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Polar sebességérzékelő

Köszönjük, hogy a Polart választotta! Jelen útmutatóban végigvezetjük Önt
a Polar sebességérzékelő Bluetooth® Smart használatának alapjain, mely
kerékpározási teljesítményének tökéletes lökést ad majd.
A felhasználói kézikönyvet teljes hosszában a polar.com/support oldalról
töltheti le.
Kérjük, jegyezze fel az érzékelőre nyomtatott eszközazonosítóját (1.
kép). Az eredeti jelölés a normál elhasználódás és kopás következtében
elhalványodhat.

Az érzékelő telepítése

Első lépések útmutató

A vadonatúj sebességérzékelő telepítése könnyű. Hogy még könnyebbé
tegyük azt az Ön számára, nézze meg oktatóvideónkat a következő címen:
polar.com/en/polar_community/videos.
1. Erősítse az érzékelőre a gumi részt (1. kép).
2. Helyezze az érzékelőt az első villára úgy, hogy a POLAR logo kifelé
nézzen. Vezesse át a kötegelőket a sebességérzékelő és a gumi rész felett.
Még nem húzza meg teljesen. (2. A. kép)
3. Csatlakoztassa a mágnest a villára az érzékelővel azonos magasságban
ás enyhén húzza meg egy csillagcsavarhúzóval. Még nem húzza meg
teljesen. Amikor a mágnes elmegy az érzékelő mellett, annak akis
bemélyedő pont felé kell néznie a szenzor hátoldalán. (1. A. kép)
4. Finoman állítsa be a mágnes és az égérzékelő helyzetét úgy, hogy a
mágnes közel haladjon el az érzékelő mellett, de ne érjenek össze.
Vigye az érzékelő olyan közel a kerékhez/küllőkhöz, amennyire csak
lehet. Az érzékelő és a mágnes közötti távolság kisebb mint 4 mm/0,16’’
kell legyen. Akkor megfelelő a távolság,amikor be tud csúsztatni egy
kötegelőt az érzékelő és a mágnes közé. (2. kép)
5. Forgassa meg az első kereket az érzékelő teszteléséhez. Egy villogó piros
fény jelzi majd az érzékelőn, hogy megfelelően helyezte el az érzékelőt
és a mágnest. Most más meghúzhatja a kötegelőket és levághatja a
végeiket. Húzza meg a mágnest rögzítő csavarokat is.
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Terméktámogatást a következő
címen talál

Kompatibilis a következőkkel

max 4 mm / 0.16”
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www.polar.com/en/support/speed_
sensor_bluetooth_smart

Első lépések
A sebességérzékelőt a Bluetooth® Smart funkcióval rendelkező Polar
termékekkel használhatja. Ellenőrizze a kompatibilis termékek listáját a
polar.com/support oldalon.
A sebességi és távolsági adatok megtekintéséhez, előbb párosítsa az
érzékelőt az alkalmazással, vagy a Polar termékkel. Az edző eszközben vagy
az alkalmazásban be kell állítania a kerékpár kerekének méretét is. További
útmutatásért, olvassa el a gyártói kézikönyvet vagy a Polar termék használati
utasítását
Jó bringázást!

A sebességérzékelő ápolása
Tisztítsa az érzékelőt enyhe szappanos vízzel. Szárítsa puha kendővel.
További részletes ápolási útmutatásért, olvassa el a használati útmutatót a
polar.com/support oldalon.

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

.01

09/2015

Az elem nem cserélhető. Az új érzékelő megvásárlásához, lépjen
kapcsolatba a hivatalos Polar szervizzel vagy kereskedővel. Online is
vásárolhat érzékelőket. Látogasson el a www.polar.com oldalra saját
országának shoppolar online áruházáért. Kalkuláljon úgy, hogy az elem kb.
3000 edzésórát bír ki.

