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Instructies voor snelheidsensor en
cadanssensor
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.

De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
onderdeel van uw fiets of schoen.
OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
rondgegaan.
5 Maak een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.

De snelheidsensor installeren

De sensors met uw toestel koppelen

OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
overslaan.
TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
tijdens de installatie van deze sensor.
1 Plaats de snelheidsensor op de wielnaaf.
2 Trek de band om de wielnaaf en bevestig deze aan de
haak
op de sensor.
®

Koppelen is het proces waarbij u een draadloze ANT+ sensor,
zoals uw snelheidsensor of cadanssensor, verbindt met een
compatibel Garmin ANT+ toestel.
OPMERKING: De aanwijzingen voor het koppelen verschillen
voor ieder Garmin compatibel toestel. Raadpleeg uw
gebruikershandleiding.
• Breng het compatibele Garmin toestel binnen 3 m van de
ANT+ sensor.
• Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere ANT+ sensors
vandaan bent tijdens het koppelen.
Als u de koppeling één keer tot stand hebt gebracht, herkent het
compatibele Garmin toestel daarna automatisch de ANT+
sensor als u deze activeert.
®

Door de gebruiker vervangbare batterijen

De sensor staat mogelijk schuin bij montage op een
asymmetrische naaf. Dit heeft geen invloed op de werking.
3 Draai het wiel om de afstand te controleren.
De sensor mag geen contact maken met andere onderdelen
op de fiets.
OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
werking te bevestigen nadat het wiel twee keer is
rondgegaan.

De cadanssensor installeren
OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
overslaan.
TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
tijdens de installatie van deze sensor.
1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm .
Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.
2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
aandrijving zit.
3 Trek de banden om de pedaalarm en bevestig deze aan
de haken
op de sensor.

WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.
Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient
u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
toxicologiecentrum.
Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.
Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
VOORZICHTIG
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.

De batterij van de snelheidsensor of
cadanssensor vervangen
De LED knippert rood na twee omwentelingen als de batterij
bijna leeg is.
1 De batterijdeksel is rond en bevindt zich op de achterkant
van de sensor.

2 Draai de deksel linksom tot deze is ontgrendeld en los
genoeg zit om te verwijderen.

3 Verwijder de deksel en de batterij

.
TIP: U kunt een stuk tape
of een magneet gebruiken om
de batterij uit de deksel te verwijderen.

4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.
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4 Wacht 30 seconden.
5 Plaats de nieuwe batterij in de deksel met de polen in de

juiste richting.
OPMERKING: Zorg dat u de afdichtring niet beschadigt of
verliest.
6 Draai de deksel rechtsom tot deze is vergrendeld.
OPMERKING: De LED knippert een paar seconden rood en
groen nadat de batterij is vervangen. Als de LED groen
knippert en daarna stopt met knipperen, is het toestel actief
en klaar om gegevens te verzenden.

Beperkte garantie
Op dit accessoire is de standaard beperkte garantie van Garmin
van toepassing. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/support/warranty.html.

Specificaties van de snelheidsensor en
cadanssensor
Batterijtype

CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen

Levensduur van batterij

Circa 12 maanden (1 uur per dag)

Bedrijfstemperatuurbereik

Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)

Draadloze frequentie/
draadloos protocol

2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie

Waterbestendigheid

1 ATM1

1 Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor
meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
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