Snímač rýchlosti & kadencie
ANT+
Inštalačná príručka

Inštalácia/použitie snímača kadencie
POZNÁMKA: snímače pre kadenciu
& rýchlosť sú kompatibilné s vybratými
zariadeniami Garmin. Ak nevlastníte
kompatibilné zariadenie, nie je možné
snímače použiť! Kompatibilitu si overíte
na stránke www.garmin.sk
TIP: Garmin odporúča pri inštalácií
zabezpečiť bicykel na servisný stojan.

1 Z balenia snímača vyberte montážne

4 Otáčajte kľukov pre kontrolu priestoru /
medzery na vnútornej strany kľuky.

Telo snímača ani gumenné pásky sa
gumenné pásky, ktoré veľkostne
nesmú po montáži dotýkať akekoľvek inej
najlepšie zodpovedajú veľkosti kľúk na
časti bicykla alebo obuvi.
bicykli pre bezpečnú montáž À. Pri
výbere pásky zvoľte najmenšiu, ktorú POZNÁMKA: integrovaná LED-ka bliká
dokážete pri montáži ovinúť o kľuku. (zelená) päť sekúnd a signalizuje aktivitu
po dvoch úvodných otočeniach.
2 Snímač sa montuje na vnútornej
5 Po ukončení inštalácie otestujte montáž
strane kľuky. Umiestnite ho plochú
počas úvodnej 15-minútovej jazdy.
časť a pridržte.
Skontrolujte pevnosť gumenných pások a
3 Natiahnite pásku Á okolo vonkajšej prípadne známky poškodenia.
strany kľuky a založte pásku na háčiky
na tele snímača Â.
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Inštalácia/použitie snímača rýchlosti
POZNÁMKA: snímače pre kadenciu
& rýchlosť sú kompatibilné s vybratými
zariadeniami Garmin. Ak nevlastníte
kompatibilné zariadenie, nie je možné
snímače použiť! Kompatibilitu si overíte
na stránke www.garmin.sk
TIP: Garmin odporúča pri inštalácií
zabezpečiť bicykel na servisný stojan.

Telo snímača môže byť po montáži
naklonené, v závislosti od tvaru
náboja (asymetrický a pod.). Toto
ale neovplyvňuje jeho funkčnosť.

3 Otáčajte koleso pre kontrolu voľného
priestoru. Telo snímača ani gumenné
pásky sa nesmú po montáži dotýkať
akekoľvek inej časti bicykla.

1 Umiestnite a pridržte telo snímača na

POZNÁMKA: integrovaná LED-ka bliká
(zelená) päť sekúnd a signalizuje aktivitu
po dvoch úvodných otočeniach.

2 Natiahnite gumennú pásku À okolo

Pre viac informácií

stredovom náboji kolesa (viď. obr.)

stredového náboja a zaistite o háčik na
tele snímača Á.

Navštívte uvedené odkazy pre získanie
podrobných informácií o produkte, dostupnom
voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch:
• www.garmin.sk
• www.klub.garmin.sk
• www.garmin.com/learningcenter

Prevádzkové teploty
Prevázdková teplota exter. snímačov
(kadencia / rýchlosť):
od -20º do +60ºC
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Výmena batérie snímača
kadencie & rýchlosti
Keď začne LED kontrolka na tele oboch
snímačov blikať na červeno, tak signalizuje vybitú batériu a odporúčanú výmenu.

1 Nájdite okrúhly kryt batérie À na boku /
na zadnej strane snímača.

2 Použite mincu na otočenie krytu v proti

smere hodinových ručičiek, kým nie je
dostatočne uvoľnený na to,aby sa dal
odstrániť (šípka ukazuje odblokovanú
polohu krytu).		

3 Odstráňte kryt a vyberte batériu Á.
4 Počkajte 30 sekúnd.
5 Vložte novú batériu tak, aby jej kladná

POZNÁMKA 1:
Buďte opatrní a nepoškoďte alebo
neuvoľnite tesniaci krúžok na kryte.
6 Použite mincu na zatočenie krytu v
smere hodinových ručičiek naspäť na
miesto. (šípka ukazuje zablokovanú
polohu).
POZNÁMKA 2:
Po výmene batérie bliká LED kontrolka
niekoľko sekúnd stiedavo na zeleno
a červeno. Akonáhle bliká na iba na
zeleno a prestane blikať celkom, tak je
snímač pripravený na použitie.
POZNÁMKA 3:
Inštrukcie k nastaveniu a použitiu s
kontrétnym (kompatibiliným) zariadením
sú súčasťou príručky používateľa v
balení produktu. Ak potrebujete poradiť,
kontaktujte nás na bezplatnom čísle:
HOTLINE: 0800 135 000
PO-PIA 08:00 - 18:00h

strana smerovala nahor.
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www.garmin.sk
0800 135 000

913-397-8200
1-800-800-1020

0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

1-866-429-9296

43 (0) 3133 3181 0

00 32 2672 5254

00 45 4810 5050

00 358 19 311 001

00 33 1 5517 81 89

00 39 02 3669 9699

0800-0233937

815 69 555

00 35 1214 447 460

00 902 00 70 97

00 46 7744 52020

0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550
00800 4412 454
+44 2380 662 915
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Táto slovenská verzia anglickej príručky je poskytnutá
kupujúcemu ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si
najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a
používanie snímača rýchlosti a kadencie.
SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ
ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY
A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ
VYPLÝVAJÚCU Z JEJ OBSAHU.
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