
A Polar Speed Sensor W.I.N.D. a sebesség és
távolság kerékpározás alatti mérésére lett
kialakítva. Semmilyen más használat nem
rendeltetésszerű.

Kérjük, kövesse az elülső borítón látható
képeket.

A termék részei

1. Polar kerékpáros foglalat és kerékpáros
komputer (1 A kép)

2. Polar sebességmérő, gumidarab és
küllőmágnes (1 B kép)

A Polar kerékpáros foglalat és a
kerékpáros komputer felszerelése
A kerékpáros foglalatot és a komputert a
kormányrúd bal és jobb oldalára, illetve a
kormányszárra egyaránt fel lehet szerelni.

1. Helyezze a gumidarabot a kormányra
vagy a kormányszárra, majd tegye a
tetejére a kerékpáros foglalatot (2. kép).

2. Bújtassa át a gyorsbilincset a kerékpáros
foglalaton, és igazítsa a
kormányrúd/kormányszár köré. Rögzítse
stabilan a foglalatot. Vágja le a felesleges
kábelvégeket (2. kép).

3. Helyezze a kerékpáros komputert a
foglalatra. Fordítsa el a kerékpáros
komputert az óramutató járásával egyező
irányba, amíg kattanást nem hall.
Eltávolításához nyomja le a kerékpáros
komputert és közben tekerje az
óramutató járásával ellentétes irányba.
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A Polar sebességmérő felszerelése
A sebességmérő és a küllőmágnes
felszereléséhez vágóeszközre és csillagfejű
csavarhúzóra lesz szüksége.

1. A sebességmérőt ajánlott a kerékpár első
villájára felszerelni (lásd 1. kép).
Semmiképpen ne szerelje a
sebességmérőt a hátsó villára, ha az
(opcionális) erőmérőt felszerelte.

2. Helyezze fel a sebességmérőhöz tartozó
gumidarabot (3. kép).

3. Bújtassa át a gyorsbilincset a
sebességmérőn és a gumidarabon (4.
kép). Úgy állítsa be az érzékelőt az első
villán, hogy a POLAR logó kifele nézzen.
A gyorsbilincseket tartsa lazán. Egyelőre
ne szorítsa meg azokat.

4. Erősítse a mágnest a küllőre, a
sebességmérővel egy szintben. A mérő
hátoldalán apró bevágás jelzi, ahova a
mágnesnek néznie kell, miközben
elhalad a mérőnél. Erősítse a mágnest a
küllőhöz, és lazán szorítsa meg a
csavarhúzóval. Egyelőre még ne szorítsa
meg teljesen.

Állítsa be a mágnes és a sebességmérő
helyzetét úgy, hogy a mágnes a mérő
közelében haladjon el, de ne érintse azt. A
mérőt a lehető legközelebb helyezze a
kerékhez/küllőkhöz. A mérő és a mágnes
között legfeljebb 4 mm távolság legyen. A
távolság akkor megfelelő, ha egy gyorsbilincs
befér a mágnes és a mérő közé.

A sebességmérő kipróbálásához pörgesse meg
az első kereket. A mérőn villogó piros fény jelzi,
hogy a sebességmérő és a mágnes
megfelelően lett elhelyezve. Ha a mágnes és a
sebességmérő helyzete megfelelő, szorítsa a
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csavarhúzóval a csavart a mágneshez.
Szorítsa meg teljesen a gyorsbilincset, és vágja
le a felesleges kábelvéget.

Mielőtt kerékpározni kezdene, állítsa be a
kerékpáros komputerén a kerékméretet.

A sebességmérő beállítása
A kerékpáros komputert be kell kódolni a
sebességmérőhöz, vagyis be kell állítani a
sebesség- és távolságadatok fogadására. Ez
csoportos edzés esetén is megelőzi a más
mérőktől érkező jelek miatti interferenciát.

Az ugyanabban a termékben levő mérő és
kerékpáros komputer már szinkronba vannak
hozva, ám a beállításra minden új mérő, illetve
az 1. beállításoktól eltérő kerékpár-beállítások
esetén szükség van.

Szerelje fel kerékpárjára a sebességmérőt az
utasítások szerint. A beállítás megkezdése előtt
ellenőrizze, hogy 40 méteres közelben nincsen
más sebességmérő vagy kerékpáros komputer.
A folyamat csupán néhány másodpercet vesz
igénybe. Egy kerékpárhoz egy mérőt lehet
beállítani.

Válassza ki a Settings > Bike > Bike 1/2/3 >

Speed menüpontot.

Válassza ki az ON/OFF és ON menüpontot,
amivel bekapcsolja a sebességmérést Nyomja
meg az OK gombot. Teach new sensor?

üzenet jelenik meg.

• A beállítás megerősítéséhez válassza a
YES lehetőséget. A hajtókar
elforgatásával aktiválja a mérőt. Villogó
piros fény jelzi, hogy a mérő aktiválva van.
A Completed felirat jelenik meg, jelezve,
hogy a beállítás befejeződött. A
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kerékpáros komputer ezzel készen áll a
sebesség- és távolságadatok fogadására.

• A beállítás leállításához válassza a NO
lehetőséget. A beállítás törlésre kerül, és a
kerékpáros komputer továbbra is a
korábbi mérőtől fogadja a jeleket.

Az óra üzemmódhoz való visszatéréshez
nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK
gombot.

Kezelés és karbantartás
Tartsa tisztán a sebességmérőt. Enyhén
szappanos vízzel mossa le, majd tiszta vízzel
öblítse le. Puha törölközővel óvatosan szárítsa
meg. Soha ne használjon alkoholt vagy karcoló
anyagokat, például acélszálú kefét vagy tisztító
vegyszereket. Ne mártsa vízbe a
sebességmérőt.

Biztonsága fontos számunkra. Ellenőrizze,
hogy a kormány szabadon forgatható, és a fék-
és váltóbowdenek nem akadnak bele a
kerékpáros foglalatba vagy a mérőbe.
Győződjön meg arról, hogy a mérő nem
akadályozza a tekerést, illetve a fékek és váltók
használatát. Kerékpározás közben az
esetleges balesetek és sérülések elkerülése
közben tartsa szemét az úton. Kerülje a
kemény ütéseket, mert ezek károsíthatják a
mérőt.

A sebességmérő eleme
A sebességmérő cseréjéért lépjen kapcsolatba
a hivatalos Polar szervizközponttal. A Polar
újrahasznosítja az elhasznált mérőket. Az
eladás utáni szolgáltatásokról további
információt a Polar ügyfélszolgálati kártyán
talál.

M A G YA R

4



Gyakran Ismételt Kérdések
Mit tegyek, ha...

...a sebesség 0.0 vagy nincs mérve
kerékpározás közben?

• A jel ismételt kereséséhez nyomja meg és
tartsa lenyomva a LIGHT gombot, és
válassza a Seek sensor parancsot.

• Ellenőrizze a sebességmérő és a mágnes
megfelelő elhelyezését, illetve a köztük
levő távolságot.

• Ellenőrizze, hogy a sebesség aktiválva
van-e a kerékpáros komputerben. További
információért lásd A sebességmérő
beállítása részt.

• Ha a 0.0 érték csak alkalmanként jelenik
meg, ennek a környezetben levő
ideiglenes elektromágneses interferencia
lehet az oka.

• Ha állandóan a 0.0 érték látható,
elképzelhető, hogy meghaladta a 3000
órányi kerékpározást, s így lemerült az
elem.

…A Check speed üzenet jelenik meg?

• Ellenőrizze a sebességmérő megfelelő
elhelyezését. A hajtókar elforgatásával
aktiválja a mérőt. A villogó piros fény jelzi
az aktivált érzékelőt. Az is előfordulhat,
hogy lemerült a sebességmérő eleme.
További információért lásd Kezelés és
karbantartás.

…a Sensor not found és Try again? üzenetek
jelennek meg?

• A keresés megkezdéséhez nyomja meg
az OK gombot.
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...szabálytalan sebesség, távolság vagy
pulzusszám értékek jelennek meg?

• Az elektromágneses interferencia, illetve a
más vezeték nélküli kerékpáros
komputerektől érkező interferencia
befolyásolhatják a sebesség, távolság és
a pulzusszám értékét.

• Interferencia léphet fel nagyfeszültségű
vezetékek, közlekedési lámpák,
vasúti/villamos felsővezetékek, WLAN
bázisállomások, autómotorok, kerékpáros
komputerek, motorhajtású
edzőberendezések, mobiltelefonok
közelében, illetve elektromos biztonsági
kapukon történő áthaladáskor.

Műszaki specifikáció

Működési
hőmérséklet:

-10 ºC és +50 ºC között

Elem élettartam: Átlagosan 3000 órányi
kerékpározás

Pontosság: ±1 %
Anyag: Hőre lágyuló polimer
Vízállóság: Cseppálló

Korlátozott Polar nemzetközi garancia

• Jelen korlátozott Polar nemzetközi
garanciát a Polar Electro Inc. adta ki a
terméket az USA-ban vagy Kanadában
megvásárló ügyfeleknek. Jelen korlátozott
Polar nemzetközi garanciát a Polar Electro
Inc. adta ki a terméket egyéb országban
megvásárló ügyfeleknek.

• A Polar Electro Oy/Polar Electro Inc.
garantálja ezen termék eredeti
vásárlójának, hogy a termék a vásárlás
időpontjától számított két évig
anyaghibától és gyártási hibától mentes
lesz.
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• Kérjük, őrizze meg a vásárlást igazoló
számlát vagy blokkot!

• A garancia nem vonatkozik az elemre, a
helytelen használat, balesetek vagy az
óvintézkedések elmulasztása miatti
károkra; helytelen karbantartás, ipari
használat esetén, illetve sérült vagy törött
tok esetén.

• A garancia nem vonatkozik az olyan
kár(ok)ra, veszteségekre, költségekre
vagy kiadásokra, amelyek közvetlenül
vagy közvetve a termék használatából
vagy a termékkel kapcsolatban merülnek
fel. A garanciális időszak alatt a terméket
a hivatalos szervizközpontban ingyenesen
kijavítják vagy kicserélik.

• Jelen garancia nem befolyásolja a
fogyasztó az adott országban érvényes,
törvény által biztosított jogait, illetve a
fogyasztónak a kereskedővel szemben az
értékesítési/vételi szerződésben rögzített
jogait.

A termék megfelel a 93/42/EEC irányelvnek Az
adott Megfelelőségi nyilatkozat a
www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.html
weboldalon érhető el.

Ez az áthúzott szeméttároló jel mutatja, hogy a
Polar termékek elektronikus eszközök, és az
Európai Parlament és Tanács elektromos és
elektronikus berendezések elhelyezésére
(WEEE) vonatkozó 2002/96/EC direktíva
hatálya alá tartoznak. Ezért ezeket a
termékeket az EU országokban külön kell
elhelyezni. A Polar arra kéri, hogy az Európai
Unión kívül is csökkentse minimálisra a
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hulladékok környezetre és emberi egészségre
gyakorolt hatását azzal, hogy követi a helyi
hulladékelhelyezési szabályokat, és ahol
lehetséges, külön gyűjti be az elektronikus
eszközöket.

Copyright © 2007 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finnország.

A Polar Electro Oy ISO 9001:2000 minősítéssel
rendelkezik.

Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv
egyetlen része sem használható fel vagy
reprodukálható semmilyen formában a Polar
Electro Oy előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A felhasználói kézikönyvben vagy a termék
csomagolásán ™ szimbólummal megjelölt
nevek és logók a Polar Electro Oy bejegyzett
védjegyei, A felhasználói kézikönyvben vagy a
termék csomagolásán ® szimbólummal
megjelölt nevek és logók a Polar Electro Oy
bejegyzett védjegyei.

Felelősség elhárítás
A jelen kézikönyvben levő anyag csak
tájékoztatás célját szolgálja. Az itt leírt
termékek a gyártó folyamatos fejlesztési
programjának köszönhetően előzetes értesítés
nélkül megváltoztathatók.

A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy
semmilyen felelősséget vagy jótállást nem
vállal ezen kézikönyvvel vagy az itt leírt
termékekkel kapcsolatban.

A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nem felel
az olyan károkért, veszteségekért, költségekért
vagy kiadásokért, amelyek közvetlenül vagy
közvetve jelen anyag vagy az itt leírt termék
használatából vagy azzal kapcsolatban
merülnek fel.
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