PORTUGUÊS
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Polar speed sensor

Obrigado por escolher a Polar! Neste guia, vamos orientá-lo nos aspectos base
da utilização do Sensor de Velocidade Polar Bluetooth® Smart, a escolha perfeita
para melhorar o seu desempenho no ciclismo.
Transfira a versão integral do Manual do utilizador e a versão mais recente
deste guia a partir de polar.com/support.
Tome nota do ID do dispositivo, impresso no sensor (figura 1). A marcação
original poderá desaparecer devido ao desgaste normal da utilização.

Instalar o sensor
É fácil instalar o seu novíssimo sensor de velocidade. Para uma maior facilidade,
recomendamos que veja o tutorial vídeo em polar.com/en/polar_community/
videos.

Guia Como Começar

1. Aplique a peça de borracha no sensor (figura 1).
2. Coloque o sensor no garfo da frente, de modo que o logótipo POLAR fique
virado para fora. Passe as braçadeiras sobre o sensor e a peça de borracha.
Para já, não as aperte totalmente. (Figura 2, A)
3. Coloque o íman num dos raios, ao mesmo nível do sensor, e aperte-o
ligeiramente com uma chave Phillips. Para já, não o aperte totalmente.
Quando o íman passa pelo sensor, deverá apontar para uma pequena
reentrância na parte de trás do sensor. (Figura 1, A)
4. Regule a posição do íman e do sensor, de modo que o íman passe perto do
sensor sem lhe chegar a tocar. Aproxime o sensor o mais possível da roda/
raios. O espaço entre o sensor e o íman deve ser inferior a 4 mm/0,16". O
espaço será adequado se conseguir enfiar uma braçadeira entre o íman e o
sensor. (Figura 2)
5. Rode o pneu da frente para testar o sensor. A luz vermelha do sensor a piscar
indica que o íman e o sensor estão posicionados correctamente. Já pode
apertar as braçadeiras e cortar as respectivas pontas. Aperte também o
parafuso que fixa o íman.

2.

Começar
Find product support

Compatible with

max 4 mm / 0.16”

Para poder ver os dados da velocidade e distância, terá de começar por
emparelhar o sensor a aplicação ou produto Polar. Terá também de definir, no
dispositivo de treino ou na aplicação, o tamanho da roda da sua bicicleta. Para
obter instruções, consulte o manual do fabricante da aplicação ou o manual do
utilizador do seu produto Polar
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Pode utilizar o seu sensor de velocidade com produtos Polar que usem
Bluetooth® Smart. Consulte a lista dos produtos e dispositivos compatíveis em
polar.com/support.
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Desfrute do passeio!

Cuidar do seu sensor de velocidade
Limpe o sensor com água e sabão suave. Seque-o com uma toalha. Para
instruções de limpeza mais detalhadas, consulte a versão integral do manual
do utilizador em polar.com/support.
Não é possível mudar a pilha. Para comprar um novo sensor, contacte o seu
Centro de Assistência Polar ou um revendedor autorizado. Os sensores também
podem ser comprados online. Aceda a www.polar.com para encontrar a loja
online Shoppolar do seu país. A pilha deverá durar cerca de 3000 horas de
treino.

