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SERVICEMEDDELELSE 
NR.: 1836 Rev A 

TIL: Vector 3 kunder 
DATO: 12. juni 2018 

EMNE:  Vector 3 kræver eftersyn af udstyret 

BERØRTE PRODUKTER 
Vector™ 3, Vector 3S 

BESKRIVELSE 
Garmin er blevet gjort opmærksom på følgende problemer, som kan berøre et lille antal Vector™ 3 
kunder: 

• Spindelmøtrikken er ikke spændt tilstrækkeligt og skal spændes korrekt før næste tur 
• Holderen adskilles fra pedalenheden 

AFHJÆLPNING 
Brug følgende vejledning til at efterse dine Vector 3 pedaler for at sikre, at spindlerne ikke adskiller sig fra 
pedalenhederne med tiden. Hvis du ikke er fortrolig med at udføre disse trin, kan du kontakte en Garmin-
forhandler eller Garmin produktsupport på support.garmin.com. 

Tilspænding af spindelmøtrikken 
BEMÆRK: Garmin anbefaler tilspænding af spindelmøtrikken på én pedal ad gangen, mens der samtidig 
holdes øje med små dele. Du skal bruge en 4 mm sekskantnøgle, en PH 00 skruetrækker, en 15 mm 
pedalskruenøgle og en 12 mm topnøgle med en udvendig diameter, der er mindre end 17 mm, hvilket 
typisk er en ¼" top. Sørg for ikke at forårsage skade på nogle af Vector komponenterne.  

1. Før den næste tur skal du kontrollere spindelmøtrikkens tilspænding.  
2. Brug en 15 mm pedalnøgle til at afmontere pedalerne.  

BEMÆRK: Den venstre pedalspindel har venstregevind (omvendt), som fastgør den på 
krankarmen. 

3. Brug en 4 mm sekskantnøgle til at afmontere batteridækslet (1). 

https://support.garmin.com/
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4. Sæt batteridækslet og batterierne (2) til side. 

BEMÆRK: Garmin anbefaler, at alle Vector 3 kunder bestiller de gratis, redesignede 
batteridæksler. Kontakt Garmins produktsupport på support.garmin.com for at få flere 
oplysninger. 

 

 
5. Brug en lille Phillips-stjerneskruetrækker (PH 00) til at afmontere de to skruer (3) indvendigt i 

batteriholderen (4). 
BEMÆRK: Hvis du har et Vector 3S system, har den højre pedal ikke nogen batteriholder. 

6. Fjern batteriholderen. 
7. Mens du holder fast på nøglefladerne med en pedalnøgle, skal du bruge en 12 mm topnøgle til at 

spænde spindelmøtrikken (5) til 7 lbf-ft. (10 Nm). 
BEMÆRK: Spænd den til det anbefalede moment for at sikre, at spindelmøtrikken bliver på 
plads. 
BEMÆRK: Højre pedal har en sort spindelmøtrik og et omvendt gevind. Venstre pedal har en 
sølvfarvet spindelmøtrik. Venstre spindel har en linje på skruenøglefladerne. 
 

 
8. Udskift batteriholderen og de to skruer. 
9. Udskift batterierne og batteridækslet, og stram det med håndkraft. 

https://support.garmin.com/
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BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige den gule tætningsring. 
 

10. Brug en 4 mm unbrakonøgle til at stramme batteridækslet forsigtigt. 
BEMÆRK: Undgå at stramme batteridækslet for hårdt. Dækslet er spændt tilstrækkeligt, når den 
gule tætningsring ikke længere er synlig.  
Pedal-LED’en blinker rødt en gang.  

Eftersyn af Vector 3 pedalerne 
1. Undersøg området, hvor pedalenheden er forbundet til holderen. 

Hvis der forekommer en adskillelse mellem pedalenheden og holderen, kan du opleve dårlig 
sensorydeevne, nulstillinger eller rotationsmodstand. 

 
2. Hvis der forekommer en synlig adskillelse, kontaktes Garmin produktsupport på 

support.garmin.com. 
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