
       VARIATM TĀLVADĪBAS PULTS 

Ierīces pārskats 

 
① Aizmugurējā luktura poga. Nospiediet, lai signalizētu 

kreiso pagriezienu, kad izmantojat divus aizmugurējos 
lukturus. Piezīme: pagriezienu indikācijas funkcija ir 
pieejama tikai Varia TL 300 ierīcei. Pieturiet pogu, lai 
izmainītu aizmugurējā luktura darbības režīmus. 

② Priekšējā luktura poga. Nospiediet, lai pārslēgtos starp 
zemu un augstu staru. Pieturiet, lai pārslēgtu priekšējā 
luktura darbības režīmus. 

③ Aizmugurējā luktura un ieslēgšanas/izslēgšanas poga. 
Nospiediet, lai signalizētu labo pagriezienu, kad 
izmantojat divus aizmugurējos lukturus. 

④ Statusa LED indikators. 
Statusa LED indikators 

LED indikatora aktivitāte Statuss 
Mirgojoši zaļš Meklē pārotu ierīci. 
Mainoties sarkans un zaļš Cenšas pārot ierīci. Pagrieziena 

indikators ir ieslēgts. 
12 zaļi zibšņi Veiksmīga pārošanās ar ierīci. 
Pastāvīgi sarkans Pārošanās neizdevās vai 

savienojums ir zudis. 
Mirgojoši sarkans Vienai vai vairākām no pārotajām 

ierīcēm ir zems akumulatora 
uzlādes līmenis. 

Jūsu Varia ierīces sapārošana ar tālvadības pulti 
Pirmo reizi, kad pievienojat Varia tālvadības pulti savai Varia ierīcei, jums 
tās ir jāsapāro savā starpā. 
1. Novietojiet tālvadības pulti 1 m darbības diapazonā no ierīces; 
Piezīme: pārošanas laikā atejiet vismaz 10 m attālumā no citiem ANT+ 
sensoriem. 
2. Pieturiet Varia ierīces pogu 1 sekundi, lai to ieslēgtu; 
3. Nospiediet Varia ierīces pogu, lai ieietu viedajā režīmā. Statusa LED 
indikators sāk mirgot zilā krāsā; 
4. Vienlaicīgi pieturiet divas pogas uz Varia tālvadības pults līdz LED 
indikators sāk pārmaiņus spīdēt zaļā un sarkanā krāsā, tad – atlaidiet 
pogas. Tālvadības pults meklē jūsu Varia ierīci. Kad tālvadības pults 
veiksmīgi ir piepārojusies, statusa LED indikators iemirgojas 12 reižu zaļā 
krāsā. Pēc pārošanas, tālvadības pults pievienojas jūsu ierīcei katru reizi, 
kad ierīce ir darbības diapazonā un ieslēgta viedajā režīmā. Jums varētu 
būt nepieciešamība “pamodināt” pulti, nospiežot jebkuru tās pogu. 
Kad tālvadības pults ir piepārota, tā savienojas ar jūsu ierīci katru reizi, 
kad ierīce atrodas darbības robežās un ir ieslēgta. 
Stiprinājumu izmantošana 
Jūsu tālvadības pultij ir pieejami dažādi stiprinājumi - gan iekļauti 
komplektā, gan iegādājami atsevišķi. Stiprinājumi ļauj nostiprināt 
tālvadības pulti pie jūsu auguma, uz velosipēda vai cita objekta.  

• Pielieciet divas gropes ① pie 
stiprinājuma malas un uzspiediet puti uz tā, 
līdz sadzirdat klikšķi. 
• Maigi uzspiediet uz atvēršanas 
sviras ② un izceliet tālvadības pulti no 
stiprinājuma. 

Baterijas nomaiņa 
Uzmanību: neizmantojiet asu priekšmetu, lai izņemtu bateriju! 
Uzmanību: neglabājiet baterijas bērnu tuvumā! 
Uzmanību: nekad nelieciet baterijas mutē! Ja tā norīta, sazinieties 
ar savu ārstu vai vietējo ārstniecības iestādi! 
Uzmanību: nomaināmā baterija var saturēt perhlorātu! Var būt 
nepieciešama speciāla rīcība. 
Lai nomainītu bateriju pultij, jums būs jāizmanto neliels Phillips veida 
(krustiņ-veida) skrūvgriezis, neliels plakanais skrūvgriezis un CR2032 litija 
tableš-veida baterija. 
1. Izmantojot Phillips veida skrūvgriezi, izskrūvējiet skrūves no pults 
aizmugurējās plāksnes ①; 

 
2. Atdaliet aizmugurējo plāksni no tālvadības pults; 
3. Aptiniet plakanā skrūvgrieža galu ar izolācijas lenti. Lente aizsargā 
bateriju, baterijas nodalījumu un kontaktus pret bojājumiem; 
4. Uzmanīgi izceliet bateriju no aizmugurējās plāksnes; 

 
5. Ievietojiet jauno bateriju aizmugurējā plāksnē ar pozitīvo pusi (+) 
vērstu uz leju; 
6. Pārliecinieties, ka aizsargblīve ② pilnībā atrodas tai paredzētajā 
gropē; 

 
7. Uzlieciet vietā aizmugurējo plāksni, nolīmeņojot izvirzījumu tajā ③ ar 
iedobumu pults pamatplāksnē ④; 
8. Ievietojiet vietā un nostipriniet trīs skrūves. 
Piezīme: nepievelciet skrūves par ciešu! 
Tehniskie parametri 

Baterijas veids Nomaināma CR2032 (3 V) 
Baterijas darbība Līdz 1,5 gadam (1 st./dienā) 
Temperatūra darbībai No -10o līdz 50oC 
Radio frekvence/protokols 2.4 GHz ANT+ bezvadu saziņa 
Ūdens izturības klase 5 ATM* 

* Ierīce iztur spiedienu, kādam līdzvērtīgs ir 50 metru dziļumā. 
Plašāka informācija - www.garmin.lv/udensizturibas-klase.  

 

http://www.garmin.lv/udensizturibas-klase

