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Ievērībai: lai gūtu sīkāku informāciju, aplūkojiet 
Forerunner 310XT lietošanas pamācību. 

 
Komplekts multisportam: 

• - multisporta kronšteins; 
• - velosipēda stiprinājums; 
• - rokas kronšteins; 
• - metāla tapas (2); 
• - skrūves (2); 
•  - O-tipa velosipēda stiprinājuma lentes (6); 
•  - skrūvgriezis tapām. 
 

Kad kronšteins un stiprinājumi ir pareizi uzvietoti, jūs 
varat ātri pārvietot savu Forerunner ierīci no jūsu rokas uz 
velosipēda stūri. Forerunner ir tikai jāpagriež, lai noņemtu 
vai uzliktu uz savienojuma. 

 
Pirmais solis: rokas siksniņu noņemšana. 

 

1. Ievietojiet skrūvgrieža tapām galu tapu pieejas 
caurumā; 
2. Spiediet siksniņas virzienā, lai palaistu tapas 
atsperi uz āru; 
3. Atkārtojiet soļus 1 -2 ar otru tapu. Esiet 
piesardzīgs un nepazaudējiet tapas; 
4. Noņemiet roku siksniņas no Forerunner 
pulksteņa. 
 

Otrais solis: multisporta kronšteina uzlikšana. 
 
1. Pārliecinieties, ka bultiņa uz kronšteina ir vērsta 
augšup, tāpat – Forerunner pulkstenis ir vērsts 
augšup; 
2. Izmantojiet skrūvgriezi tapām, lai ievietotu 
apakšējo tapu atpakaļ Forerunner pulkstenī; 
3. Ievietojiet augšējo tapu tam paredzētajā atverē 
kronšteina augšpusē; 
4. Uzbīdiet kronšteina apakšējo daļu uz tapas, kas 
atrodas Forerunner pulksteņa apakšpusē; 

5. Izmantojot skrūvgriezi tapām, ievietojiet 
kronšteina augšējo tapu Forerunner augšējā 
atverē. Jūsu Forerunner un kronšteins tagad ir 
viena vienība. 

 

Trešais solis: pulksteņa kronšteina pievienošana. 
1. Novietojiet pulksteņa kronšteinu un rokas 

siksniņu vienā līmenī; 
2. Ievietojiet tapu tam atbilstošajā atverē; 
3. Nostipriniet tapu, pieskrūvējot to ar attiecīgu 

Phillips skrūvgriezi; 
4. Atkārtojiet soļus 1 – 3 arī otrā kronšteina pusē; 
5. Pielieciet Forerunner (ar kronšteinu) aizmugures 

izvirzījumus pie rokas kronšteina tā, lai tie 
atbilstu rokas kronšteina gropēm; 

6. Maigi piespiediet un pagrieziet Forerunner 
pulksteni pulksteņa rādītāju virzienā, lai 
nofiksētu ierīci. 

 
Ceturtais solis: pievienošana pie velosipēda 
stiprinājuma. 
 
 Lai būtu labāka GPS signālu uztveramība, 
pielieciet stiprinājumu tā, lai Forerunner būtu novietots 
pret debesīm. Jūs varat novietot stiprinājumu uz 
velosipēda stūres stieņa vai rokturiem. 

1. Izvēlieties piemērotu un drošu vietu savam 
Forerunner, kur tas netraucēs drošai braukšanai; 

2. Novietojiet gumijas apli zem velosipēda 
stiprinājuma. Pielāgojiet izbīdījumus uz gumijas 
apļa velosipēda stiprinājumam, kamēr tie sakrīt; 

3. Uzlieciet velosipēda stiprinājumu uz velosipēda 
stūres stieņa; 

4. Stingri piestipriniet velosipēda stiprinājumu 
izmantojot divas savilcējlentes. 

5. Pievienojiet Forerunner/kronšteina izbīdījumus 
pie velosipēda stiprinājuma tā, lai tie sakristu ar 
velosipēda stiprinājuma robiem; 

6. Viegli piespiediet un pagrieziet Forerunner 
pulksteņa rādītāju virzienā, kamēr tas nofiksējas. 

 




