
Art No. TT9833B, TT9833W 
           (działa z iPhone 5/ 5S)
           TT9845B,W, TT9846B,W 
           (działa z iPhone 6/ 6 Plus)

PANOBIKE HEART RATE MONITOR (Pulsometr)

Odłącz pulsometr, opłucz opaskę piersiową pod bieżącą wodą po każdym użyciu i osusz
miękkim ręcznikiem. Nigdy nie używaj alkoholu i materiałów ściernych. W razie potrzeby
wypierz opaskę na klatkę piersiową wodą z mydłem.
Nie rozciągaj opaski na klatkę piersiową ani nie zginaj obszarów z elektrodami.
Nie wolno moczyć, prasować, czyścić chemicznie ani wybielać opaski piersiowej.
Nie wykręcać opaski piersiowej.
Jeśli używasz perfum lub repelentów na owady
należy upewnić się, że nie mają one kontaktu
z czujnikiem tętna.

PL

Instrukcja obsługi

JAK NOSIĆ PULSOMETR

APLIKACJA TOPEAK PANOBIKE

KONSERWACJA OPASKI PIERSIOWEJ

Tech: Bluetooth® Smart (BLE 4.0) techn. niskiego    
         zużycia baterii
Obwód: 70-120 cm
           100-150 cm
             (z opcjonalnym przedłużeniem opaski piersiowej)
Żywotność baterii (około): 900 h (2.5 lat 1 h/ dziennie)
Bateria: CR2032 x 1 szt (w zestawie)
Zasięg transmisji: < 5 metrów
Wodoodporność: IPX 5
Temperatura działania: -10°C ~ 50°C
Waga: 46 g (opaska + sensor)

SPECYFIKACJA

2-letnia Gwarancja: Wszystkie komponenty elektroniczne lub mechaniczne posiadające wady 
podlegają gwarancji. Baterie nie są objęte gwarancją.
1-roczna Gwarancja: na wady materialowe opaski piersiowej.
Warunki korzystania z gwarancji
Aby uzyskać serwis gwarancyjny, należy posiadać oryginalny dowód zakupu. Gdy produkt 
reklamowany jest bez paragonu zakładamy, że gwarancja rozpoczyna sie od daty produkcji. 
Wszystkie gwarancje sa nieważne jeśli produkt został uszkodzony na skutek wypadku, 
nadużycia, zmiany, mody�kacji lub wykorzystywany w jakikolwiek sposób niezgodny z 
opisanym w niniejszej instrukcji.
* Specy�kacja i projekt mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się ze sprzedawcą 
lub importerem Topeak.
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GWARANCJA

OPCJONALNE AKCESORIA

PanoBike Speed
& Cadence Sensor

Opaska piersiowa
PanoBike1.

2.
3.
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OSTRZEŻENIE
1.

2.
3.

4.

Nie przechowuj pulsometru w wilgotnym środowisku lub w opakowaniu z nieoddychającego 
materiału (np. torba sportowa), ani w materiale przewodzącym (mokry ręcznik).
Nie wystawiaj czujnika tętna na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nie mogą używać 
tego urządzenia.
Czujnik i urządzenia mogą być używane w deszczu, ale nie 
powinny być używane pod wodą.

1. Sensor pulsometru
2. Pokrywa baterii
3. Opaska na klatkę piersiową
4. Punkty wpięcia na opasce
5. Elektrody

WYMIANA BATERII

Aby wydłużyć czas pracy
baterii, osusz i odłącz 
czujnik monitora od 
opaski po każdym użyciu.

RADA:

Art No. TPB-HRM03
            TPB-HRM04 
(przedłużenie o 25 cm)

Art No. TPB-CS01

* Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem Bluetooth SIG, Inc. 
* iPhone jest zarejestrowanym znakiem Apple Inc.                * App Store jest zarejestrowanym znakiem serwisowym Apple Inc.

Upewnij się, że elektrody mocno przylegają 
do skóry. Czujnik powinien być umieszczony 
centralnie na klatce piersiowej z logo 
PanoBike pozycji pooziomej.
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Czas pracy  

900 h / 2.5 lat

Wyreguluj długość opaski i załóż na klatkę 
piersiową. Włóż zapięcie do końca taśmy. 
Upewnij się, że opaska na klatkę piersiową 
jest przymocowana na twoim ciele 
prawidłowo.

Synchronizacja z aplikacją PanoBike i innymi aplikacjami Bluetooth® Smart (BLE 4.0).

Najbardziej rozbudowana aplikacja do roweru, która wykorzystuje 
smartphones i technologię Bluetooth® aby przekształcić go w komputer 
rowerowy, osobistego trenera i urządzenia do monitorowania zdrowia. Ta 
aplikacja łączy w sobie funkcje telefonu, komputera, GPS’a, odtwarzacza 
muzyki, aparatu foto i pulsometru (wymaga zakupu PanoBike HR monitor) 
w jednym programie, który pozwala na mnóstwo zabawy na twoim 
rowerze.

Kompatybilny z aplikacją PanoBike oraz innymi aplikacjami Bluetooth® 
Smart (BLE 4.0)

Symbole dot. prania opaski

RideCase

Przymocuj pulsometr do zatrzasków 
w opasce na klatkę piersiową.

Lekko zwilż elektrody na opasce 
piersiowej. (W razie potrzeby)

Topeak PanoBike App
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