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Bedankt voor het kiezen van Polar! In deze handleiding nemen wij kort de 
belangrijkste punten met je door voor het in gebruik nemen van de Polar stride 
sensor Bluetooth® Smart, jouw keuze om slimmer te lopen en een perfecte 
keuze voor indoor running activiteiten.

De volledige gebruiksaanwijzing en de laatste versie van deze handleiding 
kun je downloaden op polar.com/support. Voor meer hulp bekijk je de video-
instructies op polar.com/en/polar_community/videos.

Noteer het apparaat-ID dat op je sensor is afgedrukt bij afbeelding 1. Het 
nummer op de trapfrequentiesensor kan vervagen als gevolg van slijtage.

BATTERIJ PLAATSEN
1. Open het batterijklepje door dit met een munt linksom van CLOSE (dicht) 

naar OPEN te draaien (afbeelding 2).
2. Plaats de batterij (CR2430) in het klepje met de positieve zijde (+) naar het 

klepje gericht (afbeelding 3). Zorg dat de afsluitring in de groef ligt.
3. Plaats het klepje met de batterij terug in de sensor.
4. Druk het klepje op zijn plaats en sluit het door het rechtsom van OPEN naar 

CLOSE (dicht) te draaien (afbeelding 4).

Zorg vanwege de veiligheid dat je de juiste batterij gebruikt.

DE SENSOR AAN DE SCHOENVETERS BEVESTIGEN
1. Maak je schoenveters los en plaats de houder bovenop de tong van de 

schoen. Zorg dat het lipje van de houder omhoog is gericht.
2. Leid de schoenveters via de openingen aan de zijkanten van de houder naar 

buiten via de opening in de onderzijde van de houder (afbeeldingen 5 en 6).
3. Maak je schoenveters vast.
4. Druk de sensor in de houder en maak het lipje vast (afbeelding 7).
5. Zorg dat de sensor in lijn ligt met je voet en niet kan bewegen.

AAN DE SLAG
Je kunt je stride sensor samen met talloze bekende trainingsapps gebruiken, 
waaronder Polar Beat en Polar producten met Bluetooth® Smart. Op polar.com/
support vind je alle compatibele producten en apparaten.

Koppel de stride sensor eerst met de app of het Polar product als je hem in 
gebruik neemt. Als je zo nauwkeurig mogelijke metingen van snelheid, tempo 
en afstand wenst, dien je de stride sensor te kalibreren voordat je gaat lopen. 
Zie de handleiding van de fabrikant van de app of de gebruiksaanwijzing van je 
Polar product voor instructies over het koppelen en kalibreren.

ONDERHOUD VAN JE STRIDE SENSOR
Bewaar de sensor op een droge en koele plaats. Bewaar hem niet in een 
vochtige omgeving, niet-ademend materiaal zoals een plastic zak of een 
sporttas, of samen met geleidend materiaal zoals een natte handdoek.

Bekijk de volledige gebruiksaanwijzing op polar.com/support voor 
gedetailleerde onderhoudsinstructies.
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