SLOVENŠČINA

1.

Hvala, ker ste izbrali Polar! V tem vodniku vas bomo vodili skozi osnove uporabe
Polarjevega pametnega senzorja kadence Bluetooth® Smart, ki je popolna izbira
za izboljšanje kolesarske zmogljivosti.

Id:

A

Polarjev senzor kadence

Celotni uporabniški priročnik in zadnjo različico vodnika lahko prenesete s
spletne strani support.polar.com.
Zapišite ID-številko naprave, ki je natisnjena na vašem senzorju (slika 1).
Izvirna oznaka lahko zbledi zaradi običajne obrabe.

Nameščanje senzorja
Vaš novi senzor kadence je preprost za namestitev. Da bi vam namestitev
še olajšali, vam priporočamo, da si ogledate videoposnetek na spletni strani
support.polar.com.

Vodnik za hitri začetek

2.

A
max 4 mm / 0.16”

B
Združljiv z

1. Gumijasti del pritrdite na senzor (slika 1).
2. Očistite in posušite ustrezno mesto za senzor na vodilu verige. Ne
nameščajte senzorja na isto stran, kjer je veriga. Logotip Polar na senzorju
mora biti obrnjen stran od gonilke. Senzor namestite na vodilo verige. Če
se senzor dotika vrtečega gonilke, senzor nagnite nekoliko stran od gonilke.
Kabelske vezice speljite skozi senzor in gumijasti del. Ne zategnite jih še
povsem (slika 2, A).
3. Očistite in posušite ustrezno mesto za magnet na notranji strani gonilke.
Magnet namestite navpično ob notranjo stran gonilke in ga zavarujte z
lepilnim trakom (slika 2, B).
4. Položaj senzorja natančno prilagodite, tako da magnet v neposredni bližini
prehaja mimo senzorja, ne da bi se ga ob tem dotaknil. Senzor nagnite
proti magnetu, tako da je razdalja med senzorjem in magnetom manjša od
4 mm/0,16 palca (slika 2). Razdalja je ustrezna, ko lahko med magnet in
senzor vstavite kabelsko vezico. Ko magnet prehaja mimo senzorja, mora
biti usmerjen proti majhni vdolbini na hrbtni strani senzorja (slika 1, A).
5. Zavrtite gonilko, da preizkusite senzor. Utripajoča rdeča lučka na senzorju
nakazuje, da ste pravilno namestili magnet in senzor. Zdaj lahko zategnete
kabelske vezice in odrežete njihove odvečne konce.

Začetek
Senzor kadence lahko uporabljate skupaj z izdelki Polar, ki uporabljajo
pametno tehnologijo Bluetooth® Smart. Združljive izdelke in naprave si oglejte
na spletni strani support.polar.com.
Da si boste lahko ogledali podatke o kadenci, morate senzor najprej združiti
z aplikacijo ali Polarjevo napravo. Za navodila za združevanje glejte priročnik
avtorja aplikacije ali uporabniški priročnik Polarjeve naprave.
Uživajte v vožnji!

Nega senzorja kadence
Senzor čistite z blago raztopino mila in vode. Posušite ga z brisačo. Za
podrobnejša navodila glede nege si oglejte celotni uporabniški priročnik na
spletni strani support.polar.com.
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Baterije ni mogoče menjati. Za nakup novega senzorja se obrnite na
pooblaščeno servisno službo Polar Service ali prodajalca. Senzorje lahko kupite
tudi prek spleta. Obiščite spletno mesto www.polar.com in poiščite spletno
trgovino v vaši državi. Baterija naj bi zadostovala za približno 3.000 ur vadbe.

