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POLAR A300 BRUKERHÅNDBOK
INNLEDNING
Gratulerer med din nye A300! Med aktivitetsmåling hele døgnet gir din nye treningspartner deg oppmuntring på
veienmot en sunnere ogmer aktiv livsstil. Få en umiddelbar oversikt over din daglige aktivitet på A300 eller
via Polar Flow-appen. Sammenmed Polar Flow-nettjenesten og Flow-appen hjelper A300 deg til å forstå
hvordan valgene og vanene dine påvirker velværet ditt.

Denne brukerhåndboken hjelper degmed å komme i gangmed din nye A300. Gå til www.-
polar.com/support/A300 for å se nærmere på videoveiledninger og den siste versjonen av denne bruker-
håndboken.

POLAR A300

Overvåk aktivitetene dine i hverdagen og se hvordan de er fordelaktige for helsen din. Du får tips om hvordan
du når det daglige aktivitetsmålet ditt. Kontroller målet ditt via Flow-appen eller Flow-nettjenesten. Bytt arm-
bånd, slik at det står i stil med et hvilket som helst antrekk! Du kan kjøpe flere armbånd separat.

http://www.polar.com/en/support/a300
http://www.polar.com/en/support/a300
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USB-KABEL

Et produktsett inneholder en standardUSB-kabel. Du kan bruke den til å lade batteriet og synkronisere data
mellom A300 og Flow-nettjenesten via FlowSync-programvare.

POLAR FLOW-APPEN

Få en enkel oversikt over aktivitets- og treningsdataene dine. Flow-appen synkroniserer aktivitets- og tren-
ingsdataene dine trådløst med Polar Flow-nettjenesten. Last den ned fra App StoreSM eller Google playTM.

POLAR FLOWSYNC-PROGRAMVARE

Polar FlowSync synkroniserer dataene dinemellom A300 og Polar Flow-nettjenesten på datamaskinen din.
Gå til flow.polar.com/start for å begynne å bruke A300 og laste ned og installere FlowSync-programvaren.

POLAR FLOW-NETTJENESTEN

Planlegg treningen din, følg med på prestasjonene dine, få veiledning og se detaljerte analyser av aktiviteten
og treningsresultatene dine. Fortell alle vennene dine om fremgangen din. Du finner alt dette på
polar.com/flow.

H7 PULSSENSOR

Hvis du bruker A300 sammenmed en pulssensor, får dumer ut av den daglige treningen. Se nøyaktig hjer-
tefrekvens i sanntid på A300 under trening. Hjertefrekvensinformasjonen brukes til å analysere hvordan økten
din gikk. Polar H7 pulssensor registrerer hjertefrekvensen din også når du svømmer.

Gjelder bare for A300-produktsett som inkluderer pulssensor. Hvis du har kjøpt et sett som ikke inkluderer
pulssensor, er det ingenting å bekymre seg for. Du kan alltids kjøpe en pulssensor senere.

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
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KOM I GANG
KONFIGURER A300
Når dumottar din nye A300, er enheten i lagringsmodus. Enheten aktiveres når du kobler den til en
datamaskin for konfigurasjon eller en USB-lader for lading. Vi anbefaler at du lader batteriet før du begynner å
bruke A300. Hvis batteriet er helt utladet, tar det noenminutter før ladingen starter. Gå til Batterier for detaljert
informasjon om lading av batteriet, batteriets driftstider og varsler om lavt batterinivå.

Sørg for at du får optimalt utbytte av A300 ved å begynne å bruke enheten på følgende måte:

1. Gå til flow.polar.com/start og installer FlowSync-programvaren for å konfigurere A300 og holde
enheten oppdatert.

2. Løsne armbåndet som forklart i kapittelet Armbånd.

3. Koble A300 til datamaskinen din, enten direkte (A) eller med USB-kabelen (B), for konfigurasjon og lad-
ing av batteriet. Kontroller at kabelen vender riktig vei. USB-symbolene på enheten og kabelen skal
være ved siden av hverandre (B). Kontroller at A300 er tørr før du kobler den til datamaskinen.

4. Vi gir deg deretter veiledning for å konfigurere A300 og registrere deg for Flow-nettjenesten.

For å fåmest mulig nøyaktige og tilpassede aktivitets- og treningsdata er det viktig at du er nøye
med de fysiske innstillingene når du registrerer deg for nettjenesten. Når du registrerer deg, kan du
velge språk og laste ned den siste fastvaren for A300.

Når konfigurasjonen er fullført, er du klar til å sette i gang. God fornøyelse!

HURTIGOPPSETT

Hvis du ivrer etter din første aktive dagmed A300, kan du foreta et hurtigoppsett for å komme i gang.

http://flow.polar.com/start
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Hvis du foretar hurtigoppsettet, kan du kun bruke A300 på engelsk. Hvis du velger et annet språk enn
engelsk, blir du henvist til flow.polar.com/start for å laste ned språket. Når du tar A300 i bruk med Flow-nettjen-
esten, kan du legge til et annet språk i løpet av konfigurasjonen.

1. Løsne armbåndet og koble A300 til en datamaskin eller en USB-lader for å aktivere enheten og lade bat-
teriet. Hvis batteriet er helt utladet, tar det noenminutter før ladingen starter.

2. Konfigurer A300 ved å angi de grunnleggende innstillingene på enheten.

GRUNNLEGGENDE INNSTILLINGER

For å fåmest mulig nøyaktige og personlige treningsdata er det viktig at du er nøyemed de fysiske innstillin-
gene, ettersom de påvirker kaloriberegningen samt alle de andre Smart Coaching-funksjonene.

Konfigurer Polar A300 vises. Angi følgende data, og bekreft hvert valg med START-knappen. Hvis du vil gå
tilbake og endre en tidligere innstilling, kan du når som helst trykke på TILBAKE.

1. Angi tidsformat: Velg 12 t eller 24 t. Med 12 tmå du velgeAM ellerPM. Angi deretter lokal tid.

2. Datoformat: Velg datoformat, og angi deretter gjeldende dato.

3. Enheter: Velgmetriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft) enheter.

4. Fødselsdato: Angi fødselsdatoen din.

5. Angi vekt: Legg inn vekten din.

6. Angi høyde: Legg inn høyden din.

7. Velg kjønn: VelgMann ellerKvinne.

3. Alt klart! vises når du er ferdig med innstillingene, og A300 går til tidsvisning.

For å få nøyaktige aktivitets- og treningsdata og sørge for at du får den siste programvaren bør du foreta
konfigurasjonen i Flow-nettjenesten, som forklart tidligere.

ARMBÅND
USB-kontakten på A300 befinner seg på selve enheten, inni armbåndet. Dumå ta av armbåndet når du skal
konfigurere A300 via en datamaskin, lade batteriet eller bytte ut armbåndet.

http://www.flow.polar.com/start
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1. Bøy opp armbåndet fra spennesiden for å løsne det fra enheten.

2. Hold armbåndet fra spennesiden. Før armbåndet over knappene, først fra én side og deretter fra den
andre siden. Strekk på armbåndet bare når det er nødvendig.

3. Trekk ut enheten fra armbåndet.

Utfør trinnene i motsatt rekkefølge for å sette på armbåndet igjen.
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KNAPPEFUNKSJONER OG MENYSTRUKTUR
KNAPPEFUNKSJONER

A300 har fem knapper med ulike funksjoner avhengig av situasjonen de brukes i. Se bildet nedenfor for å finne
ut hvilke funksjoner knappene har i ulikemodi.

PRAKTISKE TIPS

l Du kan slå på et svakt bakgrunnslys i en hvilken som helst visning, bortsett fra under trening, ved å
trykke påOPP, NED, START eller TILBAKE. Hvis du vil slå på et sterkere bakgrunnslys, trykker du
på LYS-knappen.

l Du kan låse eller låse opp tastene ved å trykke på og holde nede LYS i tidsvisning eller i løpet av en
treningsøkt.

l Du kan endre klokkens utseende ved å trykke på og holde nedeOPP i tidsvisning.

l Du kan synkronisere A300med Flow-appen ved å trykke på og holde nede TILBAKE i tidsvisning.

l Du kan gå tilbake til tidsvisning fra menyen ved å trykke på og holde nede TILBAKE.

l Du kan låse eller låse opp en sone i løpet av en treningsøkt ved å trykke på og holde nede START.

l Du kan avslutte en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE i tre sekunder.
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MENYSTRUKTUR

Gå til og bla gjennommenyen ved å trykke påOPP eller NED. Bekreft valgenemed START-knappen, og gå
tilbakemed TILBAKE-knappen.

I menyen finner du føl-
gende:

l Aktivitet

l Historikk

l Innstilling.

l Kondisj.test

Hvis du har lagt til treningsmål som favoritter i Flow-nettjenesten, ser du også Favoritter i menyen.

Hvis du har opprettet treningsmål i Flow-nettjenesten og har overført dem til A300, ser du ogsåMål i menyen.

TILKOBLING
EnBluetoothSmart® pulssensor eller mobil enhet (smarttelefon eller nettbrett) må kobles til A300 for at de
skal fungere sammen. Tilkobling tar bare noen sekunder og sikrer at A300 baremottar signaler fra dine
sensorer og enheter, og gjør at du kan trene uten forstyrrelser i en gruppe. Når du skal delta i et løp eller en
konkurranse, bør du huske å på forhånd opprette tilkoblingen hjemme for å forhindre forstyrrelser fra andre
enheter.

SLIK KOBLER DU EN PULSSENSOR TIL A300

Ved bruk av Polar H7 pulssensor kan A300 registrere hjertefrekvensen din via GymLink-overføring før du
har koblet sensoren til A300. GymLink-overføring er optimalisert for bruk under svømming, og vi anbefaler
bruk av Bluetooth Smart®-overføring for andre sportsaktiviteter. Kontroller derfor at du har koblet til puls-
sensoren før trening.
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Du kan koble en pulssensor til A300 på tomåter:

1. Ha på deg pulssensoren, og trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.

2. NårKobler til vises, berører du pulssensorenmed A300.

3. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

eller

1. Gå tilGenerelle innstilling. > Koble og synkr. > Koble til annen enhet, og trykk på START.

2. NårKobler til vises, berører du pulssensorenmed A300.

3. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

SLIK KOBLER DU EN MOBIL ENHET TIL A300

Gjør følgende før tilkobling av enmobil enhet:

l Utfør konfigurasjonen på flow.polar.com/start som forklart i kapittelet Konfigurer A300.

l Last ned Flow-appen fra App Store.

l Kontroller at Bluetooth er aktivert på denmobile enheten din, og at flymodus er deaktivert.

Koble til enmobil enhet på følgendemåte:

1. Åpne Flow-appen på denmobile enheten, og logg deg påmed Polar-kontoen som du opprettet under
konfigurasjonen av A300.

2. Vent til Koble til produkt-visningen vises på denmobile enheten. (Venter på A300 vises.)

3. Trykk på og hold nede TILBAKE-knappen på A300

ELLER

Gå til Innstilling. > Generelle innstilling. > Koble og synkr. > Koble til mobil, og trykk på
START.

4. Kobl.: berør enheten med A300 vises. Berør denmobile enhetenmed A300.

5. Kobler til vises.

6. Bekr. fra annen enh. xxxxx vises på A300. Angi PIN-koden fra A300 på denmobile enheten. Tilkob-
lingen starter.

7. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

SLIK SLETTER DU EN TILKOBLING

Slett en tilkobling til en sensor eller mobil enhet på følgendemåte:

http://www.flow.polar.com/start
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1. Gå til Innstilling. > Generelle innstilling. > Koble og synkr. > Fjern tilkobl., og trykk på START.

2. Velg enheten du vil fjerne fra listen, og trykk på START.

3. Slette tilkobling? vises. Velg Ja og trykk på START.

4. Tilkobling slettet vises når du er ferdig.
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INNSTILLINGER
SPORTSPROFILINNSTILLINGER
SPORTSPROFILER

Gå til kapittelet Sportsprofiler hvis du vil hamer informasjon om sportsprofiler.

FølgendeSportsprofiler er allerede tilgjengelige i A300:

l Løping

l Gåing

l Sykling

l Styrketrening

l Gruppetrening

l Annen innendørs

l Annen utendørs

l Svømming

I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler og synkronisere demmed A300, slik at du kan lage en
liste over alle aktivitetene du ofte driver med. Du finner mer informasjon i Sportsprofiler i Flow-nettjenesten.

Hvis du har redigert sportsprofilene i Flow-nettjenesten før din første treningsøkt, og synkronisert dem
med A300, vil sportsprofillisten inneholde de redigerte sportsprofilene.

INNSTILLINGER

I Innstillinger > Sportsprofiler kan du redigere enkelte innstillinger for hver sportsprofil, slik at de passer til
treningsbehovene dine.

Hvis du vil vise eller endre sportsprofilinnstillinger, går du til Innstillinger > Sportsprofiler og velger profilen
du vil redigere.

l Treningslyder: VelgAv ellerPå.

l Vibrasjon: VelgAv ellerPå. Når alternativet er aktivert, vibrerer A300 for eksempel når du starter eller
stopper en treningsøkt eller du når et treningsmål.

l Pulsinnstillinger (hjertefrekvensinnstillinger): Pulsvisning: VelgSlag per minutt eller% av mak-
simum (% av dinmaksimale hjertefrekvens). Puls synlig for andre: VelgPå ellerAv. Hvis du velger
På, kan andre kompatible enheter (f.eks. treningsutstyr) registrere hjertefrekvensen din.

Et bredere utvalg av tilpasningsalternativer er tilgjengelige i Flow-nettjenesten. Du finner mer informasjon
under Sportsprofiler i Flow-nettjenesten.

http://www.flow.polar.com/
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Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen
Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs
Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke
sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan
aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.

FYSISKE INNSTILLINGER
Gå til Innstillinger > Fysiske innstillinger for å vise og redigere de fysiske innstillingene. Det er viktig at du
er nøyemed de fysiske innstillingene, da disse har betydning for verdienes nøyaktighet, for eksempel grenser
for hjertefrekvenssoner og kaloriforbruk.

I Fysiske innstillinger finner du følgende:

l Vekt: Legg inn vekten i kilogram (kg) eller pund (lb).

l Høyde: Legg inn høyden i centimeter (metrisk) eller fot og tommer (britisk).

l Fødselsdato: Legg inn fødselsdatoen din. Rekkefølgen for datoinnstillingene avhenger av hvilket tids-
og datoformat du har valgt (24 t: dag - måned - år / 12 t: måned - dag - år).

l Kjønn: VelgMann ellerKvinne.

Fullfør innstillingene i Flow-nettjenesten for å få nøyaktige aktivitetsdata og et nøyaktig aktivitetsmål, og
slik at du kan bruke alle funksjonene i A300.

GENERELLE INNSTILLINGER
Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger for å vise og redigere de generelle innstillingene.

I Generelle innstillinger finner du følgende:

l Koble og synkr.

l Flymodus

l Inaktivitetsalarm

l Enheter

l Språk

l Om produktet

KOBLE OG SYNKRONSIER
l Koble til og synkr. mobil enhet: Koblemobile enheter til A300. Du finner mer informasjon under
Tilkobling. Synkroniser data fra A300med enmobil enhet. Tips:Du kan også synkronisere ved å
trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i tidsvisning.

https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
http://www.flow.polar.com/
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l Koble til annen enhet: Koble pulssensorer til A300. Du finner mer informasjon under Tilkobling.

l Fjern tilkobl.: Fjern en tilkobling til en pulssensor eller mobil enhet.

FLYMODUS

VelgPå ellerAv.

Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på enheten. Enheten kan fortsatt brukes til å registrere akt-
ivitet, men du kan ikke bruke den under treningsøkter sammenmed enBluetooth® Smart-pulssensor eller
synkronisere datamed Polar Flow-mobilappen, fordi Bluetooth® Smart er deaktivert.

INAKTIVITETSALARM

Sett inaktivitetsalarmen til På ellerAv. Du finner mer informasjon under Aktivitetsregistrering hele døgnet.

ENHETER

VelgMetriske (kg, cm) ellerBritiske (lb, ft). Angi hvilke enheter som skal brukes til måling av vekt, høyde,
distanse og hastighet.

SPRÅK

A300 leveres som standard bare på engelsk. Du kan velge et annet språk når du konfigurerer A300 på flow.-
polar.com/start, eller du kan endre det senere i Flow-nettjenesten.

Slik legger du til et annet språk senere:

1. Gå til polar.com/flow og logg deg på.

2. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre, velgProdukter og velg deretter Innstillinger for Polar
A300.

3. Velg et språk fra listen.

4. Synkroniser dataene fra Flow-nettjenestenmed A300 ved hjelp av FlowSync.

OM PRODUKTET

Kontroller enhets-ID-en for A300 samt firmwareversjon og HW-modell. Du kan bli bedt om denne informas-
jonen hvis du tar kontakt med Polars kundeservice.

KLOKKEINNSTILLINGER
Gå til Innstilling. > Klokkeinnstilling. for å vise og redigere klokkeinnstillingene.

I Klokkeinnstillinger finner du følgende:

http://www.flow.polar.com/start
http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
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l Alarm

l Tid

l Dato

l Datoformat

l Utseende

ALARM

Still inn alarmrepetisjon: Av, Én gang, Man - fre (mandag til fredag) ellerDaglig. Hvis du velgerÉn gang,
Man - fre ellerDaglig, må du også angi klokkeslettet for alarmen.

Når alarmen er aktivert, ser du et klokkeikon i tidsvisningen.

TID

Velg tidsformat: 24 t eller 12 t. Angi deretter klokkeslett.

Ved synkroniseringmed Flow-appen og -nettjenesten oppdateres klokkeslettet automatisk fra tjenesten.

DATO

Angi dato.

Ved synkroniseringmed Flow-appen og -nettjenesten oppdateres datoen automatisk fra tjenesten.

DATOFORMAT

VelgDatoformat. Du kan velgemm/dd/åå, dd/mm/åå, åå/mm/dd, dd-mm-åå, åå-mm-dd, dd.mm.åå eller
åå.mm.dd.

Ved synkroniseringmed Flow-appen og -nettjenesten oppdateres ukens startdag automatisk fra tjen-
esten.

UTSEENDE

Velg klokkens utseende: Aktivitet eller Tid. Hvis du velgerAktivitet som utseende, vises klokkeslettet og
aktivitetssøylen.
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Aktivitet

Tid
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TRENING
TA PÅ DEG PULSSENSOREN
Ha på deg den komfortable pulssensoren sammenmed A300 for å fåmer ut av den daglige treningen din. Hjer-
tefrekvensen din vises nøyaktig og i sanntid på A300. Se hovedeffekten av treningen din, og fokuser på det du
vil oppnå – fettforbrenning eller kondisjonsforbedring. Du kan også få veiledning basert på hjertefrekvenssoner
for treningsøkter som du har planlagt i Flow-nettjenesten. Pulssensoren registrerer hjertefrekvensen din også
når du svømmer.

Selv om det finnes mange subjektive indikatorer på hvordan kroppen din reagerer på trening (oppfattet
anstrengelse, pustefrekvens, fysiske fornemmelser), er det ingen av dem som er like pålitelige sommåling av
hjertefrekvens. Hjertefrekvensen er en objektiv indikator, og den påvirkes av både interne og eksterne faktorer
og er derfor et pålitelig mål på fysisk tilstand.

1. Fukt elektrodeområdet på
stroppen.

2. Fest stroppen rundt brystet,
rett nedenfor bryst-
musklene, og fest hekten til
den andre enden av strop-
pen. Juster lengden på strop-
pen slik at den sitter godt og
er komfortabel.

3. Fest kontakten til stroppen.

4. Kontroller at det fuktige
elektrodeområdet ligger godt
mot huden og at Polar-
logoen på kontakten står
riktig vei, midt på brystet.

Koble kontakten fra stroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver treningsøkt. Svette og fukt
kan holde pulssensoren aktivert, så husk å tørke bort eventuell fukt. Hvis du vil hamer detaljerte instruksjoner
om vedlikehold, kan du gå til Ta vare på A300.

START EN TRENINGSØKT
Ha på deg pulssensoren, og kontroller at du har koblet den til A300.
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Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.

Hvis du ikke har koblet H7 pulssensor til A300, vises Kobler til. Berør puls-
sensorenmed A300. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Velg sportsprofilen du vil bruke, medOPP/NED.

Trykk på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Gå til Funksjoner under trening hvis du vil hamer informasjon om hva du kan gjøremed A300 under trening.

Trykk på TILBAKE-knappen for å legge inn en pause i en treningsøkt. Pause i registrering vises, og
A300 går til pausemodus. Trykk på START for å gjenoppta treningsøkten.

Du stopper en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i tre sekunder under tren-
ingsregistrering eller i pausemodus, inntil Registrering avsluttet vises.

START EN TRENINGSØKT MED ET MÅL
Du kan planlegge treningen din, opprette detaljerte treningsmål i Flow-nettjenesten og synkronisere demmed
A300 via FlowSync-programvaren eller Flow-appen. A300 gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under
treningen.

Slik starter du en treningsøkt med et mål:

1. Gå tilMål.

2. Velgmålet fra listen, og trykk på START.

3. Trykk på START igjen for å gå til førtreningsmodus.
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4. Velg sportsaktiviteten du vil bruke, og trykk på START.

5. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

ELLER

1. Trykk på START i tidsvisning for å gå til førtreningsmodus.

2. Hvis du har treningsmål for dagen, spør A300 deg om du vil starte treningsmålet eller ikke. Velg Ja.

3. Velg sportsaktiviteten du vil bruke, og trykk på START.

4. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

UNDER TRENINGEN
TRENINGSVISNINGER

Du kan bla gjennom treningsvisninger medOPP/NED. Nedenfor ser du de tilgjengelige treningsvisningene.

TRENING MED HJERTEFREKVENS

Din nåværende hjertefrekvens

Treningsøktens varighet så langt.

Din nåværende hjertefrekvens

Tallet 130 i bildet viser EnergyPointer – det personlig tilpassede vendepunktet
der hovedeffekten av treningen din går fra fettforbrenning til kondis-
jonsforbedring. Hjertesymbolet forteller deg om du forbrenner fett eller for-
bedrer kondisjonen. I bildet er symbolet på venstre side, noe som betyr at du
forbrenner fett.

Tiden du har brukt i gjeldende sone – fettforbrenning eller kondisjonsforbedring

Bildet viser at du har vært i sonen for fettforbrenning i 35minutter og 7 sekun-
der.

Klokkeslett

Hvor mange kalorier du har forbrent så langt i løpet av treningen.
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TRENING UTEN HJERTEFREKVENS

Treningsøktens varighet så langt.

Klokkeslett

Hvor mange kalorier du har forbrent så langt.

TRENING MED ET VARIGHETS- ELLER KALORIBASERT TRENINGSMÅL

Hvis du har opprettet et treningsmål basert på varighet eller kalorier i Flow-nettjenesten og har synkronisert
det med A300, har du følgende visninger:

ELLER

Hvis du har opprettet et mål basert på kalorier, kan du se hvor mye av målet
ditt du har fullført, både i kalorier og som en prosentandel.

Hvis du har opprettet et mål basert på tid, kan du se hvor mye av målet ditt du
har fullført, både i tid og som en prosentandel.

Din nåværende hjertefrekvens

Treningsøktens varighet så langt.
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Din nåværende hjertefrekvens

Hjertesymbolet viser hvilken hjertefrekvenssone du er i.

Tiden du har brukt i hjertefrekvenssonen du for øyeblikket er i.

Klokkeslett

Hvor mange kalorier du har forbrent så langt i løpet av treningen.
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TRENING MED ET FASEBASERT TRENINGSMÅL

Hvis du har opprettet et fasemål i Flow-nettjenesten, har angitt hjertefrekvensintensiteten for hver fase og har
synkronisert målet med A300, har du følgende visninger:

Du kan se hjertefrekvensen din, nedre og øvre hjertefrekvensgrense for
gjeldende fase og treningsøktens varighet så langt. Hjertesymbolet viser din
nåværende hjertefrekvens mellom hjertefrekvensgrensene.

Din nåværende hjertefrekvens

Treningsøktens varighet så langt.

Din nåværende hjertefrekvens

Hjertesymbolet viser hvilken hjertefrekvenssone du er i.

Tiden du har brukt i hjertefrekvenssonen du for øyeblikket er i.

Klokkeslett

Hvor mange kalorier du har forbrent så langt i løpet av treningen.

FUNKSJONER UNDER TRENING
LÅSE EN SONE

Trykk på og hold nede START for å låse fettforbrennings- eller kondisjonssonen du for øyeblikket befinner deg
i. For å låse / låse opp sonen trykker du på og holder nede START igjen. Hvis hjertefrekvensen din går utenfor
den låste sonen, får du tilbakemelding i form av et lydvarsel.
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Du kan ikke låse soner i løpet av en fasebasert treningsøkt med hjertefrekvensveiledning som du har
opprettet i Flow-nettjenesten og har startet på A300. Hvis du har angitt øvre og nedre hjertefrekvensgrenser
for hver fase, gir A300 deg et varsel hvis du går utenfor grensene.

SE KLOKKESLETT

Før A300 oppmot pulssensoren for å se klokkeslett under trening. Denne funksjonen kalles HeartTouch.
HeartTouch fungerer sammenmed Polar-pulssensorer som benytter GymLink-teknologi, for eksempel Polar
H7.

AKTIVERE BAKGRUNNSLYS

Trykk på LYS for å aktivere bakgrunnslyset under trening. Bakgrunnslyset er på i noen sekunder og slår seg
deretter av automatisk.

Funksjon for nattmodus

A300 har en funksjon for nattmodus. Hvis du trykker én gang på LYS i førtreningsmodus, modus for tren-
ingsregistrering eller pausemodus, aktiveres bakgrunnslyset hver gang du trykker på en tast i løpet av tren-
ingsøkten. Displaybelysningen aktiveres også hvis det vises enmelding. Nattmodus slås av når du avslutter
treningsregistreringen.

LEGG INN EN PAUSE I / STOPP EN TRENINGSØKT
1. Trykk på TILBAKE-knappen for å legge inn en pause i en treningsøkt. Pause i
registrering vises. Trykk på START for å fortsette treningsøkten.

2. Du stopper en treningsøkt ved å trykke på og holde nede TILBAKE-knappen i
tre sekunder under treningsregistrering eller i pausemodus, inntil Registrering
avsluttet vises.

Hvis du stopper økten etter at den er satt på pause, vil ikke total treningstid inkludere tiden som har gått
etter at pausen ble lagt inn.
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TRENINGSSAMMENDRAG
ETTER TRENING
Du får umiddelbart et sammendrag av treningsøkten din på A300 etter at du har avsluttet treningen. Få enmer
detaljert og illustrert analyse i Flow-appen eller i Flow-nettjenesten.

TRENINGSHISTORIKK PÅ A300
Hvis du vil se treningssammendraget senere, går du til Historikk og velger treningsøkten du vil vise.

Varighet
Øktens varighet.
Kalorier
Hvormange kalorier du har forbrent i løpet av økten.

Gj.sn. puls*
Din gjennomsnittlige hjertefrekvens i løpet av økten.
Makspuls*
Dinmaksimale hjertefrekvens i løpet av økten.

Kondisjon*
Tiden du har brukt i sonen for kondisjonsforbedring.
Fettforbr.*
Tiden du har brukt i sonen for fettforbrenning.

Pulssoner** (hjertefrekvenssoner)
Trykk på START for å se tiden du har brukt i hver hjertefrekvenssone, og blamel-
lom sonenemedOPP/NED.

*) Dataene vises hvis du brukte en pulssensor.

**) Dataene vises hvis du utførte en økt i henhold til et treningsmål du har opprettet i Flow-nettjenesten og har
synkronisert med A300, og hvis du brukte en pulssensor.
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POLAR FLOW-APPEN
Synkroniser A300med Flow-appen ved å trykke på og holde nede TILBAKE i tidsvisning. I Flow-appen kan du
enkelt analysere dataene etter hver økt. Appen gir deg en rask oversikt over treningsdataene dinemens du er
frakoblet.

Du finner mer informasjon under Polar Flow-appen.

POLAR FLOW-NETTJENESTEN
Med Polar Flow-nettjenesten kan du analysere alle detaljer av treningen din og finne ut mer om resultatene
dine. Følgmed på fremgangen din og del de beste øktenemed andre.

Du finner mer informasjon under Polar Flow-nettjenesten.
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FUNKSJONER

AKTIVITETSSPORING HELE DØGNET
A300 registrerer aktiviteten dinmed en innebygd 3D-akselerasjonsmåler som registrerer håndled-
dbevegelsene dine. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og regelmessighet sammenmed fysisk
informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du virkelig er i hverdagen din i tillegg til den vanlige treningen.

AKTIVITETSMÅL

A300 gir deg et aktivitetsmål hver dag samt veiledning for å nåmålet. Du kan visemålet i Polar Flow-appen
eller -nettjenesten. Aktivitetsmålet er basert på dine personlige data og aktivitetsnivåinnstillingen, som du fin-
ner i innstillingene for daglig aktivitetsmål i Flow-nettjenesten. Logg deg på Flow-nettjenesten, klikk på
navnet/profilbildet ditt øverst til høyre og gå til Daglig aktivitetsmål-fanen i Innstillinger. I innstillingen for daglig
aktivitetsmål kan du velgemellom tre aktivitetsnivåer (1). Velg det alternativet som best beskriver din typiske
dag og aktivitet. Nedenfor valgområdet (2) kan du se hvor aktiv dumå være for å nå det daglige akt-
ivitetsmålet for det aktuelle nivået. Hvis du jobber på et kontor og sitter mesteparten av dagen, forventes det
for eksempel at du når ca. fire timers aktivitet med lav intensitet i løpet av en vanlig dag. For personer som
står og går mye i løpet av arbeidsdagen er forventningene høyere.

AKTIVITETSDATA

A300 fyller gradvis opp en aktivitetssøyle for å indikere fremdriften dinmot det
dagligemålet. Når søylen er full, har du nåddmålet ditt. Du kan vise akt-
ivitetssøylen i tidsvisning og i Aktivitet.

I Aktivitets-menyen kan du se hvor aktiv dagen din har vært så langt og få veiled-
ning om hvordan du når målet ditt.

l Aktiv tid: Aktiv tid gir deg informasjon om den kumulative tidenmed
kroppsbevegelser som er bra for helsen din.

l Kalorier: Viser hvor mange kalorier du har forbrent gjennom trening, akt-
ivitet og BMR (basalstoffskifte: minimum av metabolsk aktivitet som
kreves for å opprettholde liv).

l Steg: Antall steg du har akkumulert så langt. Mengden og typen kropps-
bevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg.

http://www.flow.polar.com/
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l Distanse: Distansen du har tilbakelagt så langt. Distanseberegningen er
basert på høyden din og hvor mange steg du har akkumulert.

l Mangler: A300 gir deg alternativer for å nå ditt daglige aktivitetsmål. Den
forteller deg hvor mye lengre dumå være aktiv hvis du velger aktiviteter
med lav, middels eller høy intensitet. Du har ett mål, men fleremåter å nå
det på. Det daglige aktivitetsmålet kan nås med lav, middels eller høy
intensitet. I A300 betyr "opp" lav intensitet, "gåing" betyr middels intens-
itet og "jogging" betyr høy intensitet. Du finner flere eksempler på akt-
iviteter med lav, middels og høy intensitet i Flow-nettjenesten og -
mobilappen, slik at du kan velge den bestemåten å nåmålet ditt på.

INAKTIVITETSALARM

Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet er en vesentlig faktor i opprettholdelse av god helse. I tillegg til å
være fysisk aktiv er det viktig å unngå sitting i lengre perioder om gangen. Langvarig sitting er skadelig for
helsen din, til ogmed på dager når du trener og får nok daglig aktivitet. A300 registrerer om du har vært inaktiv
for lenge i løpet av dagen, og hjelper deg på dennemåtenmed å ta pauser i sittingen for å unngå de negative
virkningene det har på helsen din.

Hvis du har vært i ro i nesten en time, får du et inaktivitetsvarsel. Tid for bevegelse vises. Reis deg opp og
finn din egenmåte å være aktiv på. Ta en kort spasertur, strekk på deg eller utfør annen lett aktivitet. Meldin-
gen forsvinner når du begynner å bevege på deg eller trykker på en knapp. Hvis du ikke beveger på deg på fem
minutter, får du et inaktivitetsstempel, som du kan se i Flow-appen og Flow-nettjenesten etter synkronisering.

Du kan slå alarmen på eller av i Innstillinger > Generelle innstillinger > Inaktivitetsalarm.

Flow-appen gir deg det samme varselet hvis den er koblet til A300 via Bluetooth.

Både Flow-appen og Flow-nettjenesten viser deg hvor mange inaktivitetsstempler du har mottatt. På den
måten kan du se tilbake på den daglige rutinen din og gjøre endringer på veienmot enmer aktiv livsstil.

SØVNINFORMASJON I FLOW-NETTJENESTEN OG FLOW-APPEN

A300 registrerer søvntid og kvalitet (avslappet eller urolig søvn) hvis du har på deg enheten om natten. Du
trenger ikke å aktivere søvnmodusen. Enheten registrerer automatisk at du sover basert på håndled-
dbevegelsene dine. Søvntid og kvalitet (avslappet eller urolig søvn) vises i Flow-nettjenesten og Flow-appen
etter synkronisering av A300.

Søvntiden er den lengste kontinuerlige hviletiden som finner sted i løpet av 24 timer, fra 18.00 til 18.00 neste
dag. Søvnpauser som er kortere enn én time, avbryter ikke søvnregistreringen, men regnes ikkemed i søvn-
tiden. Søvnpauser som er lengre enn én time, avbryter registreringen av søvntid.
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Periodene der du sover rolig og ikke beveger deg såmye, regnes som avslappet søvn. Periodene der du beve-
ger degmye og skifter sovestilling, regnes som urolig søvn. I stedet for å bare oppsummere alle periodene
uten bevegelse, legger beregningenmer vekt på lange enn korte perioder uten bevegelse. Prosentandelen av
avslappet søvn angir tidenmed avslappet søvn i forhold til den totale søvntiden. Avslappet søvn er svært indi-
viduelt og bør tolkes sammenmed søvntid.

Når du kjenner til mengden avslappet søvn og urolig søvn, får du et innblikk i hvordan du sover om natten og
om søvnen påvirkes av endringer i hverdagen din. Dette kan hjelpe degmed å finnemåter å forbedre søvnen
din på og føle deg godt uthvilt i løpet av dagen.

AKTIVITETSDATA I FLOW-APPEN OG FLOW-NETTJENESTEN

Med Flow-appen kan du følgemed på og analysere aktivitetsdataene dinemens du er på farten, og du kan
synkronisere dataene trådløst mellom A300 og Flow-nettjenesten. Flow-nettjenesten gir deg et mest mulig
detaljert innblikk i aktivitetsinformasjonen din.

SPORTSPROFILER
Vi har opprettet åtte standard sportsprofiler i A300. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler og
synkronisere demmed A300, slik at du kan lage en liste over alle favorittaktivitetene dine. Du kan også angi
noen spesifikke innstillinger for hver sportsprofil. Du kan for eksempel slå av treningslyder i yogaprofilen. Du
finner mer informasjon under Sportsprofilinnstillinger og Sportsprofiler i Flow-nettjenesten.

Bruk av sportsprofiler gjør at du kan følgemed på hva du har drevet med og se fremgangen din innen ulike
sportsaktiviteter. Du kan gjøre dette i Flow-nettjenesten.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen
Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs
Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke
sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan
aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.

SMART COACHING-FUNKSJONER
Enten du har sommålsetning å vurdere kondisjonsnivået ditt fra dag til dag, opprette individuelle tren-
ingsplaner, trenemed riktig intensitet eller få umiddelbar tilbakemelding, tilbyr Smart Coaching et utvalg av
unike og brukervennlige funksjoner som kan tilpasses behovene dine og som er utviklet for å skapemaksimal
treningsglede ogmotivasjon.

A300 har følgende Smart Coaching-funksjoner:

l Smart Calories

l EnergyPointer

l Hjertefrekvenssoner

http://www.flow.polar.com/
https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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l Kondisjonstest

l Treningsfordeler

SMART CALORIES

Denmest nøyaktige kaloritelleren påmarkedet beregner hvor mange kalorier du har forbrent. Beregningen av
energiforbruk er basert på:

l kroppsvekt, høyde, alder, kjønn

l individuell maksimal hjertefrekvens (HRmax)

l hjertefrekvens under trening

l aktivitetsmåling utenom treningsøkter og når du trener uten hjertefrekvens

l individuelt maksimalt oksygenopptak (VO2max)
VO2max er en indikasjon på aerob kondisjon. Du kan beregne din anslåtte VO2max-verdi ved hjelp av
Polar Fitness Test.

ENERGYPOINTER

EnergyPointer er ikke tilgjengelig for treningsøkter som er opprettet som treningsmål i Flow-nettjenesten.

EnergyPointer er en enkel funksjon som gir deg en visuell visning av hva hovedeffekten av treningen din er –
fettforbrenning eller kondisjonsforbedring. Den hjelper degmed å fokusere på det du vil oppnå.

A300 beregner automatisk et personlig tilpasset vendepunkt der hovedeffekten av treningen din går fra fettfor-
brenning til kondisjonsforbedring. Dette punktet kalles EnergyPointer. Den gjennomsnittlige EnergyPointer-
verdien tilsvarer 69% av dinmaksimale hjertefrekvens. Det er imidlertid normalt at EnergyPointer-verdien var-
ierer alt etter variasjoner i din daglige fysiske ogmentale tilstand. A300 registrerer kroppens daglige tilstand på
grunnlag av hjertefrekvens og hjertefrekvensvariabilitet, og justerer om nødvendig EnergyPointer-verdien i hen-
hold til dette. Hvis kroppen din for eksempel er restituert fra en tidligere treningsøkt og du verken er trøtt eller
stresset, er du klar for mer intens trening, og EnergyPointer-verdien endrer seg. Den høyest mulige
EnergyPointer-verdien tilsvarer 80% av dinmaksimale hjertefrekvens.

Nedenfor ser du hvordan EnergyPointer vises på A300 under trening.

Din nåværende hjertefrekvens

Tallet 130 i bildet viser EnergyPointer. Hjertesymbolet forteller deg om du
forbrenner fett eller forbedrer kondisjonen. I bildet er symbolet på venstre
side, noe som betyr at du forbrenner fett.
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HJERTEFREKVENSSONER

A300 bruker Polar-hjertefrekvenssoner i treningsøkter som du har planlagt i Flow-nettjenesten og synk-
ronisert med A300 som treningsmål.

Polar hjertefrekvenssoner introduserer et nytt effektivitetsnivå innen hjertefrekvensbasert trening. Treningen
er delt opp i fem hjertefrekvenssoner basert på prosentandeler av maksimal hjertefrekvens. Med hjer-
tefrekvenssoner kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteten.

Målsone Intensitets-% av
HRmax

HRmax = Maksimal
hjertefrekvens (220-
alder).

Eksempel: Hjer-
tefrekvenssoner (i
slag per minutt) for
en 30 år gammel
person med en mak-
simal hjer-
tefrekvens på 190
bpm (220–30).

Eksempel på
varighet

Treningseffekt

MAKSIMAL 90-100% 171-190 bpm mindre enn 5
minutter

Fordeler: Maksimal
eller tilnærmet mak-
simal anstrengelse
med hensyn til pust
ogmuskler.

Oppleves som:
Svært utmattende
for pust ogmuskler.

Anbefales for:
Svært erfarne
atleter i toppform.
Kun korte inter-
valler, vanligvis som
en siste for-
beredelse til korte
løp.

HARD 80-90% 152-172 bpm 2-10minutter Fordeler: Økt evne
til å opprettholde
utholdenhet i høy
fart.

Oppleves som:
Forårsaker mus-
keltretthet og tung
pust.

Anbefales for:
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Målsone Intensitets-% av
HRmax

HRmax = Maksimal
hjertefrekvens (220-
alder).

Eksempel: Hjer-
tefrekvenssoner (i
slag per minutt) for
en 30 år gammel
person med en mak-
simal hjer-
tefrekvens på 190
bpm (220–30).

Eksempel på
varighet

Treningseffekt

Erfarne atleter som
kjører treningsøkter
av varierende
lengde hele året.
Enda viktigere i fork-
ant av konkur-
ransesesong.

MODERAT 70-80% 133-152
bpm

10-40minutter Fordeler: Øker det
generelle tren-
ingstempoet, gjør
det lettere å utføre
anstrengelser av
moderat intensitet
og øker prestas-
jonsevnen.

Oppleves som:
Stabil, kontrollert,
rask pusting.

Anbefales for:
Atleter som trener til
løp eller ønsker økt
ytelse.

LETT 60-70% 114-133 bpm 40-80minutter Fordeler: Forbedrer
den generelle kondis-
jonen, reduserer
restitusjonstiden og
øker metabolismen.

Oppleves som:
Behagelig og rolig
treningmed lav mus-
kelbelastning og kar-
diovaskulær
belastning.

Anbefales for: Alle
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Målsone Intensitets-% av
HRmax

HRmax = Maksimal
hjertefrekvens (220-
alder).

Eksempel: Hjer-
tefrekvenssoner (i
slag per minutt) for
en 30 år gammel
person med en mak-
simal hjer-
tefrekvens på 190
bpm (220–30).

Eksempel på
varighet

Treningseffekt

som ønsker lange
treningsøkter i peri-
oder med basistren-
ing. Også
hensiktsmessig
som restit-
usjonstrening i
konkurransesesong.

SVÆRT LETT 50-60% 104-114 bpm 20–40minutter Fordeler:
Hensiktsmessig for
oppvarming og
nedkjøling, samt for
åmedvirke til restit-
usjon.

Oppleves som:
Svært makelig, liten
belastning.

Anbefales for:
Restitusjon og
nedkjøling i tren-
ingssesongen.

Trening i hjertefrekvenssone 1 utføres med svært lav intensitet. Det viktigste treningsprinsippet er at prestas-
jonen bedrer seg når du restituerer deg etter treningen, ikke bare under treningen. Akselerer restit-
usjonsprosessen ved å trenemed svært lav intensitet.

Trening i hjertefrekvenssone 2 er for utholdenhetstrening, en viktig del av alle treningsprogrammer. Tren-
ingsøkter i denne sonen er enkle og aerobe. Langvarig trening i denne lette sonen resulterer i effektivt ener-
giforbruk. Fremgang vil kreve utholdenhet.

Aerob kapasitet forbedres i hjertefrekvenssone 3. Treningsintensiteten er høyere enn i sportssone 1 og 2, men
er ennå hovedsakelig aerob. Trening i sportssone 3 kan for eksempel bestå av intervaller etterfulgt av restit-
usjon. Trening i denne sonen er spesielt effektivt for å forbedre blodsirkulasjonen til hjerte og skje-
lettmuskulatur.



39

Hvis målet ditt er å konkurrere på toppnivå, må du trene i hjertefrekvenssone 4 og 5. I disse sonene trener du
anaerobt i intervaller på opptil 10minutter. Jo kortere intervaller, desto høyere intensitet. Det er svært viktig
med tilstrekkelig restitusjonstid mellom intervallene. Treningsmønsteret i sone 4 og 5 er utviklet for å prod-
usere topprestasjoner.

Polar-hjertefrekvenssonene kan tilpasses ved å bruke en laboratoriemålt HRmax-verdi eller ved å ta en felt-
test for åmåle verdien selv. Når du trener i en hjertefrekvenssone, bør du prøve å bruke hele sonen.
Midtsonen er et godt mål, men det er ikke nødvendig å holde hjertefrekvensen nøyaktig på dette nivået hele
tiden. Hjertefrekvensen justerer seg gradvis til treningsintensiteten. Når du går fra hjertefrekvenssone1 til 3,
vil for eksempel hele sirkulasjonssystemet og hjertefrekvensen tilpasse seg i løpet av 3-5minutter.

Hjertefrekvensen responderer på treningsintensiteten avhengig av faktorer som kondisjons- og restit-
usjonsnivå, samt miljøfaktorer. Det er viktig å være oppmerksom på subjektive opplevelser av tretthet, og å
tilpasse treningsprogrammet i forhold til dette.

KONDISJONSTEST

Polar Fitness Test er en enkel, sikker og rask måte å anslå din aerobe (kardiovaskulære) kondisjon på, under
hvile. Resultatet, Polar OwnIndex, kan sammenlignes medmaksimalt oksygenopptak (VO2max), som er en
vanlig metode for evaluering av aerob kondisjon. OwnIndex påvirkes av din treningsbakgrunn på lang sikt, hjer-
tefrekvens, hjertefrekvensvariabilitet under hvile, kjønn, alder, høyde og kroppsvekt. Polar Fitness Test er
utviklet for bruk av voksnemennesker med god helse.

Aerob kondisjon forteller hvor godt ditt kardiovaskulære system er i stand til å transportere og nyttiggjøre seg
oksygen i kroppen. Jo bedre aerob kondisjon du har, desto sterkere ogmer effektivt er hjertet ditt. God aerob
kondisjon har mange helsefordeler. For eksempel bidrar det til å redusere risikoen for høyt blodtrykk og
risikoen for kardiovaskulære sykdommer og slag. Hvis du vil forbedre din aerobe kondisjon, tar det i gjen-
nomsnitt seks ukers regelmessig trening for å se enmerkbar endring i OwnIndex. Personer som er i dårlig
form, vil se fremgang enda raskere. Jo bedre aerob form du er i, destomindre vil forbedringene i OwnIndex
være.

Aerob kondisjon forbedres best med treningstyper som bruker storemuskelgrupper. Dette kan for eksempel
være løping, sykling, gåing, roing, svømming, skøyter og langrenn. Du kan overvåke fremgangen din ved å
først måle OwnIndex noen ganger i løpet av de første to ukene for å få en grunnverdi, og deretter gjentar du
testen omtrent én gang i måneden.

For at testresultatene skal være pålitelige gjelder følgende generelle forutsetninger:

l Du kan utføre testen hvor som helst (hjemme, på kontoret eller i et helsestudio), forutsatt at testom-
givelsene er rolige. Det må ikke være forstyrrende støy (f.eks. fjernsyn, radio eller telefoner) og heller
ingen som snakker til deg.

l Ta alltid testen i det sammemiljøet og til samme tid.

l Unngå å spise et tungt måltid eller røyke de siste 2 til 3 timene før testen.

l Unngå harde fysiske anstrengelser, alkohol og stimulerende legemidler på testdagen og dagen før.

l Du bør være avslappet og rolig. Legg deg ned og slapp av i 1–3minutter før testen.
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FØR TESTEN

Vær oppmerksom på at du kun kan utføre testen hvis du har konfigurert A300 på flow.polar.com/start.

Kondisjonstesten fungerer bare sammenmed kompatible Polar-pulssensorer. Kondisjonstesten er en
Polar-proprietær Smart Coaching-funksjon som krever nøyaktig måling av hjertefrekvensvariabilitet. Det er
defor dumå ha en Polar-pulssensor.

Ta på deg pulssensoren. Du finner mer informasjon under Ta på deg pulssensoren.

Kontroller at de fysiske innstillingene dine, inkludert treningsbakgrunn, er korrekt angitt i Flow-nettjenesten før
du starter testen.

SLIK UTFØRER DU TESTEN

1. Gå til Kondisj.test > Start test. A300 begynner å søke etter pulsen din. Puls ble funnet og Legg deg
ned vises på displayet, og testen starter.

2. Legg deg ned, vær avslappet og begrens kroppsbevegelser og kommunikasjonmed andremennesker.
Søylen på displayet på A300 fylles opp etter hvert som testen utføres.

3. Etter testen vises Test fullført, og dumottar testresultatet ditt.

4. Trykk på NED for å se din anslåtte VO2max. Trykk på STARTog velg Ja for å oppdatere VO2max-
verdien din, som vises i Polar Flow-nettjenesten.

Du kan avbryte testen i en hvilken som helst fase ved å trykke på TILBAKE. Test avbrutt vises.

Feilsøking:

l Berør sensoren med A300 vises hvis A300 ikke kan identifisere pulssensoren din. Berør sensoren
med A300 for å identifisere og koble til sensoren.

l Fant ikke pulsen vises hvis A300 ikke finner pulsen din. Kontroller at elektrodene på pulssensoren er
fuktige og at tekstilstroppen sitter godt.

l Du trenger en Polarpulssens. vises hvis A300 ikke finner noen Polar-pulssensor.

TESTRESULTATER

Det siste testresultatet ditt vises i Kondisj.test > Testresultater. Du kan også se resultatene i tren-
ingsdagboken i Flow-appen.

Hvis du vil se en visuell analyse av kondisjonstestresultatene dine, går du til Flow-nettjenesten og åpner
testen fra dagboken for å vise detaljene for testene du har utført.

http://flow.polar.com/start
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Kondisjonsnivåklasser

Menn

Alder/år Svært lavt Lavt Ganske
godt

Moderat Godt Svært godt Elite

20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62

25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59

30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56

35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54

40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51

45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48

50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46

55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43

60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

Kvinner

Alder/år Svært lavt Lavt Ganske
godt

Moderat Godt Svært godt Elite

20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51

25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49

30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46

35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44

40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41

45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38

50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36

55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33

60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klassifiseringen er basert på en gjennomgang av 62 studier der VO2max blemålt direkte hos sunne voksne
individer i USA, Canada og 7 europeiske land. Referanse: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms for
males and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space EnvironMed; 61:3-11, 1990.
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VO2MAX

Det finnes en tydelig forbindelsemellom kroppens maksimale oksygenopptak (VO2max) og kar-
diorespiratorisk kondisjon, ettersom oksygentilførselen til kroppsvev er avhengig av lunge- og hjertefunksjon.
VO2max (maksimalt oksygenopptak, maksimal aerob kraft) er denmaksimale frekvensen som kroppen kan
bruke oksygen på under maksimal anstrengelse; verdien er direkte relatert til hjertets maksimale kapasitet til å
levere blod til musklene. VO2max kanmåles eller anslås ved hjelp av kondisjonstester (f.eks. testing under
maksimal anstrengelse, testing under submaksimal anstrengelse, Polar Fitness Test). VO2max er en god
indikasjon på kardiorespiratorisk kondisjon og yteevne i utholdenhetsløp som langdistanseløping, sykling, lan-
grenn og svømming.

VO2max kan uttrykkes sommilliliter per minutt (ml/min = ml ■ min-1), eller denne verdien kan deles på per-
sonens kroppsvekt i kilogram (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).

TRENINGSFORDELER

Treningsfordeler gir deg tilbakemelding i tekstform om prestasjonen din for hver treningsøkt, noe som hjelper
degmed å få en bedre forståelse av hvor effektiv treningen din er. Du kan se tilbakemeldingen i Flow-appen og
Flow-nettjenesten. For å få tilbakemeldingmå du ha trent i minst 10minutter totalt i hjertefrekvenssonene. Til-
bakemeldingen dumottar med Treningsfordeler-funksjonen, er basert på hjertefrekvenssoner. Funksjonen
registrerer hvor mye tid du bruker og hvor mange kalorier du forbrenner i hver sone.

I tabellen nedenfor finner du beskrivelser av ulike treningsfordeler.

Tilbakemelding Fordeler

Maksimaltrening+ Det var en tøff økt! Du forbedret sprinthastigheten ogmusklenes
nervesystem, noe som gjør degmer effektiv. Denne økten økte
også dinmotstandmot tretthet.

Maksimaltrening Det var en tøff økt! Du forbedret sprinthastigheten ogmusklenes
nervesystem, noe som gjør degmer effektiv.

Maksimal- og tempotrening For en økt! Du forbedret hastigheten og effektiviteten. Denne
økten utviklet også vesentlig din aerobe kondisjon og din evne til å
opprettholde høy intensitet over et lengre tidsrom.

Tempo- ogmaksimaltrening For en økt! Du forbedret din aerobe kondisjon og din evne til å
opprettholde høy intensitet over et lengre tidsrom. Denne økten
utviklet også hastigheten og effektiviteten.

Tempotrening+ Veldig bra tempo i en lang økt! Du forbedret din aerobe kondisjon,
hastighet og evnen til å opprettholde høy intensitet over et lengre
tidsrom. Denne økten økte også dinmotstandmot tretthet.

Tempotrening Veldig bra tempo! Du forbedret din aerobe kondisjon, hastighet og
evnen til å opprettholde høy intensitet over et lengre tidsrom.

Tempo- og distansetrening Bra tempo! Du forbedret din evne til å opprettholde høy intensitet
over et lengre tidsrom. Denne økten utviklet også din aerobe
kondisjon ogmusklenes utholdenhet.
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Tilbakemelding Fordeler

Distanse- og tempotrening Bra tempo! Du forbedret din aerobe kondisjon ogmusklenes uthold-
enhet. Denne økten utviklet også din evne til å opprettholde høy
intensitet over et lengre tidsrom.

Distansetrening+ Fremragende! Denne lange økten forbedret musklenes uthold-
enhet samt din aerobe kondisjon. Den økte også dinmotstandmot
tretthet.

Distansetrening Fremragende! Du forbedret musklenes utholdenhet samt din aer-
obe kondisjon.

Distanse- og basistrening, lang Fremragende! Denne lange økten forbedret musklenes uthold-
enhet samt din aerobe kondisjon. Den utviklet også din grunnleg-
gende utholdenhet og kroppens evne til å forbrenne fett under
trening.

Distanse- og basistrening Fremragende! Du forbedret musklenes utholdenhet samt din aer-
obe kondisjon. Denne økten utviklet også din grunnleggende
utholdenhet og kroppens evne til å forbrenne fett under trening.

Basis- og distansetrening, lang Veldig bra! Denne lange økten forbedret din grunnleggende uthold-
enhet og kroppens evne til å forbrenne fett under trening. Den utvik-
let ogsåmusklenes utholdenhet samt din aerobe kondisjon.

Basis- og distansetrening Veldig bra! Du forbedret din grunnleggende utholdenhet og krop-
pens evne til å forbrenne fett under trening. Denne økten utviklet
ogsåmusklenes utholdenhet samt din aerobe kondisjon.

Basistrening, lang Veldig bra! Denne lange øktenmed lav intensitet forbedret din
grunnleggende utholdenhet og kroppens evne til å forbrenne fett
under trening.

Basistrening God innsats! Denne øktenmed lav intensitet forbedret din
grunnleggende utholdenhet og kroppens evne til å forbrenne fett
under trening.

Restitusjonstrening Svært god økt for restitusjon. Lett trening som dette gjør at krop-
pen din tilpasser seg treningen.

SMART-VARSLER (POLAR FLOW-APP IOS)
Funksjonenmed smarte varsler lar deg få varsler om innkommende samtaler, meldinger og varsler fra apper
på din Polar-enhet. Du vil få de samme varslene på din Polar-enhet som du får på telefonskjermen din.

Leggmerke til at når smart-varsler er på vil batteriet på Polar-enheten og telefonen din tappes fortere fordi
Bluetooth er kontinuerlig på.
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INNSTILLINGER

Polar-enheten dinmå kobles til telefonen din for å kunnemotta alarmer og varsler, og dumå også ha de riktige
innstillingene på Polar-enheten og telefonen.

Når du har oppdatert fastvaren på Polar-enheten dinmå du koble den til Flow-appen igjen for at innstillingene
for smart-varsler skal vises. Hvis du ikke kobler dem igjen vil ikke innstillingen bli synlig.

A300

Leggmerke til at funksjonen for smart-varsler ikke støtter kinesisk og japansk språk.

Varsler er av som standard. Aktiver dem iMeny > Innstillinger > Generelle innstillinger > Smart-varsler.
VelgPå for åmotta varsler og få innholdet i varslene vist på skjermen. VelgPå (ingen forhåndsv.) hvis du
ikke ønsker å se innholdet i varselet på skjermen. Du vil bare bli informert om at du har mottatt et varsel.

Synkroniser A300medmobil-appen ved å trykke på og holde nede TILBAKE i tidsvisning.

TELEFON

Varslingsinnstillingene på telefonen din bestemmer hva slags varsler dumottar på Polar-enheten din. Du fin-
ner mer informasjon: Smart notifications (iOS).

BRUK

Når du får et varsel vil Polar-enheten din varsle deg diskret med vibrasjon. Når dumottar et anrop kan du velge
å svare, dempe eller avvise det (kunmed iOS 8 eller nyere). Demping vil kun dempe Polar-enheten din, det vil
ikke dempe telefonen. Hvis det kommer et varsel under et anropsvarsel vil det ikke bli vist.

Under en treningsøkt kan dumotta samtaler hvis du har aktivert Flow-appen på telefonen din. Du vil ikke
motta noen varsler (e-post, kalender, apper osv.) under treningsøkter.

AVVIS VARSLER

Varsler kan forkastes manuelt eller via tidsavbrudd. Manuell forkasting av varslet fjerner det også fra tele-
fonskjermen dinmens tidsavbrudd bare fjerner det fra Polar-enheten din og det vil fortsatt være synlig på tele-
fonen din.

For å forkaste varsler fra skjermen:

l Manuelt: Trykk på TILBAKE-knappen.

l Tidsavbrudd Varslet vil forsvinne etter 30 sekunder hvis du ikke avviser det manuelt.

https://support.polar.com/en/support/smart_notifications
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IKKE FORSTYRR

Hvis du vil deaktivere varsler i et bestemt tidsrom velger du Ikke forstyrr i Polar Flow-mobilappen. Når denne
er på vil du ikkemotta noen varsler for den tidsperioden du har angitt. Ikke forstyrr settes på som standard og
tidsperioden er 2200 - 0700. Endre innstilling for Ikke forstyrr som følger:

1. Åpne Polar Flow-mobilappen.

2. Gå tilMer > Enheter.

3. Under Telefonvarsler kan du slå Ikke forstyrr på eller av og angi start- og sluttid for Ikke forstyrr.

Synkroniser A300medmobil-appen ved å trykke på og holde nede TILBAKE på din A300.

SMART-VARSLER (POLAR FLOW-APPEN ANDROID)
Funksjonenmed smarte varsler lar deg få varsler om innkommende samtaler, meldinger og varsler fra apper
på din Polar-enhet. Du vil få de samme varslene på din Polar-enhet som du får på telefonskjermen din. Legg
merke til at du ikke kanmotta noen varsler under treningsøkter.

l Påse at du har Android versjon 5.0 eller nyere på telefonen din.

l Påse at du har den nyeste fastvaren på din Polar-enhet.

l For å bruke funksjonen for smart-varsler trenger du Polar Flow-mobilappen for Android, og Polar-
enhetenmå være koblet til appen. For at funksjonen for smart-varsler skal virkemå Polar Flow-appen
kjøre på telefonen din.

l Leggmerke til at når funksjonenmed smart-varsler er på vil batteriet på Polar-enheten og telefonen din
tappes fortere fordi Bluetooth er kontinuerlig på.

Vi har bekreftet funksjonalitetenmed noen av demest vanlige telefonmodellene, som SamsungGalaxy
S5, SamsungGalaxy S6, Nexus 5, LGG4, Sony Xperia Z3. Det kan være forskjeller i funksjonaliteten for
andre telefonmodeller som støtter Android 5.0.

INNSTILLINGER

Polar-enheten dinmå kobles til telefonen din for å kunnemotta alarmer og varsler, og dumå også ha de riktige
innstillingene på Polar-enheten og telefonen.

Varsler er av som standard. De kan aktiveres/deaktiveres på din Polar-enhet eller i Polar Flow-appen. Når du
gjør endringer i innstillingene, anbefaler vi at du alltid gjør dem på din Polar-enhet.

A300

Leggmerke til at funksjonen for smart-varsler ikke støtter kinesisk og japansk språk.
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Varsler er av som standard. Aktiver dem iMeny > Innstillinger > Generelle innstillinger > Smart-varsler.
VelgPå for åmotta varsler og få innholdet i varslene vist på skjermen. VelgPå (ingen forhåndsv.) hvis du
ikke ønsker å se innholdet i varselet på skjermen. Du vil bare bli informert om at du har mottatt et varsel.

Synkroniser A300medmobil-appen ved å trykke på og holde nede TILBAKE i tidsvisning.

POLAR FLOW-APPEN

Aktiver/deaktiver funksjonen for telefonvarsler i Polar Flow-appen som følger.

1. Åpne Polar Flow-mobilappen.

2. Synkroniser Polar-enheten dinmedmobilappen ved å trykke på og holde inne TILBAKE-knappen på
Polar-enheten.

3. Åpnemenyen fra øvre venstre hjørne og velgEnheter.

4. Under Telefonvarsler, velgPå, På (ingen forhåndsv.) ellerAv.

Når du slår på telefonvarsler vil du bli veiledet til å aktivere varslene på telefonen din (dvs. gi Polar
Flow-appen tilgang til varslene på telefonen din) hvis du ikke har aktivert dem. Aktivere varsler?
vises. Trykk påAktiver. Velg deretterPolar Flow og trykk påOK.

5. Synkroniser Polar-enheten dinmedmobilappen ved å trykke på og holde inne TILBAKE-knappen på
Polar-enheten.

Når du endrer varslingsinnstillingene i Polar Flow-mobilappenmå du huske å synkronisere Polar-enheten
dinmedmobilappen.

TELEFON

Hvis du vil at varsler skal sendes fra telefonen din til Polar-enheten, må du først aktivere varsler i mobilappene
du ønsker åmotta dem fra. Du kan enten gjøre dette via innstillingene i mobilappen eller via vars-
lingsinnstillingene i app-innstillingene på din Android-telefon. Se bruksanvisningen for telefonen din for mer
informasjon om innstillinger for app-varsler.

Såmå Polar Flow-appen ha tillatelse til å lese varslene fra telefonen din. Dumå gi Polar Flow-appen tilgang til
varslene på telefonen din (dvs. aktivere varsler i Polar Flow-appen). Polar Flow-appen veileder deg til å gi
tilgang ved behov. Du finner mer informasjon: Smart notifications (Android).

BRUK

Når du får et varsel vil Polar-enheten din varsle deg diskret med vibrasjon. En kalenderhendelse eller enmeld-
ing utløser ett varsel, mens varsler for innkommende anrop utløses inntil du trykker på TILBAKE-knappen på
Polar-enheten, besvarer anropet eller til varselet har vart i 30 sekunder.

Innringerens navn vises på skjermen hvis du har innringeren i adresseboken på telefonen din og navnet kun
inneholder grunnleggende latinske tegn og spesialtegn fra følgende språk: Fransk, finsk, svensk, tysk, norsk
eller spansk.

https://support.polar.com/en/support/smart_notifications_android
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I noen tilfeller vil svar-alternativet mangle når det kommer varsel om innkommende anrop på skjermen.
Dette er fordi noen Android-telefoner ikke har en varslingshandling for å besvare en samtale. Vær klar over at i
slike tilfeller kan det hende at du ikke blir varslet om en innkommende samtale i det hele tatt.

FORKAST VARSLER

Varsler kan forkastes manuelt eller via tidsavbrudd. Manuell forkasting av varslet fjerner det også fra tele-
fonskjermen dinmens tidsavbrudd bare fjerner det fra Polar-enheten din og det vil fortsatt være synlig på tele-
fonen din.

For å forkaste varsler fra skjermen:

l Manuelt: Trykk på TILBAKE-knappen

l Tidsavbrudd Varslet vil forsvinne etter 30 sekunder hvis du ikke avviser det manuelt

IKKE FORSTYRR

Hvis du vil deaktivere varsler i et bestemt tidsrom velger du Ikke forstyrr i Polar Flow-mobilappen. Når denne
er på vil du ikkemotta noen varsler for den tidsperioden du har angitt. Ikke forstyrr settes på som standard og
tidsperioden er 2200 - 0700. Endre innstilling for Ikke forstyrr som følger:

1. Åpne Polar Flow-mobilappen.

2. Åpnemenyen fra øvre venstre hjørne og velgEnheter.

3. Under Telefonvarsler kan du slå Ikke forstyrr på eller av og angi start- og sluttid for Ikke forstyrr.

Synkroniser A300medmobil-appen ved å trykke på og holde nede TILBAKE på din A300.

BLOKKERE APPER

I Polar Flow-appen kan du blokkere varsler fra visse apper. Når du har mottatt det første varselet fra en app på
Polar-enheten din blir appen oppført i Blokker apper. For å blokkere en app åpner dumenyen fra øvre venstre
hjørne og velgEnheter> Blokker apper.
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POLAR FLOW-APPEN OG -NETTJENESTEN
POLAR FLOW-APPEN
Med Polar Flow-appen kan du når som helst få en umiddelbar, visuell tolkning av aktivitets- og tren-
ingsdataene dinemens du er frakoblet, på det tidspunktet som passer deg best.

Få detaljer om aktiviteten din hele døgnet. Finn ut hvor mye aktivitet dumangler for å nå det dagligemålet ditt,
og hvordan du når det. Se steg, tilbakelagt distanse, forbrente kalorier og søvntid. Få inaktivitetsvarsler når
det er på tidemed bevegelse.

Flow-appen gir deg tilgang til treningsmålene dine og visning av kondisjonstestresultater på en enkel måte. Få
en rask oversikt over treningen din og omgående analyse av hver minste detalj av resultatene dine. Se de
ukentlige sammendragene av treningen din i treningsdagboken.

For å komme i gangmed Flow-appen laster du den ned til mobilen din fra App Store eller Google Play. Flow
App for iOS er kompatibel med iPhone 4S (eller nyere) og krever Apple iOS 7.0 (eller nyere). Polar Flow-mobil-
appen for Android er kompatibel med enheter som kjører Android 4.3 eller nyere. Gå til www.-
polar.com/en/support/Flow_app for brukerstøtte ogmer informasjon om bruk av Polar Flow-appen. Før en ny
mobil enhet (smarttelefon, nettbrett) tas i bruk, må den kobles til A300. Du finner mer informasjon under Tilkob-
ling.

For å se treningsdata i Flow-appenmå den synkroniseres med A300 etter økten. Når du synkroniserer A300
med Flow-appen, synkroniseres aktivitets- og treningsdataene dine også automatisk med Flow-nettjenesten
via en Internett-tilkobling. Flow-appen er den enklestemetoden for å sykronisere A300-treningsdataene dine
med nettjenesten. Gå til Synkronisering hvis du vil ha informasjon om synkronisering.

POLAR FLOW-NETTJENESTEN
Polar Flow-nettjenesten viser aktivitetsmålet ditt og detaljer om aktiviteten din, og hjelper degmed å forstå
hvordan de daglige vanene og valgene dine påvirker velværet ditt. Med Flow-nettjenesten kan du planlegge og
analysere alle detaljer av treningen din og finne ut mer om fremgangen og resultatene dine. Konfigurer og
tilpass A300 i henhold til treningsbehovene dine ved å legge til sportsprofiler og skreddersy innstillinger. Du
kan også dele høydepunkter fra treningenmed tilhengerne dine.

Konfigurer A300 på flow.polar.com/start for å begynne å bruke Flow-nettjenesten. Du får veiledning for å laste
ned og installere FlowSync-programvaren for synkronisering av datamellom A300 og nettjenesten, og for å
opprette en brukerkonto for nettjenesten. Last også ned Flow-appen til mobilen din for å få umiddelbar analyse
og enkel datasynkroniseringmed nettjenesten.

INNMATING

I Innmating kan du se hva du og vennene dine har holdt påmed i det siste. Ta en titt på de siste tren-
ingsøktene og aktivitetssammendragene, del de beste prestasjonene dine, kommenter og lik aktivitetene til
vennene dine.

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.flow.polar.com/start
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UTFORSK

I Utforsk kan du bla på kartet og se treningsøkter og ruteinformasjon som andre brukere har delt. Du kan også
gjenoppleve rutene til andre personer og se hvor høydepunktene inntraff.

DAGBOK

I Dagbok kan du se daglig aktivitet, planlagte treningsøkter (treningsmål) og gjennomgå tidligere tren-
ingsresultater og kondisjonstestresultater.

FREMGANG

I Fremgang kan du følgemed på utviklingen din ved hjelp av rapporter. Rapportene er en nyttig måte å følge
med på fremgangen din på ved trening over lengre perioder. For ukentlige, månedlige og årlige rapporter kan du
velge sportsaktivitet for rapporten. For en egendefinert periode kan du velge både periode og sportsaktivitet.
Velg tidsperiode og sportsaktivitet for rapporten fra rullegardinlistene, og trykk på hjulikonet for å velge hvilke
data du vil vise i rapportgrafen.

Gå til polar.com/en/support/flow for brukerstøtte ogmer informasjon om bruk av Flow-nettjenesten.

PLANLEGG TRENINGEN DIN

Planlegg treningen din i Flow-nettjenesten ved å opprette detaljerte treningsmål og synkronisere demmed
A300 via FlowSync eller Flow-appen. A300 gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under treningen. Vær
oppmerksom på at A300 bruker hjertefrekvenssoner i treningsøkter som du har planlagt i Flow-nettjenesten –
EnergyPointer-funksjonen er ikke tilgjengelig.

l Hurtigmål: Velg varighet eller kalorier sommål for treningsøkten. Du kan for eksempel velge å for-
brenne 500 kalorier eller trene i 30minutter.

l Fasemål: Du kan dele opp treningen din i faser og angi en ulik varighet og intensitet for hver av dem.
Denne funksjonen kan brukes hvis du for eksempel vil opprette en intervalltreningsøkt og legge til
passende faser for oppvarming og nedkjøling i økten.

l Favoritter: Opprett et mål og legg det til i Favoritter, slik at du enkelt får tilgang til det neste gang du vil
bruke det.

OPPRETT ET TRENINGSMÅL

1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.

2. I visningen Legg til treningsmål velger duHurtig eller Fase.

Hurtigmål

1. VelgHurtig.

2. VelgSport, angiMålnavn (maksimalt 45 tegn), Dato ogKlokkeslett, samt eventuelleMerknader
(valgfritt) du vil tilføye.

http://www.polar.com/en/support/flow


50

3. Fyll ut enten varighet eller kalorier. Du kan kun fylle ut én av verdiene.

4. Klikk på favorittikonet hvis du vil legge til målet i Favoritter.

5. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Fasemål

1. Velg Fase.

2. VelgSport, angiMålnavn (maksimalt 45 tegn), Dato ogKlokkeslett, samt eventuelleMerknader
(valgfritt) du vil tilføye.

3. Velg om du vil opprette et nytt fasemål (OPPRETT NYTT) eller brukemalen (BRUK MAL).

4. Legg til faser i målet ditt. Klikk påVARIGHET for å legge til en fase basert på varighet. Velg navn og
varighet for hver fase, manuell eller automatisk start av neste fase samt intensitet.

5. Klikk på favorittikonet hvis du vil legge til målet i Favoritter.

6. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

Favoritter

Hvis du har opprettet et mål og lagt det til i favorittene dine, kan du bruke det som et planlagt mål.

1. Velg FAVORITTMÅL. Treningsmålfavorittene dine vises.

2. Klikk påBRUK for å velge en favoritt sommal for målet ditt.

3. Angi Dato ogKlokkeslett.

4. Du kan redigeremålet hvis du vil, eller du kan la det være uendret.

Redigering av målet i denne visningen påvirker ikke favorittmålet. Hvis du vil redigere favorittmå-
let, går du til FAVORITTER ved å klikke på stjerneikonet ved siden av navnet og profilbildet ditt.

5. Klikk på LEGG TIL I DAGBOK for å legge til målet i Dagbok.

SYNKRONISER MÅLENE MED A300

Husk å synkronisere treningsmålene med A300 fra Flow-nettjenesten via FlowSync eller Flow-appen.
Hvis du ikke synkroniserer dem, er de bare synlige i dagboken eller i listen over favoritter i Flow-nettjenesten.

Når du har synkronisert treningsmålene dinemed A300, finner du følgende:

l planlagte treningsmål iMål-menyen (treningsøkter fra den siste uken og de neste fire ukene som ikke
er utført)

l treningsmål oppført som favoritter i Favoritter

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du starter en økt med treningsmål, kan du gå til Start en treningsøkt.
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FAVORITTER

I Favoritter kan du lagre og administrere favorittreningsmålene dine i Flow-nettjenesten. A300 kan inneholde
maksimalt 20 favoritter om gangen. Hvis du har over 20 favoritter i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen
overføres til A300 ved synkronisering. Du finner dem under Favoritter-menyen på A300.

I nettjenesten kan du endre rekkefølgen på favorittene ved å dra og slippe dem. Velg favoritten du vil flytte, og
dra den til ønsket plassering i listen.

Legg til et treningsmål i favorittene

1. Opprett et treningsmål.

2. Klikk på favorittikonet nederst til høyre på siden.

3. Målet legges til i favorittene dine.

eller

1. Åpne et eksisterendemål fraDagbok.

2. Klikk på favorittikonet nederst til høyre på siden.

3. Målet legges til i favorittene dine.

Rediger en favoritt

1. Klikk på favorittikonet øverst til høyre ved siden av navnet ditt. Alle favorittreningsmålene dine
vises.

2. Velg favoritten du vil redigere.

3. Du kan endre navnet påmålet. Klikk på LAGRE.

4. Hvis du vil redigere andre detaljer for målet, klikker du påVIS. Når du har gjort alle nødvendige
endringer, klikker du påOPPDATER ENDRINGER.

Fjern en favoritt

1. Klikk på favorittikonet øverst til høyre ved siden av navnet ditt. Alle favorittreningsmålene dine
vises.

2. Klikk på sletteikonet øverst til høyre i treningsmålet for å fjerne oppføringen fra listen over favoritter.

SPORTSPROFILER I FLOW-NETTJENESTEN

A300 inneholder som standard åtte sportsprofiler. I Flow-nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler i
sportslisten din, samt redigere dem og eksisterende profiler. A300 kan inneholdemaksimalt 20 sportsprofiler.
Hvis du har over 20 sportsprofiler i Flow-nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til A300 ved synk-
ronisering.
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Du kan endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem. Velg sportsaktiviteten du vil flytte, og
dra den til ønsket plassering i listen.

LEGG TIL EN SPORTSPROFIL

I Flow-nettjenesten:

1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.

2. VelgSportsprofiler.

3. Klikk på LEGG TIL SPORTSPROFIL, og velg sportsaktiviteten fra listen.

4. Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

REDIGER EN SPORTSPROFIL

I Flow-nettjenesten:

1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.

2. VelgSportsprofiler.

3. Klikk påREDIGER under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

l Treningslyder

Hjertefrekvens

l Hjertefrekvensvisning

l Puls synlig for andre enheter (andre kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth ® Smart-tekno-
logi (f.eks. treningsutstyr), kan registrere hjertefrekvensen din)

l Typen hjertefrekvenssone for treningsøktene du har opprettet i Flow-nettjenesten og overført til A300

Klikk på LAGRE når du er ferdig med sportsprofilinnstillingene. Husk å synkronisere innstillingenemed A300.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen
Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs
Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke
sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan
aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.

https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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SYNKRONISERING
Du kan overføre data fra A300 via USB-porten ved hjelp av FlowSync-programvare, eller du kan gjøre det
trådløst via Bluetooth Smart® ved hjelp av Flow-appen. For at du skal kunne synkronisere datamellom A300
og Flow-nettjenesten og -appen, må du ha en Polar-konto og FlowSync-programvare. Hvis du har konfigurert
A300 på flow.polar.com/start, har du allerede opprettet kontoen og lastet ned programvaren. Hvis du utførte
hurtigoppsettet da du begynte å bruke A300, kan du gå til flow.polar.com/start for å utføre det fullstendige
oppsettet. Last ned Flow-appen til mobilen din fra App Store.

Husk å synkronisere og holde dataene dine oppdatert mellom A300, nettjenesten ogmobilappen, uansett hvor
du befinner deg.

SYNKRONISER MED FLOW-APPEN

Kontroller følgende før synkronisering:

l Du har en Polar-konto og Flow-appen.

l Du har synkronisert data via FlowSync-programvarenminst én gang.

l Bluetooth er aktivert på denmobile enheten din, og flymodus er deaktivert.

l Du har opprettet en tilkoblingmellom A300 ogmobilen din. Du finner mer informasjon under Tilkobling.

Du kan synkronisere data på tomåter:

1. Logg deg på Flow-appen, og trykk på og hold nede TILBAKE-knappen på A300.

2. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.

3. Synkr. er fullført vises når du er ferdig.

eller

1. Logg deg på Flow-appen, gå til Innstilling. > Generelle innstilling. > Koble og synkr. > Synkr.
data og trykk på START-knappen på A300.

2. Kobler til enhet vises, etterfulgt av Kobler til applikasjon.

3. Synkr. er fullført vises når du er ferdig.

Når du synkroniserer A300med Flow-appen, synkroniseres aktivitets- og treningsdataene dine også auto-
matisk med Flow-nettjenesten via en Internett-tilkobling.

Gå til www.polar.com/en/support/Flow_app for brukerstøtte ogmer informasjon om bruk av Polar Flow-
appen.

http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/en/support/Flow_app
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SYNKRONISER MED FLOW-NETTJENESTEN VIA FLOWSYNC

For å synkronisere datamed Flow-nettjenestenmå du ha FlowSync-programvare. Gå til flow.polar.com/start,
og last ned og installer programvaren før du prøver å synkronisere.

1. Koble A300 til datamaskinen din, enten direkte eller med USB-kabelen. Kontroller at FlowSync-pro-
gramvaren kjører.

2. FlowSync-vinduet åpnes på datamaskinen, og synkroniseringen starter.

3. Fullført vises når du er ferdig.

Hver gang du kobler A300 til datamaskinen, overfører Polar FlowSync-programvaren dataene dine til Polar
Flow-nettjenesten og synkroniserer eventuelle innstillinger du har endret. Hvis synkroniseringen ikke starter
automatisk, starter du FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra Programmer-mappen (Mac OS X).
Hver gang en fastvareoppdatering er tilgjengelig, blir du varslet av FlowSync og bedt om å installere den.

Hvis du endrer innstillinger i Flow-nettjenestenmens A300 er koblet til datamaskinen din, trykker du på
Synkroniser i FlowSync for å overføre innstillingene til A300.

Gå til www.polar.com/en/support/flow for brukerstøtte ogmer informasjon om bruk av Flow-nettjenesten.

Gå til www.polar.com/en/support/FlowSync for brukerstøtte ogmer informasjon om bruk av FlowSync-pro-
gramvare.

http://www.flow.polar.com/M400
http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/FlowSync
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FASTVAREOPPDATERING
Du kan selv oppdatere firmwaren på A300 for å holde den oppdatert. Når en ny firmwareversjon er tilgjengelig,
får du et varsel via FlowSync når du kobler A300 til datamaskinen din. Firmwareoppdateringer lastes ned via
FlowSync. Flow-appen vil også varsle deg når ny firmware er tilgjengelig, men oppdateringen kan ikke utføres
via Flow-appen.

Firmwareoppdateringer kjøres for å forbedre funksjonaliteten til A300. Oppdateringene kan inneholde for-
bedringer av eksisterende funksjoner, helt nye funksjoner eller feilrettinger.

For å oppdatere firmwaren på A300må du ha følgende:

l En konto for Flow-nettjenesten (Polar-konto).

l Installert FlowSync-programvare.

l A300må være registrert i Flow-nettjenesten.

Du har gjort alt dette allerede hvis du har konfigurert A300 på flow.polar.com/start. Hvis du utførte
hurtigoppsettet da du begynte å bruke A300, kan du gå til flow.polar.com/start for å utføre det fullstendige
oppsettet.

Oppdater firmwaren på følgende måte:

1. Koble A300 til datamaskinen din, enten direkte eller med USB-kabelen.

2. FlowSync starter synkronisering av dataene dine.

3. Etter synkronisering blir du bedt om å oppdatere firmwaren.

4. Velg Ja. Ny firmware installeres (dette kan ta litt tid), og A300 starter på nytt.

Du taper ingen data som følge av firmwareoppdateringen: Før oppdateringen starter, synkroniseres
dataene fra A300med Flow-nettjenesten.

http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/start
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TILBAKESTILL A300
Som alt annet elektronisk utstyr anbefaler vi at A300 startes på nytt innimellom. Prøv å tilbakestille A300 hvis
du opplever problemermed enheten. Tilbakestill A300 ved å trykke på og holde nedeOPP, NED, TILBAKE og
LYS samtidig i noen sekunder, til Polar-animasjonen vises på displayet. Dette kalles enmyk tilbakestilling,
som ikke sletter dataene dine.
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VIKTIG INFORMASJON
TA VARE PÅ A300
Som alt annet elektronisk utstyr må Polar A300 behandles med forsiktighet. Anbefalingene nedenfor vil hjelpe
degmed å oppfylle garantikravene slik at du kan ha glede av produktet i mange år fremover.

A300

Hold treningsenheten ren.

l Vi anbefaler at du vasker enheten og silikonarmbåndet medmildt såpevann og skyller under rennende
vann etter hver treningsøkt. Fjern enheten fra armbåndet og vask dem separat. Tørk demmed et mykt
håndkle. Ikke lad enheten når den er våt.

Det er viktig at du vasker enheten og armbåndet etter bruk i svømmebasseng som inneholder klor
for å holde bassenget rent.

l Hvis du ikke har på deg enheten hele døgnet, må eventuell fukt tørkes bort før du legger den til lagring.
Enhetenmå ikke oppbevares i materialer som ikke puster eller i fuktige omgivelser, for eksempel i en
plastpose eller fuktig treningsbag.

l Tørk av denmed et mykt håndkle ved behov. Bruk et fuktig papirhåndkle til å tørke bort smuss fra tren-
ingsenheten. For at delene skal fortsette å være vanntette er det viktig at du ikke vasker tren-
ingsenhetenmed vann under trykk. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, f.eks. stålull eller
rengjøringskjemikalier.

l Når du kobler A300 til en datamaskin, må du kontrollere at det ikke er fukt, hår, støv eller smuss på
USB-kontakten på A300. Tørk forsiktig bort eventuell smuss eller fukt. Ikke bruk skarpe rengjørings-
verktøy som kan lage riper.

Driftstemperaturen er -10 °C til 50 °C.
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PULSSENSOR

Kontakt: Løsne kontakten fra stroppen etter hver gangs bruk, og tørk kontaktenmed et mykt håndkle.
Rengjør kontaktenmedmildt såpevann ved behov. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser (f.eks.
stålull eller rengjøringskjemikalier).

Stropp: Skyll stroppen under rennende vann etter hver gangs bruk, og la den tørke hengende. Rengjør strop-
pen forsiktig medmildt såpevann ved behov. Ikke bruk fuktgivende såper som kan legge igjen rester på strop-
pen. Stroppenmå ikke bløtlegges, strykes, renses eller blekes. Ikke strekk stroppen eller bøy
elektrodeområdene hardt.

Les vaskeanvisningene på etiketten på stroppen.

OPPBEVARING

Oppbevar treningsenheten og pulssensoren på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar dem i fuktige omgivelser, i
materialer som ikke puster (plastpose eller treningsbag) eller sammenmed ledendematerialer (våte
håndklær). Treningsenhetenmå ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid, for eksempel ved å ha den lig-
gende i bilen eller montert på sykkelfestet.

Vi anbefaler at treningsenheten legges til lagringmed delvis eller fullt oppladet batteri. Batteriet tappes gradvis
ved lagring. Hvis treningsenheten skal legges til lagring i mangemåneder, anbefaler vi at den lades opp igjen
etter et par måneder. Dette vil forlenge levetiden på batteriet.

Tørk og oppbevar stroppen og kontakten hver for seg for åmaksimere levetiden på batteriet i pulssensoren.
Oppbevar pulssensoren på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar pulssensoren i våt tilstand i materialer som
ikke puster (f.eks. i en treningsbag) for å unngå oksidering. Pulssensorenmå ikke utsettes for direkte sollys
over lengre tid.

SERVICE

I løpet av garantiperioden på to (2) år anbefaler vi at service på utstyret utføres av et godkjent Polar-ser-
vicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar
Electro. Gå til Begrenset internasjonal Polar-garanti hvis du vil hamer informasjon.

Hvis du vil ha kontaktinformasjon og adresser til alle Polar-servicesentre, kan du gå til www.-
polar.com/support og landspesifikke nettsteder.

Registrer Polar-produktet ditt på http://register.polar.fi/, slik at vi kan fortsette med å forbedre våre produkter
og tjenester slik at de bedre dekker dine behov. For å utføre registreringen trenger du en Polar-konto, som du
opprettet da du tok enheten i bruk via nettet. Brukernavnet for Polar-kontoen din er alltid e-postadressen din.
Samme brukernavn og passord er gyldig for Polar-produktregistrering, Polar Flow-nettjenesten og -appen,
Polar-diskusjonsforum og påmelding til nyhetsbrev.

http://www.polar.com/support
http://www.polar.com/support
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BATTERIER
Polar oppfordrer deg til å minimeremulige effekter fra avfall påmiljøet ogmenneskers helse ved å følge lokale
forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for
elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Ta øyeblikkelig kontakt med lege hvis de svelges. Batterier skal
avhendes på forsvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.

LAD BATTERIET PÅ A300

A300 har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan
lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer enmerkbar nedgang i kapasiteten. Antallet
ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Ikke lad batteriet i temperaturer under 0°C eller når A300 er våt.

USB-kontaktener plassert i enheten, noe som forenkler oppladningen. Du slipper å bruke lange, uhåndterlige
kabler. Du kobler bare A300 direkte til datamaskinen. Vi leverer imidlertid en USB-kabel sammenmed A300,
slik at du selv kan velge om du heller vil bruke den.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikkemed i produktsettet) ved lading
via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt
5V DC", og at den tilfører minst 500mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sik-
kerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

1. Koble A300 til USB-porten på datamaskinen, enten direkte (A) eller med USB-kabelen (B). Kontroller at
kabelen vender riktig vei. USB-symbolet på enhetens bakdeksel og på kabelen skal være ved siden av
hverandre. Kontroller at A300 er tørr før du kobler den til datamaskinen. Hvis batteriet er helt utladet, tar
det noenminutter før ladingen starter.
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2. Lading vises på displayet.

3. Når A300 er fullt oppladet, vises Oppladet batt. Koble fra. på displayet.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele
tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid.

BATTERIETS DRIFTSTID

Batteriets driftstid er opptil 26 dager med aktivitetssporing hele døgnet og trening 1 t/dag. Driftstiden avhenger
av mange faktorer, for eksempel temperaturen i miljøet der du bruker A300, funksjonene du bruker samt bat-
teriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på deg A300
under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.

VARSEL OM LAVT BATTERINIVÅ

Lavt batteri
Batteriets ladenivå er lavt. Det er for lavt til å registrere en treningsøkt. A300 bør
lades opp.

Lavt batteri. Lad opp.
Ladenivået har sunket til et kritisk nivå. Lad opp A300 så snart sommulig. Lad-
enivået er for lavt for registrering av en treningsøkt. A300må lades opp før en ny
treningsøkt kan startes.

Når displayet er tomt, er batteriet tomt og A300 har gått til dvalemodus. Lad opp A300. Hvis batteriet er helt
tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.
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SLIK SKIFTER DU BATTERI I PULSSENSOREN

Hvis du skal skifte batteriet i pulssensoren på egen hånd, må instruksjonene nedenfor følges nøye:

Ved utskiftning av batteriet må du kontrollere at tetningsringen ikke er skadet. I så fall må den skiftes ut med
en ny. Sett med tetningsringer og batterier er tilgjengelige hos velutstyrte Polar-forhandlere og godkjente
Polar-servicesentre. I USA ogCanada er ekstra tetningsringer tilgjengelige hos godkjente Polar-ser-
vicesentre. I USA kan sett med tetningsringer og batterier også kjøpes fra www.shoppolar.com.

Unngå klemmekontakt (dvs. samtidig kontakt fra begge sider) medmetallverktøy eller elektrisk ledende
verktøy, f.eks. pinsett, ved håndtering av et nytt, fullt oppladet batteri. Dette kan kortslutte batteriet, slik at det
lades ut raskere. Kortslutning skader vanligvis ikke batteriet, men det kan redusere batteriets kapasitet og
levetid.

1. Bruk enmynt til å åpne bat-
teridekselet ved å dreie det mot
klokken til OPEN.

2. Sett batteriet (CR 2025) inn i
dekselet slik at (+)-siden vender
mot dekselet. Pass på at tet-
ningsringen sitter på plass i
sporet for å sikre vanntetthet.

3. Trykk dekselet tilbake på plass.

4. Bruk mynten til å dreie dekselet
med klokken til CLOSE.

Eksplosjonsfare kan oppstå hvis batteriet skiftes ut med feil type.

FORHOLDSREGLER
Polar A300 er utviklet for åmåle hjertefrekvens og aktivitet. Den er ikke beregnet til annen bruk.

Treningsenheten bør ikke brukes til innhenting av miljødata som krever profesjonell eller industriell nøyak-
tighet.

FORSTYRRELSE UNDER TRENING

Elektromagnetisk forstyrrelse og treningsutstyr
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Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av elektrisk utstyr. WLAN-basestasjoner kan også forårsake for-
styrrelser når du trener med treningsenheten. Beveg deg bort fra mulige støykilder for å unngå ustadige
målinger eller feil.

Treningsutstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og
elektriske bremser, kan forårsake forstyrrelser. Prøv følgende for å løse disse problemene:

1. Ta av deg pulssensoren, og bruk treningsutstyret på vanlig måte.

2. Flytt på treningsenheten til du finner et område der den ikke viser forstyrrelser eller blinker med
hjertesymbolet. Forstyrrelsene er ofte verst rett foran displaypanelet på utstyret, mens venstre eller
høyre side av displayet kan være relativt fritt for forstyrrelser.

3. Ta på deg pulssensoren igjen og hold treningsenheten i dette støyfrie området såmye sommulig.

Hvis treningsenheten fortsatt ikke fungerer med treningsutstyret, kan det være at det avgir for mye elektrisk
støy til at trådløs hjertefrekvensmåling er mulig. For mer informasjon kan du gå til www.polar.com/support.

SLIK REDUSERER DU RISIKOER UNDER TRENING

Trening kanmedføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefaler vi at du svarer på
følgende spørsmål om din helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før
du påbegynner treningen.

l Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene?

l Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet?

l Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?

l Har du tidligere hatt pusteproblemer?

l Har du symptomer på noen sykdom?

l Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdom eller medisinsk behandling?

l Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet?

l Røyker du?

l Er du gravid?

I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma,
pustebesværmedmer, samt noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen.

Det er viktig å lytte til kroppens signaler mens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg
svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere intens-
itet.

Obs!Hvis du bruker pacemaker, defibrillator eller annen implantert elektronisk enhet, kan du bruke Polar-
produkter. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes
det ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store
mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter

http://www.polar.com/support
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er egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr, som defibrillatorer. Hvis du er i tvil, eller du
opplever uvanlige symptomermens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kon-
takte produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle.

Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du har mistanke om en
allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførte materialene i Tekniske spesifikasjoner. For å
unngå at huden din reagerer på pulssensoren kan du bære den utenpå en skjorte, men fukt skjorten godt under
elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil.

Kombinasjonen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av fargen smitter av overflaten på
pulssensoren og setter flekker på klær. Hvis du bruker parfyme, solkrem eller insektmiddel på huden, må du
sørge for at det ikke kommer i kontakt med treningsenheten eller pulssensoren. Prøv å unngå klærmed farger
som kan smitte av på treningsenheten (spesielt gjelder dette for treningsenheter i lyse farger).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
A300

Batteritype: 68mAh Li-Pol oppladbart batteri

Driftstid: Opptil 26 dager med akt-
ivitetsregistrering hele døgnet og trening
1 t/dag

Driftstemperatur: -10 °C til 50 °C

Materiale i treningscomputeren: Enhet: ABS (akrylnitril-butadien-styren),
polykarbonat, rustfritt stål, poly-
metylmetakrylat

Armbånd: silikon, rustfritt stål

Klokkens nøyaktighet: Bedre enn ± 0,5 sekunder/dag ved en
temperatur på 25 °C

Nøyaktighet for måling av hjer-
tefrekvens:

± 1% eller 1 bpm, avhengig av hvilken
verdi som er størst. Definisjonen gjelder
under stabile forhold.

Måleområde for hjertefrekvens: 15-240 bpm

Vanntetthet: 30m

Minnekapasitet: 60 timers treningmed hjertefrekvens
(avhengig av språkinnstillingene)

H7 PULSSENSOR

Batteriets levetid: 200 t

Batteritype: CR 2025
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Tetningsring for batteri: O-ring 20,0 x 1,0, materiale: FPM

Driftstemperatur: -10 °C til 50 °C

Kontaktmateriale: Polyamid

Materiale i stroppen: 38 % polyamid, 29 % polyuretan, 20 %
elastan, 13 % polyester

Vanntetthet: 30m

Bruker trådløs Bluetooth® Smart-teknologi.

A300 er også kompatibel med følgende Polar-pulssensorer: Polar H1, Polar H2 (medGymLink-teknologi) og
Polar H7.

POLAR FLOWSYNC-PROGRAMVARE

For å bruke FlowSync-programvarenmå du ha en datamaskin medMicrosoft Windows eller Mac oper-
ativsystem, Internett-tilkobling og en ledig USB-port.

Sjekk den nyeste informasjonen om kompatibilitet fra support.polar.com.

KOMPATIBILITET FOR POLAR FLOW-MOBILAPPEN

Sjekk den nyeste informasjonen om kompatibilitet fra support.polar.com.

Polar A300-treningsenheten bruker blant annet følgende patenterte teknologier:

l OwnIndex®-teknologi for kondisjonstest

VANNTETTHETEN TIL POLAR-PRODUKTER

De fleste Polar-produkter kan brukes mens du svømmer. De er imidlertid ikke dykkeinstrumenter. For at
delene skal fortsette å være vanntette er det viktig at du ikke trykker på knappene på enheten under vann.

Polar-enheter med pulsmåling på håndleddet egner seg for svømming og bading. De registrerer akt-
ivitetsdataene dine basert på håndleddbevegelsene dine også under svømming. Testene våre har imidlertid
vist at funksjonen for pulsmåling på håndleddet ikke fungerer optimalt i vann, og vi kan derfor ikke anbefale
pulsmåling på håndleddet under svømming.

I klokkebransjen indikeres vanntetthet vanligvis i meter, noe som betyr det statiske vanntrykket på den
aktuelle dybden. Polar bruker det samme indikasjonssystemet. Vanntettheten til Polar-produktene testes i
henhold til den internasjonale standarden ISO 22810 eller IEC60529. Alle Polar-enheter med van-
ntetthetsindikasjon er testet for vanntrykktoleranse før levering.

https://support.polar.com/en/support/FlowSync/What_are_the_technical_requirements_for_using_Polar_FlowSync_software
https://support.polar.com/en/support/polar_flow_app_and_compatible_devices
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Polar-produktene deles inn i fire kategorier med hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å
finne vanntetthetskategorien, og sammenligne denmed diagrammet nedenfor. Vær oppmerksom på at disse
definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter.

Ved undervannsaktiviteter vil det dynamiske trykket som genereres av bevegelsene i vannet, være høyere
enn det statiske trykket. Dette betyr at bevegelse av produktet under vann utsetter det for høyere trykk enn
om produktet ble holdt stasjonært.

Merking på
baksiden av
produktet

Vannsprut,

svette,
regndråper
osv.

Bading og
svømming

Fridykking
med
snorkel
(uten
luftflasker)

Scubadykking

(med
luftflasker)

Vanntetthetskarakteristikker

Vanntett
IPX7

OK - - - Ikke vask med vann under
trykk.
Beskyttet mot vannsprut,
regndråper osv.
Referansestandard:
IEC60529.

Vanntett
IPX8

OK OK - - Minimum for bading og svøm-
ming.
Referansestandard:
IEC60529.

Vanntett
Vanntett til
20/30/50
meter
Egnet for
svømming

OK OK - - Minimum for bading og svøm-
ming.
Referansestandard:
ISO22810.

Vanntett til
100meter

OK OK OK - For hyppig bruk i vann, men
ikke scubadykking.
Referansestandard:
ISO22810.

BEGRENSET INTERNASJONAL POLAR-GARANTI
l Garantien påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale eller stat-
lige bestemmelser og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til forhandleren basert på salgs-
/kjøpskontrakt.

l Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt av Polar Electro Inc. til forbrukere som har
kjøpt dette produktet i USA eller Canada. Denne begrensede internasjonale Polar-garantien er utstedt
av Polar Electro Oy til forbrukere som har kjøpt dette produktet i andre land.

l Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. gir den opprinnelige forbruker/kjøper av dette utstyret to (2) års
garanti fra kjøpsdatoen. Garantien dekker material- og produksjonsfeil på produktet.
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l Kvitteringen fra det opprinnelige kjøpet anses som ditt kjøpsbevis!

l Garantien dekker ikke batteriet, vanlig slitasje, skader forårsaket av feil bruk av produktet, ulykker, mis-
lighold i henhold til produsentens anvisninger, mangelfullt vedlikehold, kommersiell bruk, ødelagt
emballasje og heller ikke den elastiske stroppen eller sportstøy fra Polar.

l Garantien dekker ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller tilfeldige,
avledede eller spesielle, som har sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det.

l Varer som er kjøpt brukt, dekkes ikke av garantien på to (2) år, medmindre dette på annenmåte
fremgår av det lokale lovverket.

l I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt eller produktet byttes ut mot et nytt hos et
godkjent Polar-servicesenter, uansett hvilket land det ble kjøpt i.

Garantien for et hvilket som helst produkt er begrenset til land der produktet opprinnelig ble markedsført.

Dette produktet er i samsvar med EU-direktivene 2014/53/EC og 2011/65/EC. Den relevante sams-
varserklæringen og annen informasjon om forskriftene for hvert produkt er tilgjengelig på www.-
polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter.

Denne overkryssede avfallsbeholderen viser at Polar-produkter er elektronisk utstyr, som er omfattet av direkt-
ivet 2012/19/EU fra EU-parlamentet og av direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), og at batterier
og akkumulatorer som brukes i produktene, omfattes av direktivet 2006/66/EC fra EU-parlamentet og av
direktivet fra 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og denne typen avfallsprodukter. Disse
produktene, samt batterier/akkumulatorer i Polar-produktene, skal derfor avhendes separat i EU-land. Polar
oppfordrer deg til å minimeremulige effekter fra avfall påmiljøet ogmenneskers helse også utenfor EU ved å
følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere produktavfall ved egne avfall-
smottak for elektronisk avfall. Batterier og akkumulatorer bør også avleveres til egnede spesialmottak.

Produsert av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, tlf. +358 8 5202 100, faks +358 8 5202
300, www.polar.com.

Polar Electro Oy er et ISO 9001:2008-sertifisert selskap.

© 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken
kan brukes eller reproduseres i noen form eller på noenmåte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro
Oy.

Navnene og logoene i denne brukerhåndboken eller på pakningen til dette produktet er varemerker tilhørende
Polar Electro Oy. Navnene og logoene som ermerket med et ®-symbol i denne brukerhåndboken eller på
pakningen til dette produktet, er registrerte varemerker tilhørende Polar Electro Oy. Windows er et registrert

https://www.polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter
https://www.polar.com/nb/informasjon_om_forskrifter
http://www.polar.com/
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varemerke tilhørendeMicrosoft Corporation, ogMac OS er et registrert varemerke tilhørende Apple Inc. App
Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemerke tilhørendeGoogle Inc.
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slikemerker av Polar Electro Oy, er underlagt lisens.

ANSVARSFRASKRIVELSE
l Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene som beskrives i bruker-
håndboken, kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram.

l Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne bruker-
håndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige.

l Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlige for skader, tap, kostnader eller utgifter, det
være seg direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, som har sitt utspring i denne bruker-
håndboken eller som er knyttet til bruken av dette materialet eller til produktene som er beskrevet i
brukerhåndboken.
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