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Introdução
 ATENÇÃO

Consulte o guia de Informações importantes sobre segurança e 
sobre o produto na caixa do produto para saber mais detalhes 
sobre avisos e outras informações importantes.
O dispositivo destina-se para uso ao ar livre. Sem um fluxo de 
ar adequado durante o uso, o dispositivo pode ficar quente. 
Manuseie com cuidado.

Instalar o suporte externo frontal
Você pode usar o suporte externo frontal para instalar o farol e 
o dispositivo Edge®. A Garmin recomenda que você ajuste o 
suporte com o ângulo de visão do Edge antes de instalar e 
ajustar o ângulo do farol.
1 Selecione um local seguro para posicionar o dispositivo Edge 

e o farol onde eles não interfiram no uso seguro da bicicleta.
2 Use a chave sextavada de 2,5 mm para remover o parafuso 

À

 do conector do guidão 
Á

.

3 Se necessário, remova os dois parafusos na parte superior 
do suporte de montagem 

Â

, gire o conector e recoloque os 
parafusos para alterar a direção de um dispositivo Edge.

4 Coloque uma pastilha de borracha em volta do guidão:
• Se o diâmetro do guidão for de 25,4 mm, use a pastilha 

mais espessa.
• Se o diâmetro do guidão for de 31,8 mm, use a pastilha 

mais fina.
5 Coloque o conector do guidão em volta da pastilha de 

borracha.
OBSERVAÇÃO: você deve alinhar os contornos na pastilha 
de borracha com as ranhuras no interior do conector do 
guidão.

6 Recoloque o parafuso e use uma chave sextavada de 2,5 
mm para apertá-lo.
OBSERVAÇÃO: é necessário verificar o aperto do parafuso 
periodicamente.

7 Instale o dispositivo Edge e ajuste o suporte (opcional).
8 Conecte o adaptador de um quarto de volta 

Ã

 no farol.

9 Insira o parafuso 
Ä

 e aperte manualmente.

10Alinhe os entalhes do adaptador de um quarto de volta com 
as abas na parte inferior do suporte.

11Pressione levemente para cima e gire o adaptador no 
sentido anti-horário até que ele se encaixe.

12Ajuste o ângulo do farol de modo que ele fique paralelo à 
estrada e use uma chave sextavada de 4 mm para apertar o 
parafuso.

OBSERVAÇÃO: é necessário verificar o aperto do parafuso 
periodicamente.

Instalar o suporte do capacete
1 Selecione um local seguro para posicionar o farol, de modo 

que não interfira na segurança e no conforto do capacete.
2 Fixe o suporte usando ambas as alças.
3 Prenda as alças pressionando o fecho.
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4 Conecte o adaptador 
À

 ao farol.

5 Insira o parafuso 
Á

 e aperte manualmente.
6 Alinhe as abas no adaptador com os entalhes do suporte.

A alavanca 
Â

 deve estar na posição aberta.
7 Insira o dispositivo no suporte.
8 Coloque a alavanca na posição fechada para travar o 

dispositivo no suporte.
A alavanca deve estar embutida na base.

9 Ajuste o ângulo do farol e use uma chave sextavada de 4 
mm para apertá-lo.
OBSERVAÇÃO: é necessário verificar o aperto do parafuso 
periodicamente.

Visão geral do dispositivo

À

Tecla do 
dispositivo

Mantenha pressionada por 1 segundo para ligar o 
dispositivo.
Mantenha pressionada por 2 segundo para desligar 
o dispositivo.
Mantenha pressionada para entrar no modo de 
emparelhamento (Emparelhar o Farol da Bicicleta 
com seu Edge 820, página 2).
Selecione para alterar os modos de operação.

Á

LED de status Exibir o status do dispositivo (LEDs de status do 
farol da bicicleta, página 2).

Ligar o dispositivo
1 Pressione a tecla do dispositivo por 1 segundo.

Na primeira vez que você ligar o dispositivo, ele entrará no 
modo de emparelhamento. O LED de status pisca na cor 
roxa. O dispositivo pode ser emparelhado com um controle 
remoto sem fio ou um dispositivo Edge.

2 Pressione a tecla do dispositivo por 2 segundos para ligá-lo.
Na próxima vez que você ligar o dispositivo, ele entrará no 
modo de alta intensidade.

LEDs de status do farol da bicicleta
LED de atividade Status
Vermelho sólido Um erro ocorreu durante o carregamento, ou 

o dispositivo foi desligado para evitar o supe-
raquecimento.

Vermelho intermitente A bateria está fraca.
Verde intermitente A bateria está sendo carregada.
Verde sólido Carregamento concluído.
Azul intermitente O dispositivo está no modo inteligente e pode 

ser controlado por um controle remoto sem fio 
ou dispositivo Edge.

Roxo intermitente O dispositivo está no modo de emparelha-
mento.

Alternando azul e verde O dispositivo está carregando o software.

Configurações do dispositivo
É possível controlar remotamente os seus dispositivos Varia e 
personalizar as configurações utilizando o dispositivo 
compatível Edge. Esta seção contém instruções para o 
dispositivo Edge 820. Outros dispositivos compatíveis Edge 
utilizam configurações semelhantes.

Emparelhar o Farol da Bicicleta com seu 
Edge 820
1 Coloque o dispositivo Edge ao alcance (1 metro) do sensor.

OBSERVAÇÃO: afaste-se 10 m (33 pés) de outros faróis de 
bicicleta ANT+® durante o emparelhamento.

2 Ligue o dispositivo Edge.
3 Selecione  > Configurações > Sensores > Adicionar 

sensor > Buscar todos.
4 Enquanto o farol estiver ligado, pressione a tecla do 

dispositivo Varia por 2 segundos, para entrar no modo de 
emparelhamento.
O LED de status piscará na cor roxa e o farol será aceso. O 
dispositivo fica no modo de emparelhamento por 5 minutos, 
ou até você pressionar a tecla.

5 Selecione o seu sensor.
Quando o sensor é emparelhado com seu dispositivo Edge, o 
ícone de status permanece sólido na tela de conexões.

Visualizando a tela de conexões
A tela de conexões exibe o status do GPS, dos sensores ANT+ 
e das conexões sem fio.

Na tela inicial ou em uma tela de dados, deslize o dedo de 
cima para baixo na tela.
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A tela de conexões é exibida. O ícone intermitente significa 
que o dispositivo está procurando.

Personalizar as configurações de farol com 
seu Edge 820
Antes de personalizar as configurações do dispositivo Varia 
com seu dispositivo Edge, você deve emparelhar os dispositivos 
(Emparelhar o Farol da Bicicleta com seu Edge 820, página 2).
1 Selecione  > Configurações > Sensores > Luzes.
2 Selecione uma opção:

• Selecione Ativar para ativar a rede da luzes.
• Selecione Opções de rede > Modo de luz para definir o 

modo de intensidade da luz para todas as luzes na sua 
rede (Configurações do modo de luz, página 3).

• Selecione Opções de rede > Farol ativadopara ativar o 
farol automaticamente quando o temporizador for iniciado 
ou quando o dispositivo Edge for ligado.

• Selecione Opções de rede > Testar lâmpadas para 
verificar se cada luz na sua rede está configurada 
corretamente (Testar rede de luzes, página 3).

• Selecione Opções de rede > Ajuste automático do 
feixe para ajustar automaticamente a intensidade com 
base na taxa de velocidade. Uma alta intensidade é 
utilizada em altas velocidades, ao passo que a baixa é 
utilizada em velocidades menores.

• Selecione uma luz para visualizar as informações do 
dispositivo e personalizar cada luz na sua rede 
(Configurações da rede de luzes, página 3).

Configurações do modo de luz
No seu dispositivo Edge, selecione  > Configurações > 
Sensores > Luzes > Opções de rede > Modo de luz.
Automático: ajusta automaticamente a intensidade da luz e seu 

modo com base na luz ambiente e na hora do dia. Esse 
modo é recomendado para o deslocamento diário e 
percursos em estradas.

High Visibility: define a intensidade da luz para o modo de 
flash ou a configuração de maior brilho disponível.

Trilho: ajusta automaticamente a intensidade da luz e seu 
modo com base na luz ambiente e na hora do dia. Esse 
modo é recomendado para a prática de mountain biking.

Individual: permite que você personalize a intensidade da luz e 
o modo de padrão para cada luz na sua rede (Configurações 
da rede de luzes, página 3).

Configurações da rede de luzes
No seu dispositivo Edge, selecione  > Configurações > 
Sensores > Luzes e selecione uma luz emparelhada.
Ativar: liga a luz e permite que você a controle remotamente 

com seu dispositivo Edge. Você pode desativar uma luz de 
modo a desconectá-la da rede de luzes.

Modo de luz: define a intensidade da luz e o modo padrão ou 
desliga a luz.
OBSERVAÇÃO: essa configuração está disponível quando 
você seleciona a configuração do modo de luz Individual 
(Configurações do modo de luz, página 3).

Atual. software: verifica se há atualizações de software do 
farol.

Sobre: exibe informações sobre o dispositivo, o software e a 
bateria.

Remover: permite que você exclua uma luz emparelhada da 
rede.

Testar rede de luzes
1 No seu dispositivo Edge, selecione  > Configurações > 

Sensores > Luzes > Opções de rede > Testar lâmpadas.
2 Selecione uma luz a ser testada.

A luz pisca quando está conectada.

Intensidade automática do feixe
Quando emparelhado com um dispositivo Edge compatível, o farol pode ser ajustado automaticamente com base nas condições 
atuais de iluminação, nas informações relacionadas ao nascer e pôr do sol e à velocidade.
À medida que a velocidade aumenta, o farol brilha mais intensamente. Em baixas velocidades, a intensidade da luz é reduzida para 
aumentar a duração da bateria.
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Informações sobre o dispositivo
Especificações
Tipo de bateria Recarregável, bateria de íon de lítio 

integrada
Duração da bateria Até 1 ano no modo de espera

Consulte Modos de intensidade da luz do 
farol e duração da bateria, página 4

Intervalo de temperatura 
de funcionamento

De -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)

Intervalo de temperatura 
de carregamento

De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)

Frequência/protocolo de 
rádio

Protocolo de comunicações sem fio ANT+ 
de 2,4 GHz

Classificação de imper-
meabilidade

IEC 60529 IPX7*

Fluxo luminoso do LED 100 a 800 lm

*O dispositivo é resistente a exposição acidental à água com 
profundidade de 1 m até 30 min. Para obter mais informações, 
acesse www.garmin.com/waterrating.

Modos de intensidade da luz do farol e duração da 
bateria
Modo de intensidade Fluxo luminoso do 

LED
Duração da bateria

Alto 800 lm Até 1,5 hora
Médio 400 lm Até 3 horas
Baixo 200 lm Até 6 horas
Flash de luz para noite 100 a 300 lm Até 6 horas
Flash de luz para dia 700 lm Até 25 horas

Carregar o dispositivo
 ATENÇÃO

Este dispositivo contém uma bateria de íon-lítio. Consulte o guia 
de Informações importantes sobre segurança e sobre o produto 
na caixa do produto para saber mais detalhes sobre avisos e 
outras informações importantes.

AVISO
Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a mini-porta USB, 
a capa contra intempéries e a área envolvente antes de 
carregar ou ligar o dispositivo a um computador.
OBSERVAÇÃO: o dispositivo não carregará enquanto estiver 
fora do intervalo de temperatura aprovado (Especificações, 
página 4).
1 Levante a cobertura de proteção da porta USB.

2 Conecte a extremidade menor do cabo USB à porta USB do 
dispositivo.

3 Conecte a extremidade maior do cabo USB a uma fonte de 
alimentação, por exemplo, um carregador USB de parede ou 
porta USB de um computador.

4 Carregue o dispositivo completamente.

O LED de status pisca na cor verde durante o carregamento. O 
LED de status acende verde sólido quando o carregamento está 
completo.

Dicas para carregar o dispositivo
• Conecte firmemente o carregador ao dispositivo.

É possível carregar o dispositivo conectando o cabo USB em 
um adaptador CA aprovado Garmin e a uma tomada de 
parede padrão ou a uma porta USB no seu computador. 
Carregar uma bateria totalmente descarregada leva cerca de 
seis horas, usando um computador, e quatro horas, usando 
uma fonte de alimentação CA.

• Remova o carregador do dispositivo quando o LED de status 
estiver verde sólido.

• Confira a duração restante da bateria  na tela de 
conexões do seu dispositivo Edge (Visualizando a tela de 
conexões, página 2).

Cuidados com o dispositivo
AVISO

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada 
a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos 
permanentes.
Evite produtos químicos, solventes, e repelentes de insetos que 
possam danificar os componentes de plástico e acabamentos.
Fixe bem a capa contra intempéries para evitar danos à porta 
USB.

Limpando o dispositivo
1 Limpe o dispositivo usando um pano umedecido com 

solução de detergente neutro.
2 Seque-o com um pano.
Após a limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Solução de problemas
Redefinir o dispositivo
Você pode redefinir o dispositivo se ele parar de responder.

Pressione a tecla do dispositivo por oito segundos até que 
todos os LEDs estejam desligados.
Ao redefinir, as conexões de emparelhamento do dispositivo 
serão excluídas.

Desligamento térmico de segurança
Para evitar o superaquecimento, o dispositivo Varia pode ser 
desligado se estiver funcionando intensamente em uma 
atmosfera quente e estagnada. O LED de status ficará vermelho 
até que o dispositivo esfrie. Você deve usar o dispositivo em 
ambientes externos.

Economia da bateria em baixas 
temperaturas
Para estender a duração da bateria, o dispositivo Varia fica 
limitado aos modos médio, baixo e de flash quando utilizado em 
temperaturas muito baixas.

Atualizações do produto
Em seu computador, instale o Garmin Express™

(www.garmin.com/express).
Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos 
Garmin:
• Atualizações de software
• Registro do produto
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Obter mais informações
• Acesse www.garmin.com/intosports.
• Acesse www.garmin.com/learningcenter.
• Acesse http://buy.garmin.com, ou entre em contato com seu 

revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios 
opcionais e peças de substituição.

Outros dispositivos compatíveis
Emparelhar o Farol da Bicicleta com seu 
Edge 1000
1 Coloque o dispositivo Edge ao alcance (1 metro) do sensor.

OBSERVAÇÃO: afaste-se 10 m (33 pés) de outros faróis de 
bicicleta ANT+ durante o emparelhamento.

2 Ligue o dispositivo Edge.
3 Na tela inicial, selecione  > Sensores > Adicionar sensor 

> Buscar todos.
4 Enquanto o farol estiver ligado, pressione a tecla do 

dispositivo Varia por 2 segundos, para entrar no modo de 
emparelhamento.
O LED de status pisca na cor roxa.

5 Selecione o seu sensor.
Quando o sensor é emparelhado com seu dispositivo Edge, o 
ícone de status permanece sólido na página de conexões.

Emparelhar o controle remoto com seu 
dispositivo Varia
A primeira vez que você conectar o controle remoto Varia ao 
seu dispositivo Varia, você deverá emparelhá-los.
1 Coloque o controle remoto a uma distância de até 1 m (3 

pés) do dispositivo.
OBSERVAÇÃO: você deve ficar a uma distância de 10 m 
(33 pés) de outros sensores ANT+ durante o 
emparelhamento.

2 Enquanto o farol estiver ligado, pressione a tecla do 
dispositivo Varia por 2 segundos, para entrar no modo de 
emparelhamento.
O LED de status pisca na cor roxa.

3 No controle remoto Varia, segure duas teclas 
simultaneamente até que o LED de status comece a alternar 
as cores verde e vermelha; então, solte as teclas.
O controle remoto procurará seu dispositivo Varia. Depois 
que o controle remoto for emparelhado com sucesso, o LED 
de status piscará 12 vezes na cor verde.

Depois que o controle remoto estiver emparelhado, ele irá se 
conectar ao dispositivo sempre que este estiver ao alcance e 
com o modo inteligente ativado. Talvez você precise ativar o 
controle remoto selecionando qualquer tecla.

Atualizar o software usando o computador
Antes de poder atualizar o software do seu dispositivo usando o 
computador, é necessário ter o USB ANT Stick™ e uma conta 
Garmin Connect™, além de baixar o aplicativo Garmin Express.
1 Conecte o USB ANT Stick a uma porta USB no computador.
2 Conecte o dispositivo ao computador usando o cabo USB.

Quando o novo software estiver disponível, o Garmin 
Express envia-o para o seu dispositivo.

3 Siga as instruções na tela.
4 Não desconecte o dispositivo do computador durante o 

processo de atualização.
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