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Pripojenie ANT+ Adaptéra
Pre priame zobrazenie informácií o vašom produkte a aplikáciach
oskenujte QR kód na zadnej strane balenia prípadne postupujte podľa
pokynov nižšie.
1. Navštívne www.garmin.sk pre zobrazenie zoznamu
kompatibilných zariadení iPhone®, aplikácií a voliteľných
snímačov.
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Fit Garmin z Apple Store
3. Pripojte ANT+ adaptér k vášmu iPhone.
POZNÁMKA: na displeji sa môže zobraziť správa, ktorá Vás
bude odkazovať na Fit Garmin aplikáciu.
4. Otvorte aplikáciu.
5. Postupujte podľa inštrukcií.

Tipy pre párovanie príslušenstva (pulzomer, atd)
•
•
•

iPhone s pripojeným ANT+ adaptérom musí byť vzdialený max.
3m od voliteľného snímača (pulzomer, Footpod, GSC 10).
Dodržujte min. vzdialenosť 10m od ostatných používateľov a
snímačov pri párovaní vlastného príslušenstva.
Počas párovania snímačov a pri ich používaní sa dodržujte
bezpečnú vzdialenosť od zdrojov elektromagnetických polí,
vysokého napätia, elektrických motorov, mikrovlnných rúr a
napríklad prístupových bodov Wi-Fi a pod.

Záručné podmienky
Na toto príslešenstvo sa vzťahujú štandardné záručné podmienky,
viac informácií na oficiálnej stránke www.garmin.sk

Servis a podpora
V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, navštívte našu
stránku, prípadne kontaktujte bezplatnú linku podpory na 0800 135
000.
Prípadné opravy by malo vykonávať iba autorizované servisné
stredisko. Neautorizované opravy alebo úpravy by mohli mať za
následok trvalé poškodenie zariadenia a stratu záruky.
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Táto slovenská verzia anglickej príručky k produktu ANT+ adaptér
pre iPhone (katalógové číslo Garmin 010-11786-00, revízia A),
je poskytnutá kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite
si najnovšiu revíziu anglickej príručky na stránkach výrobcu
pre prevádzku a používanie série ANT+ adaptér pre iPhone.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ
TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK
ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.

Najnovšie informácie o výrobku a príslušenstve nájdete
na webovej stránke Garmin na www.garmin.sk
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