
GARMIN CONNECT IQ



ZAČÍNÁME

A

PODPOROVANÉ PŘÍSTROJE
- Garmin Edge 1000
- Garmin Edge Explore 1000
- Garmin Edge 820
- Garmin Edge 520 – nelze ovládat
módy (ECO, TRAIL, TURBO)

Garmin Express:
Pro užívání Connect IQ je nutné navštívíit
stránky Garminu a stáhnout si Garmin
Express.

Příprava:
Ujistěte se, že vaše zařízení Garmin je
zapnuté a aktualizované.

VŠECHNY BLUETOOTH A ANT+
ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OD KOLA
ODPOJENY!

A

1000



Connect IQ:
- Jděte na :
https://apps.garmin.com/cs-CZ/
Hledejte “Specialized”.

- Vyhledávání Vám zobrazí výsledky pro
zadaný termín „Specialized“.

- Vyberte zařízení

ZAČÍNÁME

https://apps.garmin.com/cs-CZ/


Specialized Aplikace:
- Pro instalaci aplikace na vaše zařízení
Garmin klikněte na Stáhnout”.
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ZAČÍNÁME



Pokud je vaše zařízení připojeno dobře 
a jste připojeni na Garmin Express, 
objeví se nové okno.

Specialized Aplikace:
- Pokud se objeví tato hláška, zvolte
Přijmout podmínky.

ZAČÍNÁME



Specialized Aplikace:
- PO Přijetí podmínke se objeví nové

okno.

- V tomto okně lze vybrat zařízení

- Potom klikněte na Potvrdit zařízení
a na další obrazovce povolte přístup
aplikaci a ta se sama instaluje do
vašeho zařízení.
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Nastavení aplikace 
např.s Garmin Edge 820

Otevřete menu 
stisknutím tlačítka vlevo 

dole a pokračujte na 
položku Nastavení. 

X

Otevřete Profily Aktivity Přidejte profil stiskem 
menu v pravém dolním 

rohu.

Nebo

Otevřete existující profil

Otevřete Datové 
obrazovky 

X

XStisk tlačítka

X

X

X



Zvolte obrazovku Zvolte, na kolik části 
chcete obrazovku 

rozdělit. Pro aplikaci 
Specialized 

doporučujeme “1” k 
náhledu na celý displej. 

Potvrďte.

X

Potom stiskněte 
jakoukoli volnou část na 
displeji a objeví se tato 

obrazovka

Pak se objeví tyto volby

Zvolte datové pole 
“Connect IQ – 0/10”

X

X

X

Zvolte “Specialized-LEV”

XStisk tlačítka



Potvrďte Aplikace je připravena 
na párování s Levo.

Zvolte prosím profil 
(např. Race), který jste 
pro aplikaci vybrali a 

stiskněte tlačítko Start.

Nyní je aplikace 
připravena

Zapněte LEVO

X

Pokud už Levo spojení s 
Garminem má, ukáže se 
na ukazateli baterie stav 
nabití a vy můžete přejít 

na další krok.
Obrázek ukazuje 

příklad,jak ze nastavit 
aplikaci s více datovými 

poli.
Můžete použít falešný 

kanál Fakechannel.

X

XStisk tlačítka



Pokud vaše zařízení 
nemá spojení s kolem, 

dejte jej co nejblíže 
nabíjecímu portu.  

Párování zabere cca 
1 minutu



GARMIN CONNECT IQ
GETTING STARTED

Pokud je aplikace 
spárovaná s kolem, 

nápisy “Turbo”, “Trail” 
nebo “Eco” se objeví v 

horním poli

Nyní je Levo připraveno.

Ukazatel rychlosti je 
spojen s vaší GPS 

navigací a není 
známkou, že jste 
připojeni ke kolu.



V horní lište lze sledovat 
stav baterie 

XX

Pro změnu módu 
stiskněte „+“ pro větší 
podporu nebo „-“ pro 

menší podporu šlapání

Kliknutím po dobu pár 
sekund na datové pole 
jej můžete konfigurovat 

jinými daty.

Pokud vypnete Levo
objeví se  na obrazovce 

“---” .

X



RESET ZAŘÍZENÍ

K propojení Garminu s 
jiným kolem Levo je 

nutné zařízení s 
počítačem a spustit

Garmin Express.

Klikněte na Spravovat 
aplikace a přes pravé 

tlačítko myši vyvolejte u 
aplikace Specialized  
nabídku a vyberte 

Nastavení

Nyní můžete resetovat 
spojení s kolem 
zadáním Device 
Number na “0”.


