
Polar G3 GPS Sensor 
 
0. oldal: ábrák 
 
1. oldal 
Gratulálunk! Ön egy Polar G3 GPS Sensor büszke tulajdonosa lett, mely képes sebesség- 
és távolság adatok továbbítására, bármely kültéri sporttevékenység esetén.  
 
A Polar G3 Sensor négy műhold adatait figyelembe véve kiszámítja saját pozícióját. Az 
érzékelő a Polar W.I.N.D. 2,4 GHz technológia segítségével továbbítja az adatokat egy 
kompatibilis Polar modellnek, pl. az RS800-nak, ami érzékeli és kijelzi a kapott 
információkat.  
 
A Polar G3 robosztus és vízálló. Akármilyen körülmények között is eddzen, bizton 
számíthat rá.  
 
A Polar G3 Sensor használata 
 
Az elem behelyezése 

1. Nézze meg a borítón lévő 1-es ábrát. Nyissa ki az elemtartó fedelét. Ehhez 
helyezzen egy érmét a vágatba és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes 
irányba. 

2. Helyezze be a mellékelt elemet a tartóba. A pozitív pólus (+) legyen a fedél felé.  
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét,- egy érmével tekerje az óramutató járásával 

megegyező irányba.  
 
A Polar G3 Sensor felvétele 
1. Nyomja meg a csatot (2. ábra), ami ekkor kinyílik. 
2. Vezesse át a szíjat a csaton lazán, majd rögzítse (3. ábra). A szenzort nem muszáj a 
szíjon viselnie, rögzítheti övre vagy akár egy hátizsákra is.    
 
2. oldal 
 

3. Vegye fel a szíjat a felkarjára és húzza meg (4. ábra). 
A szenzort és a Polar jelvevőt ugyanazon a karján viselje. Ellenőrizze, hogy a „GPS 
sensor” felirat és jel felfelé és a testtől el-felé mutasson.  

 
A Polar G3 Sensor be-/ és kikapcsolása 
A műholdak jelei legjobban szabadtéren, fáktól és magas épületektől távol foghatók. Az 
érzékelő bekapcsolásához nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot. Egy villogó fény 
jelzi, hogy a szenzor üzemkész (alacsony/magas teljesítmény fok). Majd ezután egy piros 
fényt fog látni, amikor is az érzékelő műholdjeleket keres (5. ábra). A műholdakkal való 
elő összekapcsolódás általában 30-60 másodpercig tart. A keresés hatékonyabb lesz, ha 
ez idő alatt nem mozgatja a készüléket. A jelek megtalálását és a helymeghatározást zöld 
fény jelzi. Ekkortól aktívan bevethető a Polar G3 Sensor.  
 



! A G3 Sensor a Polar s3 futószenzorhoz hasonló módon látja el a Polar RS800-at 

sebesség- és távolság adatokkal. A „Polar G3 Sensor és a Polar RS800 együttes 

használata” fejezetben leírt beállításokat azonban mindenképpen el kell végezni. 

 
A szenzor kikapcsolásához tartsa nyomva a gombot egy másodpercen keresztül. Az 
érzékelő automatikusan kikapcsol, ha nem talál műholdjeleket, ill. ha pozíciója 15 percen  
keresztül nem változik.  
 

3. oldal 
A sebesség-és távolság adatok Polar jelvevőn való megjelenítéséhez olvassa el az adott 
modell használati útmutatóját.  
 
Üzemmód váltás 
A Polar G3 Sensor képes alacsonyabb és magasabb teljesítmény fokozaton való 
működésre. Az alap üzemmód a magas fokozat. Alacsonyabb fokozaton azonban az elem 
élettartama akár 40%-kal megnő. Fontos tudnivaló, hogy a sebesség- és távolság adatok 
magas fokozaton pontosabbak lesznek.  
 
Az üzemmód váltáshoz, az aktiválás után, tartsa nyomva a gombot 5 másodpercen 
keresztül (5 villogó jel). Mindkét oldalon négy villogó fényt fog látni. Zöld fény jelzi a 
magas fokozatú üzemmódot, piros pedig az alacsonyat.  
 
Minden bekapcsoláskor villogó fény jelzi, hogy a szenzor mely üzemmódban van.  
 
A Polar G3 Sensor és a Polar RS800 együttes használata 
A G3 és az RS800 kombinációja a piacon fellelhető leghatékonyabb és legfejlettebb 
edzőrendszer.  
 
A G3, az s3 futóérzékelőhöz hasonló módon továbbítja a sebesség- és távolság adatokat 
az RS800 felé, annyi különbséggel, hogy ez esetben manuális be- és kikapcsolás 
szükséges. Az s3-mal ellentétben viszont, a G3 nem mér lépésfrekvencia és átlagos 
lépéshossz adatokat.   
 

4. oldal 
A lépésfrekvencia és a lépéshossz mérése tehát nem működik a G3 Sensor használta 
esetén. Ez azonban nincs hatással az Ön sebesség- és távolság adataira, ill. az adatbankra. 
Ugyancsak fontos, hogy az RS800 RunningIndex funkciója kizárólag az Ön futás közbeni 
teljesítményét méri. A Polar G3 Sensor és az s3 futóérzékelő nem használható egyszerre.  
 
A G3 Sensor használatakor a következő beállításokat kell elvégezni az RS800-on: 
 

- A sebesség-és távolság funkció bekapcsolásához a következő módon járjon el: 
Bevitel> Funckiók> S Sensor> be/ki.  

- Az RS800-at és a G3 Sensor-t össze kell kapcsolni. Ehhez a G3 Sensor-nak 
bekapcsolt állapotban kell lennie. Fontos, hogy ne legyen a közelben s3-as 
futóérzékelő, mivel így sikertelen lehet a művelet. Kövesse az alábbi útvonalat: 



Bevitel> Funkciók> S Sensor > új Sensor. Az új Sensor összekapcsolása?- 
felirat megjelenésekor válassza az Igen-t. Ezután megjelenik a Kész! szöveg. 

- A kalibrálási faktornak 1000- nek kell lennie. A faktor manuálisan is beállítható a 
Bevitel> Funkciók> S Sensor> Kalibrálás- útvonalon. Állítsa 1000-re a 
kalibrálási faktort, majd nyomja meg az OK gombot. A szenzor kalibrálása 
befejeződött.  

 
! Amennyiben a sebesség adat túllépi az 55 km/h-s értéket, akkor automatikusan 

osztódni fog 10-zel. Például az 56 km/h-s sebesség, 5,6 km/h-ként jelenik meg.  

  
 

5. oldal 
Elemcsere 
 
Az elemjelző fény piros villogása jelzi, ha elem feszültsége túl alacsony (5b ábra). 
Cserélje ki az elemet a „Polar G3 Sensor használata” fejezetben leírtak szerint.  
 
Az érzékelő 1 db AA jelű alkáli elemmel működik. 5ºC és az alatti hőmérséklet esetén 
lítium elem, vagy NiMH akku használatát javasoljuk, mivel alacsony hőmérsékleten 
csökken az alkáli elemek élettartama.  
 
! Tartsa távol az elemet a gyerekektől! Amennyiben egy gyerek lenyelné az elemet, 

azonnal forduljon orvoshoz! Az elhasználódott elemeket vigye a szelektív gyűjtőhelyre. 
 
Tisztítás és karbantartás 
Az alábbiak betartása segít Önnek a garancia feltételeinek teljesítésében. 
 

- A szíjat moshatja mosógépben, 40 fokos programban. Ajánljuk azonban 
mosózsák használatát. A szíjat ne impregnálja, ne használjon fehérítőt vagy 
öblítőt. A tisztításhoz ne használjon kémiai, maró hatású anyagokat. Ne vasalja ki 
a szíjat! 

- A szenzort rendszeresen tisztítsa meg enyhén szappanos vízzel, majd egy 
törölközővel törölje szárazra. Soha ne használjon alkoholt, vagy súrolószert (pl. 
fém dörzsszivacsot, ill. kémiai tisztítószert). Soha ne tegye a szenzort mosó- vagy 
szárítógépbe.  

 
6. oldal 
- A szíjat és a szenzort tartsa száraz, hűvös helyen. Nedvesen soha ne tárolja nem 

lélegző anyagban, pl. sporttáskában. Ne tegye ki hosszú ideig erős napsütésnek.  
 
Szerviz 
A garanciális idő alatt minden javítási munkálatot kizárólag a Polar szakszervizben 
végeztessen. A garancia nem érvényes a nem Polar szakszerviz munkatársai által okozott 
károkra.  
 
A G3 Sensor használata vízben 



A Polar G3 Sensor vízálló. Nyugodtan használható esőben, folyón való átkelésnél vagy 
kenuzásnál. A GPS jel vétel azonban víz alatt nem működik.  
 
A hibák elhárítása 
 
Ha a sebesség-és távolság adatok kijelzése rendszertelen, vagy nem is láthatók: A 
vételt valószínűleg a környezetében lévő faktorok akadályozzák (pl. épület vagy a 
domborzati viszonyok). Amennyiben a szenzor nem talál műhold jelet, nem képes 
helyének meghatározására, így a sebességadatok megadására sem. Az árnyékolt helyszín 
előtti utolsó pozíció és az árnyékolt terület utáni, következő pozíció közti távolság 
egyenes vonalként, vagyis a kanyarok figyelembe vétele nélkül kerül kijelzésre.  
 
Alacsony sebesség esetén (3 km/h alatt) csökken a pontosság. Tehát ez a tény is 
eredményezhet változó sebesség-adatokat.  
 

7. oldal 
Ha a szenzor nem reagál a gombnyomásra: Tartsa nyomva a gombot 10 másodpercig 
(a zöld fény 10x fog villogni), s a szenzor lenullázódik. Amennyiben sikeres volt, akkor a 
piros fény mindkét oldalon villogni fog. Ha ez nem történik meg, akkor valószínűleg 
kimerült az elem.  
 
Műszaki adatok 
 
Átviteli frekvencia 2,4 GHz 
Elem típus 1 db AA típusú elem 
Az elem élettartam magas fokozatú 
használat esetén 

Átlagban kb. 10 üzemóra (20ºC)* 

Külső hőmérséklet -20 ºC és +60 ºC között  
Pontosság (távolság) +/- 2% 
Pontosság (sebesség) +/- 2 km/h 
Vízállóság 20 méter 
A szíj anyaga Rugalmas textil szíj:  

34 % polyamid, 33% polyester, 33% gumi. 
Egyéb anyagok: polyamid, szilikon.  

 
*Az elem élettartam függ annak fajtájától és a külső hőmérséklettől. 
 
A gyártó által vállalt garancia 
 

- A Polar Electro Inc. az alábbi, a világon bárhol érvényes garanciát nyújtja azon 
használók számára, akik az USA-ban ill. Kanadában vásárolták a terméket. Polar 
Electro Inc. az alábbi, a világon bárhol érvényes garanciát nyújtja azon használók 
számára, akik más országokban vásárolták a terméket. 

- A Polar Eletro Inc./ Polar Electro Oy a vásárlás napjától számítva, 2 éves 
garanciát vállal az első ügyfél/vásárló felé, az anyag- ill. gyártási hibákból eredő 
hiányosságokért. 



8. oldal 
- Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot, és a Polar kártya lepecsételt 

garanciára vonatkozó részét! Ezek bizonyítják a vásárlást! 
- Nem vonatkozik a garancia: elemre, olyan meghibásodásokra, melyek a nem 

rendeltetésszerű, ill. kommerciális használat során keletkeztek, ill. balesetre, 
valamint a fontos tudnivalók figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett 
sérülésekre. Nem érvényes a garancia a szíjra, a megrepedt vagy eltört műanyag 
házra.  

- A garancia nem vonatkozik olyan közvetlen vagy közvetett károkra, azok 
következményeire, ill. veszteségekre, költségekre és kiadásokra, melyek a termék 
használatával összefüggésben keletkeztek. A garancia időtartama alatt a Polar 
szakszerviz munkatársai ingyenesen elvégzik a termék javítását ill. cseréjét.  

- A garancia nem korlátozza sem a használó, az adott időszakban, az adott 
országban érvényes jogszabályok szerinti jogait, sem a vevő és az eladó által 
kötött vásárlási szerződésben foglalt jogokat.  

 
CE 
Ez a termék megfelel a 93/42/EWG előírásoknak. Ezek részletes leírását megtalálja a 
www.support.polar.fi  
/declaration_of_conformity.html. oldalon.  
 

9. oldal 
A fent látható, áthúzott, kerekes szemeteskuka ábra azt jelképezi, hogy a Polar termékei 
megfelelnek az Európai Parlament és Tanács 2002/96/EG –ben megfogalmazott, 
elhasznált, régi elektromos és elektronikus gépekről szóló előírásainak. Az EU 
országaiban ezeket a termékeket a törvény szerint szelektáltan kell gyűjteni. A Polar 
törekszik arra, hogy a szemét környezetre és az egészségre gyakorolt hatását, az EU-n 
kívül is minimalizáljuk. Kérjük, vegye figyelembe az adott ország előírásait és 
amennyiben lehetséges, gondoskodjon róla, hogy a régi berendezés a megfelelő 
feldolgozó, gyűjtő helyre kerüljön. 
 
Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440 
KEMPELE, Finnország. 
 
A Polar Electro Oy ISO 9001:2000 előírásai szerint működő cég.  
 
Minden jog fenntartva. Ezt az útmutatót a Polar Electro Oy előzetes, írásos beleegyezése 
nélkül nem szabad más célra felhasználni, másolni- még kivonatos formában sem. A 
használati útmutatóban ill. a csomagoláson lévő,™ jellel ellátott nevek és logók, a Polar 
Electro Oy márkanevei. A használati útmutatóban ill. a csomagoláson lévő, ® jellel 
ellátott nevek és logók a Polar Electro Oy bejegyzett márkanevei. 
 

10. oldal 
A jótállásból kizáró tényezők 
A használati útmutatóban leírtak kizárólag informatív célokat szolgálnak. Az itt leírt 
termékek a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően, bejelentés nélkül is módosíthatók.  



- A Polar Electro Inc./ Polar Electro Oy nem vállal felelősséget és szavatosságot az ezen 
használati útmutatóban foglaltakért, ill. az abban leírt termékekért.  
- A Polar Electro Inc./ Polar Electro Oy elutasít mindenféle felelősséget azon károkért, 
azok következményeiért, veszteségekért, keletkezett költségekért vagy kiadásokért, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggnek ezen használati útmutató vagy a benne 
leírt termékek használatával.  
 


