POLAR G5 GPS ANDUR

Kasutusjuhend

EESTI
Õnnitleme! Olete nüüd Polar G5 GPS-anduri
uhke omanik. G5 abil saate tänu
GPS-tehnoloogiale jälgida kiiruse, läbitud
vahemaa, asukoha ja teekonna andmeid
kõikide välispordialade puhul.
Signaalid, mida GPS-satelliidid maale
edastavad, viitavad satelliitide asukohale. G5
võtab signaalid vastu ja määrab kindlaks teie
asukoha mõõtes enda ja satelliitide vahelist
vahemaad. Vähemalt 24 aktiivset satelliiti
tiirlevad pidevalt ümber Maa. Usaldusväärsete
asukoha andmete saamiseks kasutab G5
vähemalt nelja satelliidi signaali.
G5 kasutab juhtmeta ülekandetehnoloogiat 2,4
GHz Polar W.I.N.D. andmete ülekandmiseks
ühilduvale Polari treeningkompuutrile, mis
salvestab ja kuvab need ekraanile. Sõltuvalt
kasutatava treeningkompuutri mudelist saate
teekonna andmeid vaadata kaardilt kasutades
selleks veebikeskkonda
polarpersonaltrainer.com või Polar ProTrainer 5
tarkvara. Juhised G5 kasutamiseks koos
treeningkompuutriga leiate vastava
treeningkompuutri kasutusjuhendist. Juhised
teekonna andmete vaatamiseks kaardilt leiate
tarkvara abifailist.
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Käesoleva kasutusjuhendi viimase versiooni
saab alla laadida aadressilt
www.polar.com/support.
Õpetliku video leiate aadressilt
www.polar.com/en/polar_community/videos.

Polar G5 tutvustus
G5 koosneb järgmistest osadest. Vaadake
joonist 1 esikaanel.
• Toitenupp (A)
• GPS-signaali LED-indikaator (B) viitab
GPS-signaali otsimisele või selle kvaliteedi
parandamisele
• Laetuse taseme LED-indikaator (C) viitab
aku laetuse tasemele
• Mikro-USB-ühenduspesa (D)

Aku laadimine
G5-l on sisemine taaslaetav aku, mida ei saa
eemaldada.
Kasutades komplekti kuuluvat
mikro-USB-kaablit, laadige G5 arvuti
USB-liidese kaudu. Kui soovite laadida andurit
seinal oleva pistikupesa kaudu, kasutage
USB-adapterit.
1.
2.
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Ühendage mikro-USB-kaabel G5
USB-ühenduspessa (joonis 2 esikaanel).
Ühendage kaabel arvuti
USB-ühenduspessa. Soovitatav on mitte
kasutada USB-jaotureid, kuna need ei
pruugi G5-le piisavalt toidet tagada.
EESTI

3.

4.

Laadimise ajal põleb punane laetuse
taseme LED-märgutuli. Kui aku on täiesti
tühi, võib tulukese süttimine aega võtta.
Aku täislaadimine võtab aega kuni kaks
tundi. Kui G5 on täielikult laetud, süttib
roheline LED-märgutuli. Eemaldage
laadija.

Probleemide lahendamine
•

•

Kui laadimise ajal tuli ei sütti, proovige
kasutada teist arvuti
USB-ühenduspesa.
Kui laetuse taseme LED-indikaator on
laadimise ajal kord punane kord
roheline, on aku kahjustatud. Sel juhul
võtke ühendust Polari volitatud
teeninduskeskusega.

Teave aku kohta
Laetuse taseme LED-indikaator (joonis 1c)
viitab aku laetuse tasemele, kui G5 on sisse
lülitatud. Erinevatel värvidel on järgmised
tähendused:
• Roheline: aku laetuse tase on 20-100%.
• Oranž: aku laetuse tase on 5-20%. Peaksite
G5 varsti laadima.
• Punane: aku täieliku tühjenemiseni on aega
vähem kui tund. Peaksite G5 laadima.
• Kui ükski tuluke ei põle, on aku tühjaks
saanud ja te peate G5 laadima.
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Laadige G5 vastavalt peatükis "Aku laadimine"
toodud juhistele. Pärast tunniajalist laadimist on
70-80% akust laetud. Aku täislaadimine võtab
aega kuni kaks tundi.
Taaslaetavate akude laadimistsüklite arv on
piiratud. Enne, kui aku mahutavus
märkimisväärselt väheneb, saate seda laadida
üle 300 korra. Laadimistsüklite arv sõltub ka
kasutustingimustest.
Tööaeg sõltub kasutustingimustest (nt kõrge
või madal temperatuur) ja aku vanusest. Pideva
kasutamise korral on tööaeg umbes 20 tundi.
Kui G5 ei kasutata, väheneb tööaeg umbes ühe
tunni võrra nädalas. Seetõttu on soovitatav G5
pärast pikaajalist mittekasutamist laadida.
Tööaeg väheneb tunduvalt miinuskraadidel; G5
riiete all kandmine hoiab anduri soojas ja
pikendab aku tööaega.

See seade sisaldab taaslaetavat akut. Polar
julgustab teid vähendama jäätmete
võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste
tervisele järgides kohalikke jäätmete
kõrvaldamise määruseid ning võimaluse
korral kogudes elektroonilised seadmed
pärast nende tööea lõppu eraldi
konteineritesse. Ärge visake seda toodet
sorteerimata olmeprühi hulka.
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Polar G5 tutvustamine
treeningkompuutrile
Selleks, et G5 võtaks vastu kiiruse, vahemaa ja
asukoha andmeid, tuleb seda
treeningkompuutrile tutvustada. Täiendavat
teavet tutvustamise kohta leiate vastava
treeningkompuutri kasutusjuhendist.

Käepaela kandmine
Vaadake tagakaanel olevaid pilte.
1.

2.

3.

Sisestage G5 käepaela taskusse nii, et
USB ühenduspesa oleks vastu tasku
põhja. Kontrollige, et LED-märgutuled ja
toitenupp oleksid läbi nn akna nähtavad.
Tõmmake tasku ülemine serv üle G5
(joonis 3). G5 on kindlalt paigal, kui selle
ülaosa katab tasku ülemine serv (joonis 4).
Kinnitage G5 ja treeningkompuuter samale
käele. Pange käepael ümber õlavarre või
küünarvarre ja kinnitage see (joonised 5 ja
6). Veenduge, et käepaelal olev logo
"POLAR" on õiget pidi.

GPS klipi kandmine
Vaadake tagakaanel olevaid pilte.
1.

2.

Asetage G5 kinnitusklambri kohale nii, et
Polari logo oleks õiget pidi ja suruge, kuni
see oma kohale klõpsatab (1).
Kinnitage klamber samale poole käega,
millel kannate treeningkompuutrit, näiteks
värvli või vöö külge (2).
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Veenduge, et klamber on korralikult
kinnitatud, et see ei kukuks kogemata
küljest.
Paigaldage kinnitusklamber püstiasendisse, nii
et Polari logo jääks ülespoole. See võimaldab
võimalikult täpset GPS-signaali.

Kui kinnitate klambri koos G5 GPS-anduriga
kehast eemale – näiteks seljakoti külge –
võib see põhjustada treeningkompuutri, G5
ja satelliitide vaheliste signaalide katkemisi.
Selle tulemusena võivad treeningu andmed
olla ebatäpsed.
3.

G5 eemaldamine kinnitusklambri küljest
(3): hoidke kinnitusklambrit külgedelt nii, et
Polari logo jääb teie poole. Lükake teise
käega G5 kinnitusklambri küljest lahti.

Polar G5 kasutamine
1.

2.
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G5 sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all
toitenuppu ühe sekundi jooksul. Mõlemad
LED-indikaatorid vilguvad kaks korda
roheliselt, mis tähendab, et andur on sisse
lülitatud.
Punane GPS-signaali LED indikaator
hakkab vilkuma, kui andur otsib satelliitide
signaale. Satelliitide signaalide
püüdmiseks minge välja ning eemale
kõrgetest ehitistest ja puudest. Heades
EESTI

3.

4.

tingimustes kulub esimesel korral
satelliitidelt signaali kättesaamiseks
tavaliselt 30-60 sekundit. G5 leiab
signaalid kiiremini, kui hoiate andurit
otsingute ajal liikumatuna.
Kui andur on registreerinud signaalid ja
kindlaks teinud teie asukoha, hakkab
vilkuma roheline GPS-signaali
LED-indikaator. G5 on kasutamiseks
valmis.
G5 väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all
toitenuppu ühe sekundi jooksul. Andur
lülitub automaatselt välja, kui see ei suuda
leida signaale satelliitidelt või kui asukoht
ei muutu 60 minuti jooksul.

Teavet andmete kuvamise kohta
treeningkompuutri ekraanil leiate vastava toote
kasutusjuhendist.
Kui kiiruse või läbitud vahemaa näidud on valed
või ebaregulaarsed, võib miski teie läheduses
takistada satelliitide signaalide vastuvõttu (nt
tunnelid, kõrged ehitised, maastik või metsaga
kaetud alad). Kui andur ei saa signaale vastu
võtta, ei suuda see kindlaks teha oma
asukohta. Vahemaaks loetakse vahemaad
otsejoones viimasest punktist, kus signaal
viimati vastu võeti kuni punktini, kus signaali
vastuvõtt taastus. Pange tähele, et signaali
vastuvõtmine ei toimi siseruumides.
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Hooldus ja korrashoid
Nagu kõiki elektroonilisi seadmeid, tuleb ka G5
käsitseda ettevaatlikult. Alltoodud soovitused
aitavad teil täita garantiikohustusi ja nautida
toote kasutamist mitme aasta jooksul.
• Puhastage G5 õrna seebilahusega.
Kuivatage seda käterätikuga. Ärge kunagi
kasutage alkoholi ega abrasiivseid materjale
(terasvill või puhastuskemikaalid). Ärge
kunagi pange G5 pesumasinasse ega
kuivatisse.
• Kuna käepael on tekstiilist, ei pruugi selle
tööiga olla sama pikk kui G5-l. Tööea
maksimaalseks pikendamiseks järgige
hoolikalt järgmiseid juhiseid. Peske
käepaela ainult siis, kui see on vajalik.
Peske käepaela ainult käsitsi. Ärge
kasutage pesuvahendeid, mis sisaldavad
valgendajaid või pehmendajaid. Ärge
kasutage keemilist puhastust. Ärge
tsentrifuugige ega triikige käepaela.
• Pärast kasutamist võtke G5 käepaela
taskust välja. Hoidke G5 ja käepaela
jahedas ja kuivas kohas. Ärge hoidke neid
niiskena õhku mitteläbilaskvast materjalist
ümbrises, nagu spordikotis. Hoidke neid
pikaajalise otsese päikesevalguse eest.
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G5 osad on magnetilised. See võib külge
tõmmata metallist materjale ja selle
magnetväli võib segada kompassi tööd.
Häirete vältimiseks on soovitatav kanda
kompassi ühel käel ja G5 koos
treeningkompuutriga teisel käel. Ärge hoidke
pangakaarte ega muid magnetilisi
infokandjaid G5 läheduses, kuna neile
salvestatud teave võib kaotsi minna.

Teenindus
Garantiiperioodi jooksul laske toodet hooldada
ainult Polari volitatud teeninduskeskuses.
Garantii alla ei kuulu vigastused, mis on
tekkinud volitamata isikute poolt teostatud
hooldustööde tõttu. Täiendavat teavet leiate
peatükist "Polari piiratud rahvusvaheline
garantii".
Kontaktandmed ja kõikide Polari
teeninduskeskuste aadressid leiate aadressilt
www.polar.com/support ja riigipõhistelt
veebilehtedelt.
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Tehnilised andmed
Ülekandesagedus

2,4 GHz

Patarei tüüp

500 mAH Li-Pol
taaslaetav aku

Tööiga

umbes 20 tundi

Töötemperatuur

-10°C kuni 50°C / 14°F
kuni 122°F

Täpsus (vahemaa)

+/-2%

Täpsus (kiirus)

+/-2km/h

Sämplimissagedus

1 sämpel/s

Veekindlus

IPX7*

Käepaela materjal

Polüuretaan 50%,
neopreen 25%, nailon
25%, roostevaba teras

*Ei sobi suplemiseks ega ujumiseks. Kaitse
veepritsmete ja vihmapiiskade eest. Ärge peske
survepesuriga.

10

EESTI

Polari piiratud rahvusvaheline garantii
•

•

•

•
•

•

•
•

Garantii ei mõjuta tarbija põhiseaduslikke ja
kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele vastavaid
õigusi ega tarbija ostu-müügi lepingust tulenevaid
õigusi müüja suhtes.
Tarbijatele, kes ostsid selle toote USA-s või
Kanadas, on Polari piiratud rahvusvahelise garantii
andjaks Polar Electro Inc. Tarbijatele, kes ostsid
selle toote teistes riikides, on Polari piiratud
rahvusvahelise garantii andjaks Polar Electro Oy.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanteerib selle
toote esmatarbijale/-ostjale, et tootel ei esine
defekte materjali ega töö osas kahe (2) aasta
jooksul ostukuupäevast.

Ostutšekk on teie ostu tõenduseks!
Garantii ei kata patareid, loomulikku kulumist,
kahjustusi, mis on tingitud ebaõigest kasutamisest,
õnnetusjuhtumitest, ettevaatusabinõude eiramisest,
ebaõigest hooldusest või kommertskasutusest, ega
korpuse/ekraani purunemist või mõranemist,
käepaela, elastset kummipaela ega Polari riietust.
Garantii ei kata kahjusid, kahjumit, kulutusi ega
väljaminekuid, olgu need otsesed, kaudsed või
ettenägematud, järelduslikud või erikulutused, mis
tulenevad tootest või on sellega seotud.
Kasutatud tooteid ei hõlma kahe (2) aastane
garantii, kui kohalikud õigusaktid ei sätesta teisiti.
Garantiiperioodi vältel toode kas parandatakse või
asendatakse ükskõik millises Polari volitatud
teeninduskeskuses, sõltumata osturiigist.

Mis tahes toote garantii on piiratud riikidega, kus
toodet algselt turustati.
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See toode vastab direktiivile 93/42/EMÜ, 1999/5/EC ja
2011/65/EU. Asjakohase vastavusdeklaratsiooni leiate
aadressilt www.polar.com/support.
Regulatiivsed õigusaktid leiate aadressilt
www.polar.com/support.

Selline ratastega prügikonteineri kujutis, millele on rist
peale tõmmatud tähendab, et Polari tooted on
elektroonilised seadmed ning neid hõlmab Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE) ning
patareisid ja akusid, mida toodetes kasutatakse
hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. septembri
2006. aasta direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb
patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid.
Euroopa Liidu riikides tuleb need tooted ja Polari
toodete sees olevad patareid/akud muudest jäätmetest
eraldada.

Selline märgistus tähendab, et toode on kaitstud
elektrilöökide eest.
Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finland. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva
kasutusjuhendi kasutamine või reprodutseerimine mis
tahes moel või mis tahes vahenditega ilma Polar
Electro Oy eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nimed
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ja logod, mis on tähistatud sümboliga ® selles
kasutusjuhendis või toote pakendis, on Polar Electro
Oy kaubamärgid.
Polar Electro Oy vastavus ISO 9001:2000 nõuetele on
sertifitseeritud.

Vastutamatusesäte
•

•

•

Materjal selles kasutusjuhendis on esitatud üksnes
informeerimise eesmärgil. Tooted, mida selles
kirjeldatakse, võivad muutuda ilma eelneva
teavitamiseta seoses tootja pideva
arendustegevusega.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ei tee mingeid
kinnitusi ega anna garantiisid selle kasutusjuhendi
ega selles kirjeldatud toodete alusel.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ei vastuta
kahjustuste, kahjumi, kulutuste ega väljaminekute
eest, olgu need otsesed, kaudsed või
ettenägematud, järelduslikud või erikulutused, mis
tulenevad selle materjali või selles kirjeldatud
toodete kasutamisest või on sellega seotud.

www.polar.com
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Manufactured by
Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

