Sensor rytmu pedałowania
W.I.N.D.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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POLSKI
Sensor rytmu pedałowania W.I.N.D. służy do
pomiaru rytmu pedałowania, tzn. ilości obrotów
korbą na minutę w trakcie jazdy na rowerze.
Użycie w innych celach nie jest wskazane.
Proszę śledzić obrazki.

Elementy składowe
1.
2.
3.

Uchwyt rowerowy i odbiornik (rysunek 1 A)
Sensor rytmu pedałowania (rysunek 1 B)
Magnes (rysunek 3 C)

Instalacja sensora rytmu pedałowania
Do instalacji sensora rytmu pedałowania
potrzebne będą nożyczki.
1.

2.
3.

4.

5.

Sprawdź dolną rurę tylnych widełek i
znajdź odpowiednie miejsce dla sensora.
Nie instaluj sensora po tej samej stronie co
łańcuch. Logo Polar na sensorze powinno
być skierowane na zewnątrz zębatki
(rysunek 1).
Umieśćsensor w gumowej podkładce
(rysunek 2).
Wyczyść i wysusz dolną rurę tylnych
widełek i umieść na niej sensor. Jeżeli
sensor dotyka korby w trakcie jej obrotu,
przekręć go delikatnie do góry. Przewlecz
zaciski przez sensor i gumową podkładkę.
Nie zaciskaj ich do końca (rysunek 3).
Umieść magnes pionowo na wewnętrznej
części korby. Przed umocowaniem
magnesu, dokładnie wyczyść i wysusz
korbę. Przymocuj magnes na korbie i
zabezpiecz go taśmą (rysunek 3).
Wyreguluj wzajemne położenie sensora i
magnesu tak, aby magnes przechodził
ardzo blisko sensora, ale go nie dotykał.
Odległość między sensorem, a magnesem
nie powinna przekraczać 4 mm/0,16’’.
Odległość jest właściwa, jeżeli między
sensor, a magnes mieści się zacisk. Na
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6.

wewnętrznej części sensora znajduje się
mały rowek, który wskazuje, na jakiej
wysokości sensor powinien mijać magnes
(rysunek 4).
Zakręć korbą, aby przetestować sensor.
Mrugające czerwone światełko w sensorze
oznacza, że sensor i magnes są poprawnie
zamontowane. Zaciągnij zaciski i odetnij
wystające końcówki.

"Uczenie" sensora rytmu pedałowania
Odbiornik należy zakodować z właściwym
sensorem, tzn. nauczyć odbierać dane o
rytmie pedałowania. Umożliwia to ćwiczenie w
grupie bez zakłóceń. Uczenie jest konieczne w
przypadku, kiedy używasz nowego sensora.
Proces trwa zaledwie kilka sekund. Jednemu
rowerowi możesz przyporządkować jeden
sensor.
Zamontuj sensor na rowerze zgodnie z
instrukcją. Przed rozpoczęciem uczenia
upewnij się, czy w pobliżu nie ma innych
sensorów rytmu pedałowania (40 m / 130 ft).
Wybierz Settings > Bike > Bike 1/2/3 >
Cadence.
Wybierz ON/OFFi ON, aby włączyć sensor
Naciśnij OK. Teach new sensor? pojawi się na
wyświetlaczu.
• Wybierz YES aby potwierdzić uczenie.
Start test drive pojawi się na
wyświetlaczu. Obróć kilkakrotnie korbą, aby
aktywować sensor. Mrugające czerwone
światełko w sensorze oznacza, że sensor
został aktywowany. Completed pojawi sie na
wyświetlaczu, jeżeli proces zakończy się
pomyślnie . Odbiornik jest juz gotowy do
odczytu danych o rytmie pedałowania.
• Wybierz NO aby anulować uczenie. Uczenie
zostanie anulowane, a sensor pozostanie
zsynchronizowany z poprzednio nauczonym
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sensorem.
W celu powrotu do menu głównego naciśnij i
przytrzymaj BACK.

Konserwacja i przechowywanie
Utrzymuj sensor w czystości. Wymyj sensor
wodą z mydłem i spłucz czystą wodą. Wysusz
ręcznikiem. Nigdy nie używaj alkoholu i
materiałów ściernych (środków chemicznych
lub druciaków). Nie zanurzaj sensora w wodzie.
Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Dlatego przed rozpoczęciem jazdy sprawdź,
czy sensor nie blokuje linek
hamulców/przerzutek , a tym samym, czy
możesz swobodnie ruszać kierownicą i
pedałami. Sprawdź również, czy sensor nie
przeszkadza przy pedałowaniu i hamowaniu.
Zacznij ćwiczenie powoli i patrz na drogę, tak
aby uniknąć zranienia lub wypadku. Unikaj
uderzeń w czujnik prędkości. Mogą one
spowodować jego uszkodzenie.
Bateria w sensorze rytmu pedałowania
Skontaktuj się z autoryzowanym centrum
serwisowym w celu wymiany sensora rytmu
pedałowania. Polar prowadzi recykling zużytych
sensorów. Więcej informacji na ten temat
udzieli Państwu lokalny dystrybutor Polara.

Frequently Asked Questions
Co zrobić jeżeli...
...odbiornik wskazuje 0 lub pomiar rytmu
pedałowania nie jest dokonywany?
• Spróbuj ponownie znaleźć sygnał sensora
naciskając i przytrzymując przycisk LIGHT i
wybierając Seek sensor.
• Upewnij się, czy sensor i magnes są
prawidłowo zamocowane.
• Sprawdź, czy aktywowałeś pomiar rytmu
pedałowania w odbiorniku. Więcej informacji
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znajdziesz w pozycji Uczenie sensora rytmu
pedałowania.
• Jeżeli wskazanie 0 pojawia się
nieregularnie, powodem może być przejazd
przez miejsce, w którym występują silne
zakłócenia elektromagnetyczne.
• Jeżeli wskazanie 0 jest stałe, powodem
może być przekroczenie 3000 godzin pracy
sensora i wyczerpanie baterii.
…Check cadence pojawi się na wyświetlaczu?
• Upewnij się, czy sensor jest poprawnie
zamontowany. Obróć kilkakrotnie korbą, aby
aktywować sensor. Mrugające czerwone
światełko w sensorze oznacza, że sensor
został aktywowany. Jeżeli to nie pomaga,
być może wyczerpana jest bateria. Więcej
informacji znajdziesz w pozycji Konserwacja
i przechowywanie.
…Sensor not found i Try again? pojawi się na
wyświetlaczu?
• Naciśnij OK aby spróbować ponownie.
...wskazania rytmu pedałowania lub tętna są
nieregularne?
• Zakłócenia elektromagnetyczne jak i inne
bezprzewodowe liczniki prędkości mogą
wpływać na wskazania prędkości, dystansu i
tętna.
• Zakłócenia mogą być spowodowane przez
linie wysokiego napięcia, światła drogowe,
trakcję tramwajową lub kolejową, komputery
i serwery WLAN, silniki samochodowe,
niektóre napędzane silnikiem sprzęty
sportowe, telefony komórkowe lub bramki
wykrywające metal.

Materiał, z którego wykonana jest rama
może skrócić zasięg sensora.
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Specyfikacja techniczna
Temperatura pracy: -10 ºC do +50 ºC / +14 ºF do
+122 ºF
Żywotność baterii: średnio 3000 godzin pracy
Dokładność:
±1 %
Materiał:
polimer termoplastyczny
Wodoszczelność:
Odporny na krople wody,
deszcz itp.

Gwarancja międzynarodowa Polar
•

•

Gwarancja międzynarodowa wydawana jest
przez Polar Electro Inc. dla klientów, którzy
kupili ten produkt w USA lub Kanadzie.
Gwarancja międzynarodowa wydawana jest
przez Polar Electro Oy. dla klientów, którzy
kupili ten produkt w pozostałych krajach.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc.
gwarantuje pierwszemu nabywcy tego
urządzenia, że produkt będzi wolny od wad
materiałowych i wad produkcyjnych przez
okres dwóch lat od daty zakupu.

•

Prosimy zachować paragon lub
podbitą kartę gwarancyjną, które są
dowodami zakupu!

•

Gwarancja nie obejmuje baterii, zniszczeń
spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem, nie przestrzeganiem uwag
zawartych w instrukcji, wypadkami,
używaniem produktu do celów
komercyjnych oraz pęknięć i złamań
obudów i pasków.
Gwarancja nie obejmuje także zniszczeń,
strat, kosztów i wydatków, bezpośrednich,
pośrednich, ani przypadkowych związanych
z użytkowaniem produktu. W okresie
gwarancyjnym produkt zostanie naprawiony
lub wymieniony według decyzji dystrybutora
bez opłaty w autoryzowanym serwisie.
Gwarancja ta nie wpływa na ustawowe
prawa konsumenta względem sprzedawcy
wynikające z umowy sprzedaży.

•

•
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Produkt ten jest zgodny z wymogami dyrektywy
93/42/EEC. Homologacja dostępna jest pod
następującym adresem
www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci
oznacza, że ten produkt jest urządzeniem
elektronicznym objętym dyrektywą 2002/96/EC
Parlamentu i Rady Europejskiej dotyczącą
odpadów elektrycznych i elektronicznych
(WEEE). W związku z tym produkt ten powinien
być wyrzucony do odpowiednich pojemników
na śmieci w krajach UE. Polar zachęca do
minimalizacji wpływu śmieci na środowisko
naturalne i ludzkie życie także za granicami Uni
Europejskiej poprzez stosowanie się do
lokalnego prawa dotyczącego utylizacji śmieci i
tam gdzie to możliwe do segregacji odpadów
elektronicznych.
Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finland.
Polar Electro Oy posiada certyfikaty ISO
9001:2000.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Instrukcja ta, ani
jej fragmenty nie mogą być w żadnej formie
rosprzestrzeniane i kopiowane bez pisemnej
zgody Polar Electro Oy. Nazwy i loga
oznaczone symbolem ™ w tej instrukcji obsługi
i lub na opakowaniu tego produktu są znakami
towarowymi Polar Electro Oy. Nazwy i loga
oznaczone symbolem ® w tej instrukcji obsługi i
lub na opakowaniu tego produktu są
zastrzeżonymi znakami towarowym Polar
Electro Oy.
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Disclaimer
Zawartość tej instrukcji służy jedynie do celów
informacyjnych. Produkt, który został opisany
może zmienić się bez wcześniejszego
powiadomienia z powodu ciągłego rozwoju
produktu prowadzonego przez producenta.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nie ponosi
odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na
inne opisane w instrukcji produkty.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nie jest
odpowiedzialne za zniszczenia, straty, koszty i
wydatki, bezpośrednie, pośrednie, ani
przypadkowe związane z użytkowaniem
niniejszej instrukcji i produktu.
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