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INTRODUCERE
Senzorul de cadenÿă Polar a fost creat pentru a măsura cadenÿa, adică rotaÿiile braÿului pedalier pe minut atunci când
pedalaÿi. Senzorul este compatibil cu dispozitivele Bluetooth ® Smart Ready care acceptă serviciul de viteză şi cadenÿă de
pedalare Bluetooth®.
Puteÿi utiliza senzorul de cadenÿă cu zeci de aplicaÿii de fitness de vârf, dar şi cu produsele Polar, folosind Bluetooth®
Smart. Verificaÿi produsele şi dispozitivele compatibile la adresa support.polar.com.
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NOŢIUNI INTRODUCTIVE
COMPONENTELE PRODUSULUI
l

Senzor de cadenÿă (A)

l

Magnet de cadenÿă (B)
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INSTALAREA SENZORULUI DE CADENÝĂ
Pentru a instala senzorul de cadenÿă şi magnetul de cadenÿă, aveÿi nevoie de un cuÿit.
1. Găsiÿi pe tija dintre butucul spate şi pedalier un loc potrivit pentru a fixa senzorul de cadenÿă (imaginea 1 A). Nu
instalaÿi senzorul pe aceeaşi parte cu lanÿul. Sigla Polar de pe senzor trebuie să fie îndreptată în direcÿie opusă
braÿului pedalier (imaginea 2).
2. Ataşaÿi partea din cauciuc a senzorului (imaginea 3).
3. Curăÿaÿi şi uscaÿi un loc adecvat pentru senzor şi aşezaÿi senzorul pe tija dintre butucul spate şi pedalier (imaginea 2
A). Dacă senzorul atinge braÿul pedalier în timpul rotirii, înclinaÿi uşor senzorul în direcÿie opusă braÿului pedalier.
Treceÿi colierele prin găurile senzorului de viteză şi ale părÿii din cauciuc. Nu le strângeÿi încă complet.
4. Puneÿi magnetul de cadenÿă în poziÿie verticală pe partea interioară a braÿului pedalier (imaginea 2 B). Înainte de a
fixa magnetul, curăÿaÿi şi uscaÿi zona temeinic. Ataşaÿi magnetul de braÿul pedalier şi fixaÿi-l cu ajutorul benzii.
5. Reglaÿi poziÿia senzorului pentru ca magnetul să treacă aproape de senzor fără să îl atingă (imaginea 2). Înclinaÿi
senzorul spre magnet pentru ca distanÿa dintre senzor şi magnet să fie sub 4 mm/0,16’’. Spaÿiul este corect în
momentul în care între magnet şi senzor poate fi introdus un colier de fixare. Există o mică scobitură neagră pe
spatele senzorului (imaginea 4), care indică locul spre care magnetul ar trebui să fie îndreptat atunci când trece pe
lângă senzor.
6. Rotiÿi braÿul pedalier pentru a testa senzorul de cadenÿă. O lumină roşie intermitentă pe senzor indică faptul că
magnetul şi senzorul de viteză sunt poziÿionaÿi corect. Dacă rotiÿi în continuare braÿul pedalier, lumina se va stinge.
Strângeÿi bine colierele şi tăiaÿi capetele rămase.
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SINCRONIZAREA SENZORULUI DE CADENÝĂ
Noul dvs. senzor de cadenÿă trebuie să fie interconectat cu dispozitivul receptor pentru a primi datele de cadenÿă. Pentru
informaÿii suplimentare, consultaÿi materialul de îndrumare pentru utilizatorul dispozitivului receptor sau al aplicaÿiei
mobile.
Pentru a asigura o bună conexiune între senzorul de cadenÿă şi dispozitivul receptor, se recomandă să se
menÿină dispozitivul montat pe bicicletă pe ghidon.
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INFORMAŢII IMPORTANTE
ÎNGRIJIRE ŞI ÎNTREÝINERE
Păstraÿi senzorul curat. Curăÿaÿi-l cu un săpun delicat şi o soluÿie pe bază de apă şi clătiÿi-l cu apă curată. Uscaÿi-l cu grijă
cu ajutorul unui prosop moale. Nu folosiÿi alcool sau orice material abraziv cum ar fi bureÿi de sârmă sau substanÿe
chimice de curăÿare. Nu scufundaÿi senzorii în apă.
Siguranÿa dumneavoastră este importantă pentru noi. Verificaÿi ca senzorul să nu împiedice pedalarea sau utilizarea
frânelor sau a schimbătorului de viteze. În timp ce mergeÿi cu bicicleta, păstraÿi-vă privirea la drum pentru a preveni orice
accidente sau răniri. Evitaÿi lovirea puternică deoarece ar putea deteriora senzorul.
Seturile de magneÿi de schimb pot fi cumpărate separat.

BATERIA SENZORULUI DE CADENÝĂ
Bateria nu poate fi înlocuită. Senzorul este etanşat pentru a maximiza longevitatea mecanică şi fiabilitatea. Pentru a
cumpăra un nou senzor, contactaÿi serviciul Polar sau distribuitorul autorizat. Puteÿi să cumpăraÿi senzorii şi online.
Accesaÿi www.polar.com pentru a găsi magazinul online shoppolar din ÿara dvs.
Nivelul bateriei senzorilor dvs. este afişat pe dispozitivul receptor dacă acesta acceptă serviciul pentru baterie Bluetooth®.
Pentru a mări durata de viaÿă a bateriei, senzorul intră în modul de repaus în treizeci de minute dacă nu mai pedalaÿi şi
magnetul nu trece de senzor.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Ce trebuie să fac dacă...
...valoarea cadenÿei este 0 sau nu există valoare afişată pentru cadenÿă în timpul pedalării?
l

Asiguraÿi-vă că poziÿia şi distanÿa dintre senzorul de cadenÿă şi magnetul de pe braÿul pedalier este corectă.

l

Verificaÿi dacă aÿi activat funcÿia de cadenÿă în dispozitivul receptor. Pentru informaÿii suplimentare, consultaÿi
materialul de îndrumare pentru utilizator al dispozitivului receptor sau aplicaÿia mobilă.

l

Încercaÿi să menÿineÿi dispozitivul receptor montat pe bicicletă pe ghidon. Acest lucru poate îmbunătăÿi
conexiunea.

l

Dacă valoarea 0 apare neregulat, acest lucru se poate datora interferenÿei electromagnetice temporare în locul în
care vă aflaÿi în momentul respectiv.

l

Dacă valoarea zero este constantă, este posibil ca bateria să fie consumată.

...citirile de cadenÿă sau de ritm cardiac sunt neregulate?
l

În preajma cuptoarelor cu microunde şi a calculatoarelor este posibil să apară perturbaÿii. De asemenea, staÿiile de
bază WLAN poate provoca interferenÿă în timpul antrenamentului cu senzorul de cadenÿă Polar. Pentru a evita
citirea neregulată sau comportamentul incorect, deplasaÿi-vă la distanÿă de sursele de perturbări.

...doresc să interconectez senzorul cu dispozitivul receptor înainte de instalare?
l

Urmaÿi instrucÿiunile din materialul de îndrumare pentru utilizator al dispozitivului receptor sau aplicaÿia mobilă. În
loc să rotiÿi braÿul pedalier, activaÿi senzorul deplasându-l înainte şi înapoi aproape de magnet. Lumina roşie
intermitentă indică faptul că senzorul este activat.

Cum ştiu...
...dacă senzorul transmite date către dispozitivul receptor?
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l

Când pedalaÿi, o lumină roşie intermitentă indică faptul că senzorul este activat şi transmite semnalul de cadenÿă.
Dacă continuaÿi să pedalaÿi, lumina se stinge.

SPECIFICAÝII TEHNICE
Temperatura de funcÿionare:
între -10 °C şi +50 °C / între -+14 ºF şi +122 ºF
Durata de viaÿă a bateriei:
O medie de 1.400 de ore de folosire
Acurateÿe:
±1 %
Material:
Polimeri termoplastici
Rezistenÿa la apă:
Rezistent la stopi
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Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui manual nu poate fi utilizată sau reprodusă în nicio formă sau prin nicio
metodă fără permisiunea exprimată anterior în scris a Polar Electro Oy. Numele şi logo-urile marcate cu simbolul ™ din
acest manual de utilizare sau din ambalajul acestui produs sunt mărci comerciale ale Polar Electro Oy. Numele şi logurile cu
un simbol ® din acest manual sau de pe ambalajele acestui produs sunt mărci comerciale înregistrate Polar Electro Oy.
Marca şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deÿinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor
mărci de către Polar Electro Oy se face sub licenÿă.
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