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SVENSKA

Tack för att du väljer Polar! I den här guiden kommer vi att gå 
igenom grunderna i användningen av Polar hastighetssensor 
Bluetooth® Smart, det perfekta valet för att förbättra dina 
cykelresultat.  

Du kan ladda ned den fullständiga användarhandboken och den 
senaste versionen av den här guiden från polar.com/support. 

Skriv ner enhetens ID som finns tryckt på din sensor (bild 
1). Den ursprungliga märkningen kan blekna till följd av 
normalt slitage.

I n s t a l l l e r a  s e n s o r n
1. Fäst gummidetaljen på sensorn (bild 1).
2. Sätt sensorn på framgaffeln så att POLAR-logotypen 

är vänd utåt. För buntbanden över sensorn och 
gummidetaljen. Dra inte åt dem helt ännu. (Bild 2, A.)

3. Fäst magneten på en eker på samma nivå som sensorn 
och dra åt den lätt med en stjärnskruvmejsel. Dra inte 
åt den helt ännu. När magneten passerar sensorn ska 
den peka på den lilla urholkade punkten på baksidan av 
sensorn. (Bild 1, A.)

4. Finjustera placeringen av magneten och sensorn så 
att magneten passerar nära sensorn utan att röra vid 
den. Flytta sensorn så nära hjulet/ekrarna som möjligt. 
Mellanrummet mellan sensorn och magneten ska vara 
mindre än 4 mm. Mellanrummet är korrekt när du kan 
passa in ett buntband mellan magneten och sensorn. 
(Bild 2.)

5. Rotera framhjulet för att testa sensorn. Den blinkande 
röda lampan på sensorn visar att du har placerat 
magneten och sensorn rätt. Du kan nu spänna 
buntbanden och skära av ändarna. Dra även åt skruven 
som håller magneten.

K o m m a  i g å n g
Du kan använda hastighetssensorn med dussintals ledande 
fitnessappar och många Polar-produkter som använder 
Bluetooth® Smart. Kontrollera alla produkter och enheter som 
är kompatibla på polar.com/support.

För att kunna se data om hastighet och sträcka måste du para 
ihop sensorn med appen eller Polar-produkten först. Du måste 
även ställa in cykelns hjulstorlek i träningsenheten eller appen. 
Instruktioner finns i apptillverkarens handbok eller i Polar-
produktens användarhandledning

Njut av din cykeltur!

S k ö t s e l  a v  d i n  h a s t i g h e t s s e n s o r
Rengör sensorn med mild tvål och vatten. Torka den med 
en handduk. Mer detaljerade skötselinstruktioner finns i den 
fullständiga användarhandboken på polar.com/support.

Batteriet kan inte bytas. Kontakta din auktoriserade 
återförsäljare eller Polars kundservice för att köpa en ny sensor. 
Du kan också köpa sensorer online. Gå till www.polar.com för 
att hitta Polars onlinebutik i ditt land. Du kan räkna med att 
batteriet håller ungefär 3000 träningstimmar.
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