
GARMIN

Stiprinājums ar piesūcekni
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Pamācība uzstādīšanai

               Kronšteins                             Piesūceknis                   Stiprinājuma rīki

                                                                                                                                                                1 – 1/4” x .75” skrūve

UZMANĪBU! Šis stiprinājums nav piemērots darbībai ātrumā virs 30 km/h. Ātrums 
virs 30 km/h var likt raidītājam atvienoties no kronšteina vai laivas, kas, savukārt, var 
traumēt cilvēkus laivā.

Izmantojamie instrumenti

• #2 skrūvgriezis

• 3/8” uzgriežņu atslēga

Stiprinājuma ar piesūcekni salikšana
Piesūcekņa pielikšana

1. Ievietojiet piesūcekni stiprinājuma kronšteinā.
2. Ievietojiet 1/4” x .75” skrūvi caur kronšteinu piesūceknī.

Raidītāja pievienošana – 1. tips (attēls nr. 1)
1. Vienlaicīgi ievietojiet gumijas kompensātoru un plastmasas starpposmu 

raidītajā. Neieļļojiet un nesamitriniet gumijas kompensātoru!
2. Ievietojiet gumijas raidītāju kronšteinā.
3. Uzlieciet vienu paplāksni uz 10-32 x 1.75” skrūves un izveriet to caur 

kronšteinu, plastmasas starpposmu un gumijas kompensātoru.



4. Uzlieciet otru paplāksni uz atklātā 10-32 x 1.75” skrūves gala un uzskrūvējiet 
10-32 uzgriezni. Raidītājs tiks nostiprināts ciešāk, kad pievienosiet to pie 
laivas.

Attēls nr. 1

Raidītāja pievienošana – 2. tips (attēls nr. 2)
1. Ievietojiet starpposmu starp raidītāju un kronšteinu ar tapām vērstām uz 

kronšteinu kā norādīts attēlā nr. 2.
2. Izmantojot metāla plāksnes skrūves, kas ir komplektētas ar raidītāju, 

pievienojiet raidītāju un starpposmu kronšteinam. Pielāgojiet augstumu uz 
pielāgojuma gropes vidu. 

Ieteikums: starpposms palīdz novietot raidītāju paralēli ūdens virsmai. Pabīdiet 
starpposmu, lai pielāgotu raidītāja stiprinājuma lenķi.



Attēls nr. 2

Raidītāja novietošana
Izmantojot stiprinājumu ar piesūcekni, Jums būs jāatrod piemērota vieta raidītājam. 
Ja Jūs izmantojat lēna tipa laivu, piemēram, kanoe, stiprinājuma vietai nav izteikta 
nozīme. Sekojiet šīm vienkāršajām norādēm un Jums visam būtu jāizdodās.
1. Atrodiet mierīgu (ne krāčainu) ūdens vietu.
2. Nevienojiet raidītāju pie joslām laivas apakšā vai dzenskrūves ceļā.
3. Novietojiet raidītāju tā, lai tas būtu paralēli ar apakšu pret ūdens virsmu. 
Sonāra darbība būs jūtami ietekmēta, ja raidītāja novietojums nebūs noregulēts 
pareizi. Ja izmantojat raidītāju, kas ir attēlots attēlā nr. 1, pievelciet 10-32 uzgriezni 
līdz tas tam pieskaras, tad veiciet vēl vienu 1/4 no pilna apgrieziena. Tālākiem 
pielāgojumiem nebūs nepieciešamības padarīt uzgriezni vaļīgāku. NEPĀRVELCIET 
uzgriezni - tas var bojāt kronšteinu un raidītāju.
4. Novietojiet stiprinājumu ar piesūcekni tā, lai raidītājs atrastos  1,27 cm (1/2”) 
zem laivas dibena (attēls nr. 3).
5. Ja jūs pieredzat sliktu uztveršanu, izmēģiniet citu lokāciju.



Attēls nr. 3
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