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Introduktion
 VARNING

Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig 
information och produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.

Montera hastighetsgivaren
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den här uppgiften.
TIPS: Garmin® rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ medan du monterar givaren.
1 Placera och håll fast hastighetsgivaren ovanpå hjulnavet.
2 Dra remmen  runt hjulnavet och fäst den i kroken  på givaren.

Det kan hända att givaren lutar när den monteras på ett asymmetriskt nav. Detta påverkar inte funktionen.
3 Rotera hjulet för att kontrollera om det finns något spel.

Givaren ska inte vidröra andra delar av cykeln.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet efter två varv.
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Montera kadensgivaren
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ medan du monterar givaren.
1 Välj den bandstorlek som passar bäst till vevarmen .

Bandet du väljer bör vara det minsta som når över vevarmen.
2 På motsatt sida placerar du och håller fast den släta sidan av kadensgivaren på insidan av vevarmen.
3 Dra banden  runt vevarmen och fäst dem i krokarna  på givaren.

4 Rotera vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren och banden får inte komma i kontakt med någon del av cykeln eller skon.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet efter två varv.

5 Ta en provtur på 15 minuter och kontrollera att det inte finns några tecken på skador på givaren eller banden.

Para ihop givarna med enheten
Första gången du ansluter en trådlös sensor till enheten med hjälp ANT+® eller Bluetooth® teknik måste du para 
ihop enheten och sensorn. När de har parats ihop ansluter enheten till sensorn automatiskt när du startar en 
aktivitet och sensorn är aktiv och inom räckhåll.
Obs! Instruktionerna för ihopparning skiljer sig åt för alla Garmin kompatibla enheter. Läs i användarhandboken.
• Flytta den kompatibla Garmin enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
• Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihopparningen.
• Vrid vevarmen eller hjulet två varv för att aktivera sensorn.

Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg 
batterinivå.

• Para ihop sensorn med ANT+ teknik om sådan finns.
Obs! Sensorn kan paras ihop med upp till två Bluetooth enheter och valfritt antal ANT+ enheter.

När du har parat ihop enheterna en första gång känner din kompatibla Garmin enhet automatiskt igen sensorn 
varje gång den aktiveras.
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Garmin Connect™

Via ditt Garmin Connect konto kan du hålla reda på dina prestationer och kontakta dina vänner. Kontot ger dig 
verktygen som behövs för att ni ska kunna följa, analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in 
händelser i din aktiva livsstil.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att para ihop enheten och telefonen med Garmin 
Connect appen.
Lagra dina aktiviteter: När du har slutfört en cykeltur med enheten kan du synkronisera med Garmin Connect 

appen för att överföra aktiviteten och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information om dina tränings- och inomhusaktiviteter, inklusive 

tid, sträcka, kalorier som förbränts, hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.

Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med dina vänner så att ni kan följa varandras 
aktiviteter. Du kan också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar bäst.

Hantera dina inställningar: Du kan anpassa enheten och användarinställningar på ditt Garmin Connect konto.

Para ihop fartsensorn med din smartphone
När du parar ihop fartsensorn med appen Garmin Connect kan du registrera och överföra cykelaktiviteter som 
innehåller hastighets- och avståndsdata utan att använda en annan Garmin enhet. Fartsensorn måste paras 
ihop direkt via Garmin Connect appen, i stället för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.
Obs! Kadenssensorn kan inte paras ihop med Garmin Connect appen och användas som en fristående sensor.
1 I appbutiken i din smartphone installerar och öppnar du Garmin Connect appen.
2 Placera din smartphone inom 3 m (10 fot) från fartsensorn.

Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra trådlösa sensorer under ihopparningen.
3 Vrid hjulet två varv för att aktivera fartsensorn.

Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg 
batterinivå.

4 Välj ett alternativ för att lägga till fartsensorn till ditt Garmin Connect konto:
• Om det här är den första enheten du har parat ihop med Garmin Connect appen följer du instruktionerna 

på skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin Connect appen går du till menyn  eller  och 

väljer Garmin-enheter > Lägg till enhet och följer instruktionerna på skärmen.
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Enhetsinformation
Utbytbara batterier

 VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig 
information och produktvarningar.

Byta fartsensorns batteri
Enheten använder ett CR2032-batteri. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.
1 Leta rätt på det runda batterilocket  på baksidan av sensorn.

2 Vrid locket moturs tills locket lossnar tillräckligt mycket för att du ska kunna ta bort det.
3 Ta bort locket och batteriet .
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.

Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
6 Vrid locket medurs så att markeringen på locket är i linje med markeringen på höljet.

Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och 
sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.
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Byta kadenssensorns batteri
Enheten använder ett CR2025-batteri. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.
1 Leta rätt på det runda batterilocket  på baksidan av sensorn.

2 Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta 
bort det.

3 Ta bort locket och batteriet .
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.

Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.

Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och 
sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.
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Byta kadenssensorns batteri
Obs! Använd de här instruktionerna för produktmodeller som har ett myntspår på batteriluckan.
Enheten använder ett CR2032-batteri. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två varv.
1 Leta rätt på det runda batterilocket  på baksidan av sensorn.

2 Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta 
bort det.

3 Ta bort locket och batteriet .
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.

Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort O-ringspackningen.
6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.

Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och 
sedan slutar blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.

Specifikationer för fartsensor 2 och kadenssensor 2
Batterityp CR2032, 3 V, kan bytas av användaren

Batteriets livslängd Cirka 12 månader vid 1 timme/dag

Förvara fartsensorn Upp till 300 timmar aktivitetsdata

Drifttemperaturområde Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)

Trådlösa frekvenser/protokoll 2,4 GHz vid 4 dBm nominell

Vattenklassning IEC 60529 IPX71

1 Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
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Felsökning
Sensorerna ansluter inte till enheten
Om sensorerna inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.
• Vrid vevarmen eller hjulet två varv för att aktivera sensorn.

Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på aktivitet. Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg 
batterinivå.

• Byt batteriet om lysdioden inte blinkar efter två varv.
• Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone eller Garmin enhet.
• Para ihop sensorn med enheten med hjälp av ANT+ teknik.

Obs! Om sensorn redan är ihopparad med två Bluetooth enheter bör du para ihop med hjälp av ANT+ teknik 
eller ta bort en Bluetooth enhet.

• Ta bort sensorn från Garmin enheten för att försöka para ihop igen.
• Ta bort fartsensorn från appen Garmin Connect och Bluetooth inställningarna på din smartphone för att testa 

ihopparningsprocessen på nytt.

Begränsad garanti
Garmin vanliga begränsade garanti gäller för detta tillbehör. Mer information finns på www.garmin.com/support
/warranty.
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