1.

SVENSKA
Tack för att du väljer Polar! I den här guiden tar vi dig igenom grunderna
för att använda G5, ditt val för att mäta hastighet och sträcka utomhus.
Du kan ladda ned den fullständiga användarhandboken och den senaste
versionen av den här guiden från polar.com/support. Du kanske också vill
se vår videohandledning på polar.com/en/polar_community/videos.

Polar G5 GPS sensor

Komma igång

Kom igång-guide

Anslut först din G5 till din dator med USB-kabeln för att ladda den. Bild 1
visar var USB-porten (A) är. Batteriet är fullt när den nedre lysdioden (bild
1, B) blir grön. Det tar upp till två timmar att ladda batteriet helt.

2a.

För att kunna se data om hastighet, sträcka och position, måste du para
ihop din G5 med din Polar träningsdator. Se användarhandboken för
träningsdatorn för instruktioner om ihopparning. Du kan se kompatibla
träningsdatorer på polar.com/support.
Sätt din G5 i armbandsfickan (bilderna 2a, 2b). Bär armbandet på samma
sida av kroppen som träningsdatorn (bilderna 2c, 2d). Gå sedan utomhus,
tryck på strömknappen (bild 1, C) i en sekund, och vänta tills den övre
lysdioden (bild 1, D) börjar blinka grönt. Din G5 är nu redo att användas!
För att hjälpa din G5 att hitta GPS-satellitsignaler, stå stilla och håll dig
borta från höga byggnader och träd.

2b.
Find product support

Skötsel av din GPS-sensor
Sensor: Ta alltid ut din G5 ur armbandsfickan efter användning. Rengör G5
med mild tvål och vatten. Torka den med en handduk.
Armband: Tvätta armbandet endast vid behov. Handtvätta endast.

Compatible with

Mer detaljerade skötselinstruktioner finns i den fullständiga
användarhandboken på polar.com/support.

Armbandsmaterial

2c.
http://www.polar.com/en/
support/G5_GPS_sensor
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Polyuretan 50 %, neopren 25 %, nylon 25 %, rostfritt stål

