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Lietošanas pamācība. 
 
 Par komplektu multisportam. 
 
  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. 
   
 Rokas siksniņu noņemšana. 
 
1. Izmantojiet skrūvgriezi , lai pieturētu vienu no metāla tapas  pusēm; 
2. Izmantojiet otru skrūvgriezi  , lai atskrūvētu un atdalītu metāla tapas 
daļas; 
3. Izvelciet metāla tapas daļas un noņemiet rokas siksniņu; 
4. Atkārtojiet soļus 1- 3, lai noņemtu otru rokas siksniņu; 
Piezīme: Esiet uzmanīgi, lai nepazaudētu metāla tapas daļas. 

 
Kronšteina uzvietošana. 
 
1. Novietojiet kronšteinu  uz Forerunner aizmugures; 
2. Izvelciet garāko metāla tapas daļu  cauri Forerunner un kronšteinam; 
3. Izmantojot iepriekš norādīto abu skrūvgriežu metodi, ievietojiet Forerunner īsāko metāla 
tapas daļu ; 
4. Stingri nostipriniet metāla tapu; 
5. Atkārtojiet soļus 1 - 4 otrā kronšteina pusē. 
Jūsu Forerunner un kronšteins tagad ir viena pārvietojama vienība. 
 
 
 

 
 Forerunner pievienošana pie multisporta komplekta rokas siksniņas. 
 
1. Pievienojiet kronšteina izbīdījumus  pie siksniņas tā, lai tie sakristu ar gropēm  
uz siksniņas. 
2. Viegli piespiediet un pagrieziet Forerunner, kamēr tas nofiksējas. 
 
 
 
 
 
 
 
Uzvietošana uz 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. Novietojet 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 savilcējlentas  . 
5.  Pievienojiet Forerunner/kronšteina izbīdījumus pie velosipēda stiprinājuma tā, 
lai tie sakristu ar velosipēda stiprinājuma gropēm  .  
6. Viegli piespiediet un pagrieziet Forerunner, kamēr tas nofiksējas. 

 
O-tipa savilcējlenšu nomaiņa. 

 
• - izmantojiet tikai etilēna propilēna diēna monomēra (EPDM) lentes. 
• - sazinieties ar tuvējo Garmin izplatītāju vai apmeklējiet garmin.com vai 
garmin.lv interneta mājas lapas. 

 
 




