odstranění 

Podpora a aktualizace
Snadný přístup k níže uvedeným služ-
bám pro přístroje Garmin nabízí webové 
stránky Garmin Express™ (www.garmin.
com/express).
• Registrace produktu
• Návody k obsluze
• Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru  
prostřednictvím aplikace  
Garmin Express
Abyste mohli aktualizovat software Vaše-
ho přístroje, musíte si nejprve stáhnout 
aplikaci Garmin Express. 
Prostřednictvím aplikace Garmin 
Express můžete aktualizovat software 
zadního světla. Pokud je se zadním svět-
lem spárován volitelný displej Varia RDU, 
jsou do něj ze zadního světla aktualizace 
bezdrátově odeslány.
1   Prostřednictvím USB kabelu připojte 

zadní světlo k počítači.
  Program Garmin Express automaticky 

vyhledá případné softwarové aktuali-
zace, které odešle do přístroje.

2  Postupujte podle pokynů na displeji.
3   Odpojte přístroj a zapněte ho.
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Probíhající aktualizace softwaru je 
signalizována postupným rozsvícením 
červených LED diod.

4   Pokud chcete aktualizovat také spáro-
vaný displej Varia RDU, položte ho  
do vzdálenosti 3 m od zadní svítilny.

  Aktualizace obou přístrojů je signalizo-
vána fialovým svícením stavové LED 
kontrolky. Aktualizace může trvat ně-
kolik minut. Po úspěšném dokončení 
aktualizace se stavová LED kontrolka 
zadního světla rozsvítí zeleně a oba 
přístroje se vypnou.

  POZNÁMKA: Pokud chcete aktualiza-
ci softwaru displeje Varia RDU zrušit, 
přidržte hlavní tlačítko zadního světla  
po dobu 2 vteřin. Pokud chcete ná-
sledně provést aktualizaci, musíte oba 
přístroje znovu spárovat.

Stavová LED kontrolka zadního 
světla pro aktualizaci softwaru
LED kontrolka Status
Zelené svícení Kompletní aktualizace 

softwaru proběhla 
úspěšně.

Červené 
svícení

Software se nepodařilo 
aktualizovat.

Fialové blikání Přístroj hledá spárovaný 
displej Varia RDU.
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Fialové 
svícení

Přístroj nahrává softwa-
rové aktualizace ze sys-
tému Garmin Express. 
Pokud je se zadním 
světlem spárován displej 
Varia RDU, budou aktua-
lizace odeslány  
ze zadního světla i do něj.

Odpojení zadního světla  
od cyklopočítače Edge

 VAROVÁNÍ
Pokud není zadní světlo připojeno 
nebo neodesílá data do přístroje 
Edge, společnost Garmin doporučuje, 
abyste na bezpečném místě zastavili 
a zkontrolovali oba přístroje.

Pokud není cyklopočítač Edge ve spoje-
ní se zadním světlem, zobrazí se  
na displeji hlášení, že je radar odpojen.
•  Vypněte a znovu zapněte obě 

zařízení. 
  Při opětovném zapnutí přístrojů 

můžete rovnou zkontrolovat úroveň 
nabití baterií. O úrovni nabití baterie 
zadního světla informují horizontální 
LED kontrolky. 

•  Spárujete přístroje (Spárování zařízení 
Varia RTL s cyklopočítačem Edge 
1000, strana 10).
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Odpojení zadního světla  
od displeje Varia RDU

 VAROVÁNÍ
Pokud není zadní světlo připojeno 
nebo neodesílá data do displeje Varia 
RDU, společnost Garmin doporučuje, 
abyste na bezpečném místě zastavili 
a zkontrolovali oba přístroje. 

Pokud LED kontrolka upozorňující  
na nebezpečí svítí červeně a LED kon-
trolka zadního světla nesvítí, znamená 
to, že zadní světlo není s displejem Varia 
RDU ve spojení.
•  Vypněte a znovu zapněte obě 

zařízení.
  Při opětovném zapnutí přístrojů 

můžete rovnou zkontrolovat úroveň 
nabití baterií. O úrovni nabití baterie 
zadního světla informují horizontální 
LED kontrolky. 

•  Spárujte přístroje (Spárování zadního 
světla s displejem RDU, strana 23).

Zadní světlo nereaguje
Pokud za jízdy stavová LED kontrolka 
zadního světla červeně bliká nebo svítí, 
znamená to, že došlo k nějaké chybě.
•  Ujistěte se, že nedošlo k překročení 

rozmezí doporučené provozní teploty 
(Technické údaje pro přístroje Varia 
RTL a RDU, strana 14). 
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•  Vypněte a znovu zapněte přístroj.
•  Při opětovném zapnutí přístroje 

můžete rovnou zkontrolovat úroveň 
nabití baterií. O úrovni nabití baterie 
zadního světla informují horizontální 
LED kontrolky. 

•  Snažte se, aby nedocházelo k rušení 
radaru interferencemi z více různých 
zdrojů.

Stavová LED kontrolka svítí  
při nabíjení červeně
•  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození 

USB kabelu, konektorů a portů.
•  Ujistěte se, že jde do nabíjecí zásuvky 

elektrický proud.
  To můžete zjistit několika způsoby. 

Například můžete zjistit, zda bude  
fungovat jiný přístroj zapojený  
do stejné zásuvky.

•  Ujistěte se, že nedošlo k překročení 
rozmezí doporučené teploty pro na-
bíjení (Technické údaje pro přístroje 
Varia RTL a RDU, strana 14). 

Vypnutí jako ochrana  
proti přehřátí
Aby nemohlo dojít k přehřátí, mohou 
se přístroje Varia při nadměrném horku 
automaticky vypnout. V takovém případě 
bude stavová LED kontrolka až do jejich 
ochlazení svítit červeně. Přístroje Varia 
jsou určeny pro použití ve venkovních 
podmínkách.
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Spárování zadního světla  
s displejem RDU
Displej Varia RDU lze naráz spárovat jen 
s jedním zadním světlem.
POZNÁMKA: Pokud jste si koupili zad-
ního světlo a displej RDU v jedné sadě, 
oba přístroje jsou již spárovány.
1   Přidržte hlavní tlačítko displeje RDU 

po dobu 5 vteřin. 
 LED kontrolka  začne modře svítit.
2  Zapněte zadní světlo.
3   Položte obě zařízení do vzdálenosti  

1 cm od sebe a počkejte až se propojí.
  Po navázání spojení mezi přístroji 

začnou LED diody zadního světla svítit 
tak, že budí dojem přelévání světla  
ze strany na stranu. LED kontrolky  
displeje Varia RDU a zadního světla 
se rozsvítí.

Resetování přístroje
Pokud přístroj přestane fungovat, může-
te ho resetovat.
  Přidržte hlavní tlačítko přístroje  

po dobu 8 vteřin, dokud všechny LED 
kontrolky nezhasnou.

Výměna O-kroužků
Pokud je budete potřebovat, můžete si 
zakoupit náhradní O-kroužky (gumičky) 
k držákům.



24 Dodatek

POZNÁMKA: Pokud potřebujete vyměnit 
gumičky, používejte pouze gumičky  
z EPDM (Etylen propylen dien mono-
mer). Toto příslušenství můžete zakoupit 
na http://buy.garmin.com nebo u autori-
zovaného dealera společnosti Garmin.

Získání podrobnější informací
•  Navštivte stránky www.garmin.com/

intosports.
•  Navštivte stránky www.garmin.com /

learningcenter.
•  Informace o volitelném příslušenství  

a náhradních součástkách získáte  
na stránkách http://buy.garmin.com 
nebo od svého dealera Garmin.

Dodatek 
Softwarová licenční smlouva
POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE DÁ-
VÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM 
LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, 
ČTĚTE TYTO ŘÁDKY POZORNĚ.
Společnost Garmin garantuje uživateli 
udělení této licence pro užívání soft-
warového vybavení obsaženého nebo 
přiloženého k tomuto produktu (dále 
jen software) v binárním spustitelném 
stavu pro běžné použití v rámci přístroje. 
Název, vlastnická práva a autorská práva 
na software zůstávají i nadále majetkem 
společnosti Garmin a/nebo poskytovate-
le v podobě třetí strany.
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Použitím přístroje berete na vědomí, 
že je software majetkem společnosti 
Garmin a/nebo třetí strany a jako takový 
je chráněn autorskými právy jak v USA, 
tak mezinárodními autorskými právy. 
Dále berete na vědomí, že struktura, 
organizace a kódy softwaru, pro které 
nejsou poskytovány zdrojové kódy, 
jsou cenným obchodním tajemstvím 
společnosti Garmin a/nebo poskytovate-
lů v podobě třetích stran a také, že jsou 
všechny zdrojové kódy softwaru cenným 
obchodním tajemstvím společnosti 
Garmin a/nebo poskytovatelů v podobě 
třetích stran. V rámci této licence se za-
vazujete neprovádět na softwaru jakou-
koliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, 
revizní montáž, reverzní inženýrství nebo 
redukci softwaru či jeho částí do běžně 
čitelných formátů, případně nevytvářet 
jakákoliv od softwaru odvozená díla 
nebo práce. Dále souhlasíte také s tím, 
že jakoukoliv část softwaru nevyvezete 
do zemí, ve kterých platí vývozní omeze-
ní ze strany USA.
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