TÜRKÇE

1.

Polar'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Bu kılavuzda sürüş performansınızı
artırmanın en iyi yolu Polar Kadans Sensörü Bluetooth® Smart'ın kullanımı ile
ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

ID:

A

Polar kadans sensörü

Tam kapsamlı kullanım kılavuzunu ve bu kılavuzun son sürümünü
polar.com/support adresinden edinebilirsiniz.
Lütfen sensörünüzün üzerinde yer alan cihaz ID numarasını güvenli bir
yere yazın (resim 1). Normal aşınma ve yıpranma sonucunda orijinal
işaretler solabilir.

SENSÖRÜN KURULUMU
Yeni kadans sensörünüzün kurulumu son derece kolaydır. Kurulumu daha
kolay yapabilmek için polar.com/en/polar_community/videos adresindeki
eğitim videosunu izlemenizi öneririz.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

2.

A
max 4 mm / 0.16”

B
Ürün desteği

Uyumluluk

1. Lastik parçayı sensöre takın (resim 1).
2. Zincir borusu üzerinde sensör için uygun bir yeri temizleyin ve kurulayın.
Sensörü zincirle aynı tarafa takmayın. Sensörün üzerindeki Polar logosu
kranktan dışa doğru bakmalıdır. Sensörü zincir borusuna yerleştirin.
Zincir dönen kranka dokunuyorsa, sensörü hafifçe yatırarak kranktan
uzaklaştırın. Kablo bağlarını sensörden ve lastik parçadan geçirin. Henüz
tam olarak sıkmayın. (Resim 2, A.)
3. Krankın iç tarafında mıknatıs için uygun bir yeri temizleyin ve kurulayın.
Mıknatısı dikey olarak krankın iç kısmına takın ve bir bantla sabitleyin.
(Resim 2, B.)
4. Sensörün konumunu, mıknatıs sensöre dokunmadan yakınından
geçecek şekilde dikkatlice ayarlayın. Sensör ile mıknatıs arasındaki boşluk
4 mm'den az olacak şekilde sensörü mıknatısa doğru yatırın (resim
2). Mıknatıs ile sensör arasından bir kablo bağı geçebiliyorsa mesafe
doğrudur. Mıknatıs sensörün yanından geçerken, sensörün arkasındaki
nokta biçimindeki küçük oyukla aynı hizada olmalıdır (resim 1, A).
5. Sensörü test etmek için krankı döndürün. Sensörün üzerindeki yanıp
sönen kırmızı ışık, mıknatısın ve sensörün doğru yerleştirildiğini gösterir.
Kablo bağlarını sıkın ve fazla kablo bağı uçlarını kesin.

BAŞLARKEN
Kadans sensörünüzü Bluetooth® Smart'ı kullanan Polar ürünlerinin yanı
sıra yaygın olarak kullanılan diğer popüler spor uygulamaları ile de
kullanabilirsiniz. Uyumlu ürünler ve cihazlar için lütfen polar.com/support
adresini ziyaret edin.
Kadans verilerinizi görebilmek için sensörü öncelikle uygulama veya
Polar ürünü ile eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme talimatları için uygulama
üreticisinin kılavuzuna veya Polar ürününüzün kullanım kılavuzuna başvurun.
www.polar.com/en/support/
cadence_sensor_bluetooth_smart

İyi sürüşler!

KADANS SENSÖRÜNÜN BAKIMI
Sensörü ılık sabunlu suyla temizleyin. Bir havluyla kurulayın. Daha ayrıntılı
bakım talimatları için, polar.com/support adresindeki tam kapsamlı kullanım
kılavuzuna başvurun.
Üretici:
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Faks +358 8 5202 300
www.polar.com

Pil değiştirilemez. Yeni bir sensör satın almak için yetkili bir Polar Servisi veya
bayisi ile iletişime geçin. Sensörleri internet üzerinden de satın alabilirsiniz.
Kendi ülkenizdeki shoppolar internet mağazasını bulmak için www.polar.com
adresine gidin. Pilin kullanım ömrü yaklaşık 3000 egzersiz saatidir.

