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POLAR A300 MANUAL DE UTILIZARE
INTRODUCERE
Felicitări pentru noul dumneavoastră dispozitiv A300! Cu dispozitivul demăsurare a activității 24/7, noul dvs.
tovarăș vă încurajează să duceți o viață mai activă și mai sănătoasă. Obțineți o vedere de ansamblu asupra
activității zilnice pe A300 sau în aplicația Polar Flow. Împreună cu serviciul web Polar Flow și cu aplicația
Flow, A300 vă ajută să înțelegeți cum vă afectează starea de bine alegerile și obiceiurile dvs.

Acest manual de utilizare vă ajută să porniţi cu noul dumneavoastră A300. Pentru a consulta tutorialele video
şi ceamai recentă versiune a acestui manual de utilizare, accesaţi www.polar.com/support/A300.

POLAR A300

Monitorizați-vă activitățile de zi cu zi și vedeți cum sănătatea dvs. va avea de câștigat. Veţi primi îndrumare
asupramodului de a vă atinge obiectivul zilnic de activități. Verificați-vă ținta în aplicația Flow sau în serviciul
web Flow. Schimbați-vă brățara și accesorizați orice ținută! Puteți cumpăra brățări suplimentare separat.

http://www.polar.com/en/support/a300
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CABLU USB

Un set de produse include un cablu USBstandard. Folosiţi cablul USB personalizat pentru a încărca bateria şi
pentru a sincroniza datele între dispozitivul A300 şi serviciul web Polar Flow prin intermediul software-ului
FlowSync.

APLICAŢIA POLAR FLOW

Vizualizaţi activitatea dvs. şi datele de antrenament dintr-o privire după fiecare sesiune. Aplicaţia Flow sin-
cronizează datele de antrenament fără fir cu serviciul web Polar Flow. O găsiți la App StoreSM sauGoogle
playTM.

SOFTWARE-UL POLAR FLOWSYNC

Software-ul Flowsync vă permite să sincronizaţi datele între dispozitivul A300 şi serviciul web Flow pe com-
puterul dumneavoastră. Accesați flow.polar.com/start pentru a începe să folosiți A300 și pentru a descărca și
instala software-ul FlowSync.

SERVICIUL WEB POLAR FLOW

Planificați-vă antrenamentele, monitorizați-vă reușitele, primiți sfaturi și vedeți analize detaliate ale activității
și rezultatele antrenamentelor dvs. Anunțați-vă toți prietenii despre reușitele dvs. Găsiţi toate acestea la polar.-
com/flow.

SENZOR PENTRU RITM CARDIAC H7

Purtați confortabilul senzor de ritm cardiac împreună cu A300 și veți obținemai mult din activitatea sportivă zil-
nică. Vedeţi ritmul cardiac exact în timp real pe dispozitivul A300 în timpul antrenamentului. Ritmul dum-
neavoastră cardiac este utilizat pentru a analizamodul în care s-a desfăşurat sesiunea. Senzorul de ritm
cardiac Polar H7 vă detectează ritmul cardiac chiar și atunci când înotați.

Numai inclus în dispozitivul A300 cu seturile de senzori pentru ritmul cardiac. Dacă aţi cumpărat un set
care nu include un senzor pentru ritmul cardiac, nu vă faceţi griji, puteţi cumpăra unul ulterior.

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
http://www.polar.com/flow
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NOŢIUNI INTRODUCTIVE
CONFIGURAŢI DISPOZITIVUL DVS. A300
Atunci când primiți noul dumneavoastră dispozitiv A300, acesta se află în modul de depozitare. Se activează
atunci când este conectat la un computer pentru setare sau la un încărcător USB pentru încărcare. Vă
recomandăm să încărcați bateria înainte de a începe să folosiți A300. Dacă bateria este descărcată complet,
durează câtevaminute până să înceapă încărcarea. Vezi Batteries (Baterii) pentru informații detaliate despre
încărcarea bateriei, timpii de funcționare a bateriei și notificările de baterie descărcată.

Pentru a vă asigura că vă bucuraţi de A300 la capacitate maximă, vă rugăm să începeți să-l folosiți
după cum urmează:

1. Accesați flow.polar.com/start și instalați software-ul FlowSync pentru a seta A300 și pentru a-l
menține actualizat..

2. Deconectați brățara așa cum este descris în capitolul Wristband (Brățară).

3. Conectați A300 la portul USB al computerului dvs. fie direct (A), fie cu un cablu USB (B) pentru setare
și pentru încărcarea bateriei. Asigurați-vă că cablul este cu partea corespunzătoare în sus – simbolurile
USB de pe capacul din spate al dispozitivului și cel de pe cablu trebuie să se potrivească. (B). Asig-
urați-vă că A300 este uscat înainte de a-l conecta la computer.

4. Apoi vă vom ghida prin procesul de setare a A300 și de înregistrare în serviciul web Flow.

Pentru a obţine celemai exacte date despre activitatea personală şi despre antrenament, este
important să fiţi precis în realizarea setărilor fizice atunci când vă înregistrați în serviciul web. Atunci
când vă înregistrați, puteți selecta limba și să obțineți cele mai recente firmware pentru A300 dvs.

După ce setarea s-a încheiat, sunteți gata de pornire. Distracţie plăcută!

CONFIGURARE RAPIDĂ

Dacă vă grăbiţi să începeţi prima zi activă împreună cu dispozitivul A300, puteţi face o configurare rapidă.

http://flow.polar.com/start
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Dacă efectuați configurarea rapidă, puteți utiliza A300 numai în limba engleză. Dacă alegeţi o altă limbă
decât engleză, veţi fi ghidat pentru a accesa flow.polar.com/start şi a accesa limba. Când utilizaţi A300 cu ser-
viciul web Flow, puteţi adăuga o altă limbă în timpul configurării.

1. Deconectați brățara și conectați A300 la un computer sau un încărcător USB pentru a-l activa și pentru a
încărca bateria. Dacă bateria este descărcată complet, durează câtevaminute până să înceapă încărcarea.

2. Configuraţi dispozitivul dvs. A300 introducând setările de bază în dispozitiv.

SETĂRI DE BAZĂ

Pentru a primi cele mai exacte date despre antrenamentul personal, este important să fiți preciși cu setările
fizice, cum ar fi experienţa dumneavoastră de antrenament, vârsta, greutatea corporală şi sexul, deoarece
acestea au un efect asupra calculării caloriilor, dar şi asupra altor caracteristici de Smart Coaching.

Se afişeazăSet up Polar A300 (Configuraţi dispozitivul Polar A300). Setaţi datele următoare şi confirmaţi
fiecare selecţie cu butonul START. Dacă în oricemoment doriţi să reveniţi şi să schimbaţi o setare pre-
cedentă, apăsaţi ÎNAPOI.

1. Setaţi formatul orei : Alegeţi 12 h sau 24 h. Pentru 12 h, selectaţi AM sauPM. Apoi setaţi ora locală.

2. Date format (Format dată): Alegeţi date format (format dată) și apoi introduceţi data curentă.

3. Units (Unităţi): Alegeţi unităţile de măsură metrice (kg, cm)) sau imperiale (lb, ft)).

4. Date of birth (Data naşterii): Introduceţi-vă data naşterii.

5. Set weight (Setaţi greutatea) : Introduceţi greutatea dumneavoastră.

6. Set height (Setaţi înălţimea) : Introduceţi înălţimea dumneavoastră.

7. Choose sex (Alegeţi sexul) : SelectaţiMale (Bărbat) sau Female (Femeie).

3. Se afişeazăReady to go! (Gata de pornire!) când aţi terminat setările şi dispozitivul A300 trece în vizu-
alizarea timp.

Pentru a obține date exacte privind activitatea și antrenamentul și pentru a vă asigura că aveți cel mai
recent software, efectuați configurarea în serviciul web Flow așa cum este descris anterior.

BRĂȚARĂ
Conectorul USB pentru A300 este dispozitivul din interiorul brățării. Trebuie să desfaceți brățara pentru a seta
A300 cu ajutorul unui computer, pentru încărcarea bateriei și pentru schimbarea brățării.

http://www.flow.polar.com/start
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1. Îndoiți brățara în partea cataramei pentru a o desprinde de dispozitiv.

2. Țineți brățara în partea cataramei. Treceți brățara peste butoane, mai întâi dintr-o parte, apoi din
cealaltă. Întindeți brățara numai dacă este necesar.

3. Trageți dispozitivul din brățară.

Pentru a fixa brățara, realizați pașii în ordine inversă.
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FUNCŢIILE BUTOANELOR ŞI STRUCTURA MENIULUI
FUNCŢIILE BUTOANELOR

A300 are cinci butoane care au diverse funcţionalităţi, în funcţie de situaţia de utilizare. Vezi imaginea demai
jos pentru a afla ce funcţionalităţi au butoanele în diferite moduri.

SFATURI PRACTICE

l În orice afișare, mai puțin în timpul antrenamentului, dacă apăsați pe SUS, JOS, START sau ÎNAPOI,
se aprinde o lumină de fundal slabă. Pentru o lumină de fundal mai puternică, apăsați pe butonul
LUMINĂ.

l Pentru a bloca și debloca butoanele, apăsați și țineți apăsat LIGHT (LUMINĂ) înmodul de vizualizare
timp sau în timpul sesiunilor de antrenament.

l Pentru a schimba afișarea ceasului apăsați și țineți apăsat UP (SUS) înmodul de vizualizare timp.

l Pentru a vă sincroniza A300 cu aplicația Flow apăsați și țineți apăsat BACK (ÎNAPOI) în modul de vizu-
alizare timp.

l Apăsaţi şi menţineţi apăsat BACK (Înapoi) pentru a reveni la vizualizare timp dinmeniu.

l Pentru a bloca / debloca un interval în timpul sesiunii de antrenament apăsați și țineți apăsat START
(PORNIRE).

l Pentru a încheia sesiunea dvs. de antrenament apăsați și țineți apăsat BACK (ÎNAPOI) timp de 3
secunde.
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STRUCTURA MENIULUI

Intraţi şi răsfoiţi meniul apăsând SUS sau JOS. Confirmaţi selecţiile cu butonul START şi reveniţi cu butonul
ÎNAPOI.

În meniu veţi găsi:

l Activity
(Activitate)

l History
(Istoric)

l Settings
(Setări)

l Fitness test
(Testul formei
fizice)

Dacă ați adăugat niște ţinte de antrenament ca favorites (Favorite), în serviciul web Flow, veți găsiFavorites
și în meniu.

Dacă ați creat training targets (ținte de antrenament) în serviciul web Flow și le-ați transferat în A300, veți găsi
Targets(Ținte) și în meniu.

INTERCONECTAREA
Senzorul pentru ritmul cardiac BluetoothSmart ® sau un dispozitiv mobil (smartphone sau tabletă) trebuie să
fie interconectat cu dispozitivul dumneavoastră A300. Interconectarea nu durează decât câteva secunde şi
asigură primirea semnalelor de către dispozitivul A300 numai de la senzorii şi dispozitivele dumneavoastră,
permiţând antrenamentul fără perturbări într-un grup. Înainte de a introduce un eveniment sau o cursă, veri-
ficaţi dacă aţi făcut interconectarea acasă pentru a împiedica interferenţa produsă de transmisia datelor.

INTERCONECTAREA UNUI SENZOR PENTRU RITM CARDIAC CU A300

Atunci când folosiți senzorul pentru ritm cardiac Polar H7, A300 poate detecta ritmul dumneavoastră car-
diac prin transmisie GymLink înainte de a interconecta senzorul cu A300. Transmisia GymLink a fost
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optimizată pentru a fi folosită în timpul înotului și vă recomandăm să utilizați transmisia Bluetooth Smart ® în
celelalte sporturi. Așadar, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi interconectat senzorul pentru ritm cardiac înainte de
antrenament.

Există douămoduri de a interconecta un senzor pentru ritm cardiac cu dispozitivul A300:

1. Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac şi apăsaţi START în vizualizarea timp pentru a intra în modul pre-
antrenament.

2. Atunci când se afișeazăPairing (Interconectare), atingeți senzorul pentru ritm cardiac cu dispozitivul
A300.

3. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

sau

1. AccesaţiGeneral Settings > Pair and sync > Pair new device (Setări generale > Interconectare şi
sincronizare > Interconectare dispozitiv nou) şi apăsaţi START.

2. Atunci când se afișeazăPairing (Interconectare), atingeți senzorul pentru ritm cardiac cu dispozitivul
A300.

3. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

INTERCONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL CU A300

Înainte de a interconecta un dispozitiv mobil

l efectuați setarea la flow.polar.com/start conform descrierii de la capitolul Set up your A300

l descărcaţi aplicaţia Flow dinmagazinul de aplicaţii

l asiguraţi-vă că dispozitivul dumneavoastră mobil Bluetooth este pornit şi modul avion/modul zbor nu
este pornit.

Pentru a interconecta un dispozitiv mobil:

1. Pe dispozitivul mobil, deschideţi aplicaţia Flow şi conectaţi-vă la contul dumneavoastră Polar, pe care
l-ați creat atunci când ați setat dispozitivul A300.

2. Aşteptaţi să apară vizualizareaConnect product (Conectare produs) pe dispozitivul mobil, se
afişează (Waiting for A300) (Aşteptare A300).

3. În A300, țineți apăsat butonul BACK (Înapoi)

SAU

accesaţi Settings > General Settings > Pair and sync > Pair mobile (Setări >Setări generale >
Interconectare şi sincronizare > Interconectaremobil) şi apăsaţi START.

4. Se afișeazăPair: touch device with A300 (Interconectare: atingeți dispozitivul cu A300). Atingeți
dispozitivul mobil cu A300

http://www.flow.polar.com/start
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5. Se afişeazăPairing (Interconectare).

6. Se afișează pe A300Confirm on other dev. xxxxx (Confirmați pe alt disp. xxxxx). Introduceți codul
pin al A300 în dispozitivul mobil. Începe interconectarea.

7. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată) când aţi terminat.

ŞTERGEREA UNEI SINCRONIZĂRI

Pentru a şterge o interconectare cu un senzor sau un dispozitiv mobil:

1. Accesaţi Settings > General settings > Pair and sync > Remove pairings (Setări > Setări gen-
erale > Interconectare şi sincronizare > Ștergeți interconectări) şi apăsaţi START.

2. Alegeţi dispozitivul pe care doriţi să-l ştergeţi din listă şi apăsaţi START.

3. Se afişeazăDelete pairing? (Ştergere interconectare?), alegeţi Yes (Da) şi apăsaţi START.

4. Se afișeazăPairing deleted (Ștergeți interconectări) când ați terminat.



18

SETĂRI
SETĂRI PROFIL SPORTIV
PROFILURI SPORTIVE

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi capitolul Sport Profiles (Profiluri sportive).

UrmătoareleSport profiles (Profiluri sportive) se găsesc deja în A300:

l Running (Alergare)

l Walking (Mers)

l Cycling (Ciclism)

l Strength training (Antrenament de forță)

l Group exercise (Exerciții pe grupe)

l Other indoor (Alt sport în interior)

l Other outdoor (Alt sport în exterior)

l Swimming (Înot)

În serviciul web Flow, puteţi adăuga noi sporturi în listă şi le puteţi sincroniza cu A300 și astfel creați o listă cu
toate sporturile dumneavoastră frecvente. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Profiluri sportive în ser-
viciul web Flow.

Dacă aţi editat profilurile sportive în serviciul web Flow înainte de prima sesiune de antrenament şi le-aţi
sincronizat cu A300, lista de profiluri sportive va conţine profilurile sportive editate.

SETĂRI

ÎnSettings > Sport profiles (Setări > Profiluri sportive) puteți edita anumite setări pentru fiecare profil sportiv
pentru a se potrivi cu nevoile dumneavoastră de antrenament.

Pentru a vizualiza saumodifica setările profilurilor sportive, accesaţi Settings > Sport profiles (Setări > Pro-
filuri sportive) şi alegeţi profilul pe care doriţi să-l editaţi.

l Training sounds (Sunete de antrenament): AlegeţiOn (Activat) sauOff (Dezactivat).

l Feedback la vibrații: AlegeţiOn (Activat) sauOff (Dezactivat). Atunci când este pornit, A300
vibrează când, de exemplu, începeți sau terminați o sesiune de antrenament sau când v-ați atins o
țintă de antrenament.

l Heart rate settings (Setările ritmului cardiac): HR view(Vizualizarea ritmului cardiac): SelectațiBeats
per min (bătăi peminut) sau% din max (% din ritmul dumneavoastră cardiac maxim). HR visible to
others (Ritm cardiac vizibil pentru alții): AlegeţiOn (Activat) sauOff (Dezactivat). Dacă alegeţiOn
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(Activat), alte dispozitive compatibile (de ex. echipament de gimnastică) pot detecta ritmul dum-
neavoastră cardiac.

Ogamămai largă de opţiuni de personalizare este disponibilă în serviciul web Flow.. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Setările profilurilor sportive şi Profilurilor sportive în serviciul web Flow.

Observați că în numeroase profiluri de sporturi de interior, sporturi de grup și sporturi de echipă, setareaHR
visible to other devices (HR vizibil pentru alte dispozitive) este activată implicit. Acest lucru înseamnă că
dispozitivele compatibile, care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, de ex. echipamente de gim-
nastică, vă pot detecta ritmul cardiac. Puteți verifica profilurile sporturilor care au transmisia prin Bluetooth
activată înmod implicit în Polar Sport profiles list (Listă profiluri sporturi Polar). Puteți activa sau dezactiva
transmisia prin Bluetooth din sport profile settings (Setări profil sport).

SETĂRI FIZICE
Pentru a vizualiza şi edita setările fizice, accesaţi Settings > Physical settings (Setări > Setări fizice) Este
important să oferiţi informaţii precise la setările fizice, în special când setaţi greutatea, înălţimea, data naşterii
şi sexul, deoarece acestea au un impact asupra preciziei măsurării valorilor de către A300, cum ar fi limitele rit-
mului cardiac şi consumul de calorii.

ÎnPhysical setttings (Setări fizice) veţi găsi:

l Weight (Greutate): Setaţi-vă greutatea în kilograme (kg) sau livre (lb).

l Height (Înălţime): Setaţi-vă înălţimea în centimetri (sistemmetric) sau în picioare şi inci (sistem imper-
ial).

l Date of birth (Data naşterii): Setaţi-vă data naşterii. Ordinea în care se fac setările datei depinde de
formatul orei şi datei pe care l-aţi ales (24 h: zi - lună - an / 12h: lună - zi - an).

l Sex (Sexul): SelectaţiMale (Bărbat) sau Female (Femeie).

Vă rugăm să încheiați setările în serviciul webFlow pentru a obține date precise privind activitatea și țin-
tele de activitate, și pentru a putea să folosiți toate caracteristicile dispozitivului dvs. A300.

SETĂRI GENERALE
Pentru a vizualiza şi edita setările generale, accesaţi Settings > General settings (Setări > Setări generale)

ÎnGeneral setttings (Setări generale) veţi găsi:

l Pair and sync (Interconectare şi sincronizare)

l Flight mode (Modul Zbor)

l Inactivity alert (Alertă de inactivitate)

l Units (Unităţi)

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


20

l Language (Limba)

l About product (Despre produs)

INTERCONECTARE ŞI SINCRONIZARE
l Pair and sync mobile device (Interconectare şi sincronizare dispozitiv mobil) Interconectaţi dispoz-
itivele mobile cu dispozitivul dvs. A300. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Interconectarea. Sin-
cronizați datele din A300 cu un dispozitiv mobil. Sfat:Puteți face sincronizarea și apăsând și ținând
apăsat butonul BACK (ÎNAPOI) în modul vizualizare timp.

l Pair other device (Interconectare dispozitiv nou): Interconectarea senzorilor pentru ritm cardiac cu
dispozitivul dvs. A300. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Interconectarea.

l Remove pairings (Îndepărtare interconectări): Îndepărtaţi interconectări cu un senzor de ritm car-
diac sau un dispozitiv mobil.

MODUL ZBOR

AlegeţiOn (Activat) sauOff (Dezactivat).

Modul Zbor întrerupe toate comunicaţiile wireless de la dispozitiv. Îl puteţi utiliza în continuare pentru a
colecta activitatea, dar nu-l puteţi folosi în sesiunile de antrenament cu un senzor pentru ritmul cardiac
Bluetooth® Smart şi nici nu puteţi sincroniza datele cu aplicaţia mobilă Polar Flow pentru căBluetooth®
Smart este dezactivat.

ALERTĂ DE INACTIVITATE

Setaţi alerta de inactivitate laOn (Activat) sauOff (Dezactivat). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Urmărirea activităţii 24/7

UNITĂŢI

Alegeţi unităţile metrice (kg, cm) sau imperiale (lb, ft). Setaţi unităţile folosite pentru amăsura greutatea,
înălţimea, distanţa şi viteza.

LIMBA

Implicit, A300 este livrat în limba engleză. Puteți alege o altă limbă atunci când setați A300 la flow.-
polar.com/start, sau puteți schimbamai târziu limba în serviciul web Flow.

Pentru a adăuga o altă limbă ulterior:

1. Accesați polar.com/flow și înregistrați-vă.

2. Faceţi clic pe numele dumneavoastră/fotografia profilului din colţul din dreapta sus, alegeți Products
(Produse), și apoi Polar A300Settings (Setări).

http://www.flow.polar.com/start
http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow
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3. Alegeți o limbă din listă.

4. Sincronizați datele din serviciul web Flow cu A300 prin FlowSync.

DESPRE PRODUS

Verificaţi identificatorul de dispozitiv pentru dispozitivul dumneavoastră A300, precum şi versiunea firmware
şi modelul HW. Aveți nevoie de aceste informații dacă contactați serviciul de asistență clienți Polar.

SETĂRILE CEASULUI
Pentru a vizualiza şi edita setările ceasului, accesaţi Settings > Watch settings (Setări > Setări ceas)

ÎnWatch setttings (Setări ceas) veţi găsi:

l Alarm (Alarmă)

l Time (Timp)

l Date (Data)

l Date format (Format dată)

l Watch face (Cadranul ceasului)

ALARMĂ

Setaţi repetarea alarmei: Off (Dezactivată), Once (O dată), Mon-Fri (L-V) sauDaily (Zilnic). Dacă alegeţi
Once (O dată), Mon-Fri (L-V) sauDaily (Zilnic), setaţi şi ora pentru alarmă.

Când alarma este activată, o pictogramă ceas este afişată în vederea timp.

ORĂ

Setaţi formatul orei: 24 h sau 12 h. Apoi setaţi ora.

Când sincronizaţi cu aplicaţia şi serviciul web Flow, ora este actualizată automat din serviciu.

DATA

Setaţi data.

Când sincronizaţi cu aplicaţia şi serviciul web Flow, data este actualizată automat din serviciu.
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FORMAT DATĂ

Alegeţi Date format (Format dată). Puteţi alegemm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa), dd/mm/yyyy (zz/ll/aaaa), yy/m-
m/dd (aa/ll/zz), dd-mm-yy (zz-ll-aa), yy-mm-dd (aa-ll-zz), dd.mm.yy (zz.ll.aa) sau yy.mm.dd (aa.ll.zz).

Când sincronizaţi cu aplicaţia şi serviciul web Flow, prima zi a săptămânii este actualizată automat din
serviciu.

CADRANUL CEASULUI

Alegeţi cadranul ceasului: Activity (Activitate) sau Time (Timp). Activity (Activitate)Watch face (Cadranul
ceasului) arată ora și bara de activitate.

Activity
(Activitate)

Time (Timp)
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ANTRENAMENT
PURTAREA SENZORULUI PENTRU RITM CARDIAC
Purtați confortabilul senzor de ritm cardiac împreună cu A300 și veți obținemai mult din activitatea sportivă zil-
nică. Vă puteți vizualiza cu precizie ritmul cardiac în timp real pe A300. Vedeți principalul efect al antre-
namentului dvs. și vă concentrați pe ceea ce doriți să obțineți – să ardeți grăsimi sau să vă îmbunătățiți forma
fizică. Sau primiți sfaturi privind intervalul de ritm cardiac pentru sesiunile de antrenament pe care le-ați plani-
ficat în serviciul web Flow. Senzorul de ritm cardiac vă detectează ritmul cardiac chiar și atunci când înotați.

Cu toate că există numeroase indicii subiective în ceea ce priveştemodul în care se comportă organismul
dumneavoastră în timpul exerciţiilor (efortul perceput, ritmul respiraţiei, senzaţiile fizice), niciunul nu este atât
de credibil camăsurarea ritmului cardiac. Acesta este un element obiectiv şi este afectat deopotrivă de factori
interni şi externi - ceea ce înseamnă că veţi avea omăsurare fidelă a stării dumneavoastră fizice.

1. Umeziţi zonele cu electrozi
ale curelei.

2. Înfăşuraţi cureaua în jurul
pieptului, imediat sub
muşchii pieptului şi ataşaţi
cârligul la celălalt capăt al
curelei. Ajustaţi lungimea
curelei pentru a se potrivi fix,
dar confortabil.

3. Ataşaţi conectorul la curea.

4. Verificaţi dacă zonele
umede cu electrozi sunt bine
lipite pe piele şi dacă sigla
Polar de pe conector este în
poziţie centrală şi orientată
în sus.

Detaşaţi conectorul de la curea şi clătiţi cureaua sub jet de apă după fiecare sesiune de antrenament.
Transpiraţia şi umezeala pot menţine senzorul pentru ritm cardiac activat, aşadar amintiţi-vă să-l uscaţi şi pe
acesta. Pentru mai multe instrucțiuni detaliate de întreținere vezi Taking Care of Your A300 (Îngrijirea dispoz-
itivului A300)

ÎNCEPEREA UNEI SESIUNI DE ANTRENAMENT
Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac şi asiguraţi-vă că l-aţi corelat cu dispozitivul A300..
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În vederea timp, apăsaţi START pentru a intra în modul pre-antrenament.

Dacă nu ați interconectat senzorul pentru ritm cardiac H7 cu dispozitivul
dvs. A300, se afișeazăPairing (Interconectare). Atingeți senzorul pentru ritm car-
diac cu A300. Este afişat mesajul Pairing completed (Interconectare încheiată)
când aţi terminat.

Alegeţi profilul sportiv pe care doriţi să-l folosiţi răsfoind cu SUS/JOS.

Apăsaţi START. Se afişeazăRecording started (A început înregistrarea) şi
puteţi începe antrenamentul.

VeziFunctions During Training (Funcții în timpul antrenamentului) pentru mai multe informații despre ce puteți
face cu A300 în timpul antrenamentului.

Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi butonul ÎNAPOI. Este afişat mesajul Recording
paused (Înregistrare întreruptă) când A300 intră în modul pauză. Pentru a continua sesiunea de antrenament,
apăsaţi START.

Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ÎNAPOI timp de trei
secunde în timpul înregistrării sau înmodul pauză până la afişareamesajului Recording ended (Înregistrare
încheiată).

ÎNCEPEREA UNEI SESIUNI DE ANTRENAMENT
Puteți să planificați antrenamentul și să creați ţinte de antrenament detaliate în serviciul web Flow îşi să le sin-
cronizaţi cu A300 prin software-ul Flowsync sau aplicaţia Flow. Dispozitivul A300 vă va îndruma spre
atingerea țintei în timpul antrenamentului.

Începerea unei sesiuni de antrenament
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1. Mergeți la Targets (Ținte).

2. Alegeţi ţinta din listă şi apăsaţi START.

3. Apăsaţi START din nou pentru a intra în modul pre-antrenament.

4. Alegeţi sportul pe care doriţi să-l folosiţi şi apăsaţi START.

5. Se afişeazăRecording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

SAU

1. În vederea timp, apăsaţi START pentru a intra în modul pre-antrenament.

2. Dacă aveți ținte de antrenament pentru ziua de azi, A300 vă întreabă dacă doriți să începeți cu ținta de
antrenament sau nu. Alegeţi Yes (Da).

3. Alegeţi sportul pe care doriţi să-l folosiţi şi apăsaţi START.

4. Se afişeazăRecording started (A început înregistrarea) şi puteţi începe antrenamentul.

ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI
VIZUALIZĂRILE DE ANTRENAMENT

În timpul antrenamentului, puteţi schimba vizualizarea antrenamentului cu SUS/JOS. Puteți vedea vizu-
alizările disponibile ale antrenamentului mai jos.

ANTRENAMENT CU RITM CARDIAC

Ritmul dvs. cardiac actual

Durata sesiunii dvs. de antrenament de până acum.

Ritmul dvs. cardiac actual

Numărul 130 din imagine reprezintă EnergyPointer (Indicator de energie) -
momentul personalizat crucial atunci când efectul principal al antrenamentului
dvs. se transformă din arderea de grăsimi în îmbunătățirea formei fizice. Simbolul
inimii vă spune dacă ardeți grăsimi sau vă îmbunătățiți forma fizică. În imagine,
simbolul se află în partea stângă, ceea ce înseamnă că ardeți grăsimi.

Timpul petrecut în zona curentă – arderea de grăsimi sau îmbunătățirea formei
fizice.

Imaginea arată că ați petrecut 00:35.07minute în zona de ardere a grăsimilor.
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Ora

Calorii arse până în prezent în timpul antrenamentului

ANTRENAMENT FĂRĂ RITM CARDIAC

Durata sesiunii dvs. de antrenament de până acum.

Ora

Calorii arse până în prezent

ANTRENAMENT CU O ȚINTĂ BAZATĂ PE DURATĂ SAU CALORII.

Dacă ați creat un training target (țintă de antrenament) în serviciul web Flow și l-ați sincronizat în A300, aveţi
următoarele vederi.

SAU

Dacă ați creat o țintă bazată pe calorii, puteți vedea cât din ținta dvs. ați atins atât
în calorii, cât și ca procent.

Dacă ați creat o țintă bazată pe timp, puteți vedea cât din ținta dvs. ați atins atât
ca timp, cât și ca procent.
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Ritmul dvs. cardiac actual

Durata sesiunii dvs. de antrenament de până acum.

Ritmul dvs. cardiac actual.

Simbolul inimă indică în ce zonă cardiacă vă aflaţi.

Timp petrecut în zona cardiacă în care vă aflaţi acum.

Ora

Calorii arse până în prezent în timpul antrenamentului
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ANTRENAMENT CU O ȚINTĂ DE ANTRENAMENT PE ETAPE.

Dacă ați creat o țintă de antrenament pe etape în serviciul web Flow, ați definit intensitatea ritmului cardiac
pentru fiecare fază și ați sincronizat ținta dvs. în A300, aveţi următoarele vederi:

Puteți vedea ritmul dvs. cardiac, limita superioară și limita inferioară a ritmului car-
diac în faza actuală și durata sesiunii dvs. de antrenament de până acum. Sim-
bolul inimii vizualizează ritmul dvs. cardiac curent între limitele ritmului cardiac.

Ritmul dvs. cardiac actual

Durata sesiunii dvs. de antrenament de până acum.

Ritmul dvs. cardiac actual.

Simbolul inimă indică în ce zonă cardiacă vă aflaţi.

Timp petrecut în zona cardiacă în care vă aflaţi acum.

Ora

Calorii arse până în prezent în timpul antrenamentului

FUNCŢII ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI
BLOCAREA UNEI ZONE

Apăsaţi şi menţineţi apăsat START pentru a bloca zona de ritm cardiac în care vă aflaţi. Pentru a bloca/deb-
loca zona, apăsaţi şi menţineţi apăsat START. Dacă ritmul cardiac iese în afara unei zone blocate, veţi fi
anunţat cu feedback audio.
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Nu puteți bloca zone în timpul unei sesiuni de antrenament pe etape bazată pe ritmul cardiac pe care ați
creat-o în serviciul web Flow și pe care ați inițiat-o în A300. Dacă ați setat limita superioară și limita inferioară
ale ritmului cardiac pentru fiecare fază, dispozitivul dvs. A300 vă va anunța dacă ați depășit limitele.

VEZI ORA

Apropiați A300 de Senzorul dvs. pentru ritmul cardiac pentru a vedea ora în timpul antrenamentului. Această
funcție se numește HeartTouch (Atingerea Inimii). HeartTouch (Atingerea inimii) funcționează cu senzori de
ritm cardiac Polar folosind tehnologia GymLink, de exemplu Polar H7.

ACTIVATE BACKLIGHT (ACTIVARE FUNDAL LUMINOS)

Apăsați butonul LIGHT (LUMINĂ) pentru a seta fundalul luminos în timpul antrenamentului. Lumina din fundal
rămâne aprinsă câteva secunde și se stinge automat.

Funcția modul noapte

Dispozitivul dvs. A300 are o funcție demodul de noapte. Dacă apăsați o dată butonul LIGHT (LUMINĂ) în
modul pre-antrenament, în modul de înregistrare a antrenamentului sau înmodul pauză, fundalul luminos va fi
activat de fiecare dată când apăsați oricare dintre butoane în timpul antrenamentului. Afișajul va fi și el luminat
dacă se afișează unmesaj. Modul de noapte va fi dezactivat atunci când terminați înregistrarea antre-
namentului.

ÎNTRERUPEREA/OPRIREA UNEI SESIUNI DE ANTRENAMENT
1. Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi butonul ÎNAPOI. Se
afişeazăRecording paused (Înregistrare întreruptă). Pentru a continua sesiunea
de antrenament, apăsaţi START.

2. Pentru a întrerupe o sesiune de antrenament, apăsaţi şi menţineţi apăsat but-
onul ÎNAPOI timp de trei secunde în timpul înregistrării sau înmodul pauză până
la afişareamesajului Recording ended (Înregistrare încheiată).

Dacă opriţi sesiunea după întrerupere, timpul scurs după întrerupere nu este inclus în timpul total de antre-
nament.
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SUMAR ANTRENAMENT
DUPĂ ANTRENAMENT
Veți primi un rezumat al sesiunii de antrenament pe A300 imediat după ce ați încheiat antrenamentul. Primiți o
analiză detaliată și ilustrată în aplicația Flow sau în serviciul web Flow.

ISTORIC DE ANTRENAMENT ÎN A300
Pentru a vizualiza rezumatul antrenamentului mai târziu, accesaţi History (Istoric) şi alegeţi ziua, apoi alegeţi
rezumatul sesiunii pe care doriţi să-l vizualizaţi.

Duration (Durata)
Durata sesiunii
Calories (Calorii)
Caloriile consumate în timpul sesiunii

HR avg (Ritm cardiac mediu) *
Ritmul dvs. cardiac mediu în timpul sesiunii.
HR max*
Ritmul dvs. cardiac maxim în timpul sesiunii.

Fitness* (Forma fizică)
Timp petrecut în zona îmbunătățire formă fizică.
Fat burn* (Ardere grăsimi)
Timp petrecut în zona ardere grăsimi.

HR zones** (zonele ritmului cardiac)

Apăsați START (PORNIRE) pentru a afla timpul petrecut în fiecare zonă de ritm
cardiac, și parcurgeți zonele cu UP/DOWN (SUS/JOS).

*) Datele sunt vizibile dacă aţi utilizat un senzor pentru ritmul cardiac.

**) Datele sunt vizibile dacă ați realizat o sesiune conform unei ținte de antrenament pe care ați creat-o în ser-
viciul web Flow și ați sincronizat-o cu A300, și dacă ați utilizat un senzor de ritm cardiac.
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APLICAŢIA POLAR FLOW
Pentru a vă sincroniza A300 cu aplicația Flow apăsați și țineți apăsat BACK (ÎNAPOI) în modul de vizualizare
timp. În aplicaţia Flow puteți analiza datele dvs. dintr-o privire după fiecare sesiune. Aplicaţia Flow vă permite
să vedeţi o privire de ansamblu rapidă a datelor de antrenament offline.

Pentru informaţii, consultaţi Aplicaţia Polar Flow.

SERVICIUL WEB POLAR FLOW
Serviciul web Polar Flow vă permite să analizaţi fiecare detaliu al antrenamentului şi să aflaţi mai multe detalii
despre performanţa dumneavoastră. Urmăriţi-vă evoluţia şi partajaţi cele mai bune sesiuni cu alte persoane.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Serviciul web Polar Flow.
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CARACTERISTICI

URMĂRIREA ACTIVITĂŢII 24/7
A300 vă urmăreşte activitatea cu un accelerometru 3D intern care înregistreazămişcările încheieturii mâinii.
Acesta analizează frecvenţa, intensitatea şi neregularitateamişcărilor dumneavoastră, împreună cu inform-
aţiile dumneavoastră fizice, permiţându-vă să vedeţi cât de activ sunteţi în afara sesiunilor de antrenament.

OBIECTIVUL DE ACTIVITATE

A300 vă oferă un obiectiv de activitate în fiecare zi și vă ghidează spre atingerea obiectivului. Puteți vizualiza
obiectivul în aplicația Polar Flow sau în serviciul web. Obiectivul de activitate se bazează pe datele personale
și pe nivelul de activitate setat, pe care le puteți găsi în setările Obiectivul Zilnic de Activitate în serviciul web
Flow. Accesați serviciul web Flow, faceți click pe numele / poza de profil în colțul de sus dreapta și la Setări
alegeți fila Activitate Zilnică. Setările Activității Zilnice vă lasă să alegeți din trei nivele de activitate (1) pe cel
care descrie cel mai bine ziua și activitatea caracteristice dvs. Mai jos de zona de selectare (2), puteți vedea
cât de activ trebuie să fiți pentru a vă atinge obiectivul zilnic de activitate de pentru nivelul ales. Dacă lucraţi la
birou, de exemplu, este de aşteptat să realizaţi aproximativ patru ore de activitate la intensitate redusă într-o
zi obişnuită. Pentru persoanele care stau în picioare şi mergmult în timpul orelor de lucru, aşteptările sunt mai
ridicate.

DATE PRIVIND ACTIVITATEA

A300 completează gradual o bară de activitate pentru a indica progresul dum-
neavoastră spre obiectivul zilnic. Atunci când bara este plină, înseamnă v-ați
atins obiectivul. Puteţi vizualiza bara de activitate în vizualizare time înActivity
(Activitate).

În meniul Activity (Activitate) puteţi vedea cât de activă a fost ziua dum-
neavoastră până acum şi puteţi obţine îndrumare asupramodului de a vă atinge
obiectivul.

l Active time (Timp activitate): Timpul de activitate vă spune care este tim-
pul cumulat al mişcărilor corpului care sunt bune pentru sănătatea dum-
neavoastră.

http://www.flow.polar.com/
http://www.flow.polar.com/
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l Calories (Calorii): Afişează câte calorii aţi consumat prin antrenament,
activitate şi RMB (Ratametabolică de bază: activitateametabolicămin-
imă necesară pentru menţinerea vieţii).

l Steps (Paşi): Paşii pe care i-aţi făcut până în prezent. Numărul şi tipul de
mişcări ale corpului sunt înregistrare şi transformate într-o estimare a
paşilor.

l Distance (Distanţa): Distanța parcursă până acum. Calcularea distanței
se bazează pe înălțimea dvs. și pe pașii parcurși.

l To go (La drum): Dispozitivul A300 vă oferă opţiuni pentru atingerea
obiectivului de activitate zilnic. Acesta vă spune cât timpmai trebuie să
fiţi activ dacă alegeţi activităţi cu intensitate scăzută, medie sau ridicată.
Aveţi un singur obiectiv, dar mai multe moduri de a-l atinge. Obiectivul de
activitate zilnică poate fi atins la intensitate scăzută, medie sau ridicată.
În dispozitivul A300, „sus” înseamnă intensitate scăzută, „mers”
înseamnă intensitate medie şi „alergat înseamnă intensitate ridicată.
Puteţi găsi mai multe exemple pentru activităţi cu intensitate scăzută,
medie şi ridicată la serviciul web Polar Flow şi în aplicația mobilă și puteţi
alege propriul mod de a vă atinge obiectivul.

ALERTĂ DE INACTIVITATE

Este binecunoscut faptul că activitatea fizică este un factor major în păstrarea sănătății. Pe lângă activitatea
fizică, este important și să evitați statul prelungit pe scaun. Statul pe scaun pentru perioade lungi de timp este
dăunător sănătății dvs., chiar și în zilele când vă antrenați și sunteți destul de activ. A300 identifică dacă aţi
fost inactiv o perioadă prea lungă în timpul zilei și astfel vă ajută să întrerupeți statul pe scaun pentru a evita
efectele negative asupra sănătății dvs.

Dacă aţi stat nemişcat aproape o oră, veți primi o alertă de inactivitate Se afișează It's time to move (E tim-
pul demişcare). Ridicaţi-vă în picioare şi găsiţi propriul mod de a fi activ. Faceți o plimbare scurtă, întindeți-vă
sau faceți o altă activitate ușoară. Mesajul dispare când începeți să vămișcați sau dacă apăsați vreun buton.
Dacă nu deveniți activ în cinci minute, veți primi o alertă de inactivitate, pe care o puteți vedea în aplicaţia
Flow și în serviciul web Flow după sincronizare.

Puteţi activa sau dezactiva alerta dinSettings (Setări) > General Settings (Setări generale) > Inactivity
alert (Alertă inactivitate).

Aplicaţia Flow oferă aceleași informații dacă are o conexiune Bluetooth cu dispozitivul dvs. A300.

Atât aplicaţia Polar Flow, cât şi serviciul web Polar Flow vă vor arăta câte alerte de inactivitate aţi primit. În
acest fel puteţi verifica rutina zilnică şi puteţi face schimbări pentru o viaţă mai activă.
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INFORMAŢIILE DESPRE SOMN ÎN SERVICIUL WEB FLOW ŞI APLICAŢIA FLOW

Dacă purtaţi A300 noaptea, aparatul vă va urmări durata și calitatea somnului (odihnitor / agitat). Nu trebuie să
activați modul somn, dispozitivul detectează înmod automat dupămișcările încheieturii dacă dormiți. Timpul
de somn şi calitatea sa (odihnitor/agitat) este afişat în serviciul web Flow şi în aplicaţia Flow după ce A300
este sincronizat.

Timpul dvs. de somn este ceamai lungă perioadă de odihnă continuă care are loc în intervalul de 24 de ore
începând de la ora 18:00/6pm până a doua zi la ora 18:00/6pm. Întreruperile mai mici de o oră din timpul som-
nului nu opresc monitorizarea somnului, dar nu sunt luate în considerare pentru durata somnului. Întreruperile
mai mari de 1 oră întrerup calcularea timpului de somn.

Perioadele în care dormiţi liniştit şi nu vămişcaţi preamult sunt calculate ca somn odihnitor. Perioadele în
care vămişcaţi şi vă schimbaţi poziţia sunt calculate ca somn agitat. În loc să adune doar toate perioadele
imobile, algoritmul vă oferă o ponderemai mare a perioadelor imobile lungi, decât a celor scurte. Procentul de
somn odihnitor compară perioada în care aţi dormit liniştit cu timpul total de somn. Somnul odihnitor este
foarte individualizat şi trebuie să fie interpretat împreună cu timpul de somn.

Cunoaşterea duratei de somn odihnitor şi agitat vă oferă o imagine a felului în care dormiţi noaptea şi este
afectată de orice schimbări în viaţa dvs. zilnică. Acest lucru vă poate ajuta la găsirea unor moduri de a vă
îmbunătăţi somnul şi de a vă simţi odihnit în timpul zilei.

DATELE DE ACTIVITATE ÎN APLICAŢIA POLAR FLOW ȘI SERVICIUL WEB FLOW

Cu aplicaţia mobilă Flow, puteţi urmări şi analiza datele privind activitatea dumneavoastră din mers şi aveţi
datele sincronizate fără fir de pe dispozitivul A300 în serviciul web Flow. Serviciul web Flow vă oferă ceamai
detaliată perspectivă a informațiilor privind activitatea dvs.

PROFILURI SPORTIVE
Am creat opt profiluri sportive prestabilite în dispozitivul dvs. A300. În serviciul web Flow, puteţi adăuga noi
profiluri sportive şi le puteţi sincroniza cu A300 și astfel să creați o listă cu toate sporturile dumneavoastră
favorite. Puteți de asemenea să definiți anumite setări speciale pentru fiecare profil sportiv. De exemplu, dez-
activați sunetele de antrenament în profilul sportiv yoga. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Sport Pro-
file Settings (Setări profiluri sportive) şi Sport Profiles in Flow Web Service (Profiluri sportive în serviciul web
Flow).

Utilizarea profilurilor sportive face posibil să fiți la curent cu ce ați făcut și cu progresele din diferite sporturi.
Puteți face aceasta în serviciul web Flow.

Observați că în numeroase profiluri de sporturi de interior, sporturi de grup și sporturi de echipă, setareaHR
visible to other devices (HR vizibil pentru alte dispozitive) este activată implicit. Acest lucru înseamnă că
dispozitivele compatibile, care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, de ex. echipamente de gim-
nastică, vă pot detecta ritmul cardiac. Puteți verifica profilurile sporturilor care au transmisia prin Bluetooth
activată înmod implicit în Polar Sport profiles list (Listă profiluri sporturi Polar). Puteți activa sau dezactiva
transmisia prin Bluetooth din sport profile settings (Setări profil sport).

http://www.flow.polar.com/
https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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CARACTERISTICI SMART COACHING
Fie că este vorba de evaluarea nivelurilor formei fizice zilnice, crearea planurilor de antrenament individuale,
antrenamentul la intensitatea corectă sau primirea feedback-ului instantaneu, Smart Coaching oferă o alegere
de caracteristici unice, uşpr de folosit, personalizate la nevoile dumneavoastră şi concepute pentru plăcere şi
motivaţie maximă în timpul antrenamentului.

A300 include următoarele caracteristici de Smart Coaching:

l Smart calories (Calorii inteligente)

l EnergyPointer (Indicator de energie)

l Heart rate zones (Zone ale ritmului cardiac)

l Fitness test (Testul formei fizice)

l Training Benefit (Avantajul antrenamentului)

CALORII INTELIGENTE

Cel mai exact contor de calorii de pe piaţă calculează numărul de calorii consumate. Calculul energiei con-
sumate se bazează pe:

l Greutatea corporală, înălţimea, vârsta, sexul

l Ritmul cardiac maxim individual (HRmax)

l Ritmul cardiac în timpul antrenamentului

l Măsurători ale activității înafara sesiunilor de antrenament și când vă antrenați fără ritm cardiac

l Consumul maxim de oxigen individual (VO2max
) îți spune despre forma ta fizică pentru aerobic. Puteți afla VO2max dvs. estimat pe baza testului Polar
Fitness.

INDICATOR ENERGIE

Indicatorul de energie nu este disponibil pentru sesiunile de antrenament care au fost create ca training tar-
gets (ținte de antrenament) în serviciul web Flow.

Indicatorul de energie este o caracteristică simplă care vă arată vizual care este efectul principal al antre-
namentului dvs. – arderea de grăsimi sau îmbunătățirea formei fizice. Vă ajută să vă concentrați pe ceea ce
doriți să obțineți.

A300 calculează înmod automat unmoment personalizat crucial atunci când efectul principal al antre-
namentului dvs. se transformă din arderea de grăsimi în îmbunătățirea formei fizice. Acest moment se
numește Indicator de energie. Valoareamedie a Indicatorului de energie corespunde cu 69% din ritmul dvs.
cardiac maxim. Totuși, este normal ca valoarea Indicatorului de energie să varieze în funcție de starea fizică
și mentală zilnică. A300 detectează starea zilnică a corpului dvs. în funcție de ritmul cardiac și variațiile
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ritmului cardiac și, dacă este necesar, ajustează Indicatorul de energie în mod corespunzător. De exemplu,
dacă corpul dvs. și-a revenit după sesiunea anterioară de antrenament și nu sunteți obosit sau stresat, atunci
sunteți pregătit pentru un antrenament mai intens și valoarea Indicatorului de energie se schimbă. Valoarea
medie a Indicatorului de energie corespunde cu 80% din ritmul dvs. cardiac maxim.

Mai jos puteți vedea cum este afișat Indicatorul de energie pe A300 în timpul antrenamentului.

Ritmul dvs. cardiac actual

Numărul 130 din imagine reprezintă Indicatorul de energie. Simbolul inimii
vă spune dacă ardeți grăsimi sau vă îmbunătățiți forma fizică. În imagine,
simbolul se află în partea stângă, ceea ce înseamnă că ardeți grăsimi.

ZONE ALE RITMULUI CARDIAC

Dispozitivul dvs. A300 folosește zonele Polar ale ritmului cardiac în sesiunile de antrenament pe care le-
ați planificat în serviciul web Flow și sincronizat în A300 ca ținte de antrenament.

Zonele ritmului cardiac Polar introduc un nou nivel de eficienţă în antrenamentele pe baza ritmului cardiac.
Antrenamentul este împărţit în cinci zone de ritm cardiac pe baza procentajelor ritmului cardiac maxim. Cu
zonele ritmului cardiac, puteţi selecta şi monitoriza cu uşurinţă intensităţile antrenamentelor.

Zona ţintă Intensitatea % din
HRmax

HRmax = Ritmul car-
diac maxim (220-vâr-
stă).

Exemplu: Zonele
ritmului cardiac (în
bătăi pe minut)
pentru o persoană
de 30 de ani, al
cărui ritm cardiac
maxim este de 190
bpm (220–30).

Exemple de durată Efect de antre-
nament

MAXIMUM
(MAXIM)

90–100% 171-190 bpm sub 5minute Avantaje: Efor-
tul maxim sau
aproapemaxim
pentru res-
piraţie şi muş-
chi.

Senzaţie:
Foarte obositor
pentru res-
piraţie şi muş-
chi.

Recomandat
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Zona ţintă Intensitatea % din
HRmax

HRmax = Ritmul car-
diac maxim (220-vâr-
stă).

Exemplu: Zonele
ritmului cardiac (în
bătăi pe minut)
pentru o persoană
de 30 de ani, al
cărui ritm cardiac
maxim este de 190
bpm (220–30).

Exemple de durată Efect de antre-
nament

pentru: Atleţi
foarte exper-
imentaţi şi în
formă foarte
bună. Numai
intervale
scurte, de
obicei în
pregătirea finală
pentru eveni-
mente scurte.

HARD (DIFICIL) 80–90% 152–172 bpm 2–10minute Avantaje: Capa-
citate crescută
de a susţine
anduranţa la
vitezămare.

Senzaţie: Pro-
duce oboseală
musculară şi
respiraţie
intensă.

Recomandat
pentru: Atleţi
experimentaţi
pentru antre-
nament pe
întregul an şi
durate diverse.
Devinemai
important în tim-
pul sezorului
dinainte de com-
petiţie.

MODERATE
(MODERAT)

70–80% 133–152 bpm 10–40minute Avantaje:
Îmbunătăţeşte
ritmul general
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Zona ţintă Intensitatea % din
HRmax

HRmax = Ritmul car-
diac maxim (220-vâr-
stă).

Exemplu: Zonele
ritmului cardiac (în
bătăi pe minut)
pentru o persoană
de 30 de ani, al
cărui ritm cardiac
maxim este de 190
bpm (220–30).

Exemple de durată Efect de antre-
nament

de antre-
nament, face
eforturile de
intensitate mod-
eratămai
uşoare şi
îmbunătăţeşte
eficienţa.

Senzaţie:
susţinut, con-
trolat, respiraţie
accelerată.

Recomandat
pentru: Atleţi
care se
antrenează pen-
tru evenimente
sau încearcă să
obţină creşteri
ale performaţei.

LUMINĂ 60–70% 114-133 bpm 40–80minute Avantaje:
Îmbunătăţeşte
forma fizică de
bază generală,
îmbunătăţeşte
recuperarea şi
accelerează
metabolismul.

Senzaţie: Con-
fortabil şi uşor,
încărcaremus-
culară şi car-
diovasculară
scăzută.
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Zona ţintă Intensitatea % din
HRmax

HRmax = Ritmul car-
diac maxim (220-vâr-
stă).

Exemplu: Zonele
ritmului cardiac (în
bătăi pe minut)
pentru o persoană
de 30 de ani, al
cărui ritm cardiac
maxim este de 190
bpm (220–30).

Exemple de durată Efect de antre-
nament

Recomandat
pentru: Toată
lumea pentru
sesiuni de antre-
nament lungi în
timpul peri-
oadelor de antre-
nament de bază
şi pentru exer-
ciţii de recu-
perare în timpul
sezonului com-
petiţional.

VERY LIGHT
(FOARTE UŞOR)

50–60% 104–114 bpm 20–40minute Avantaje: Ajută
la încălzire şi
revenire şi
asistă recu-
perarea.

Senzaţie:
Foarte uşor,
efort redus.

Recomandat
pentru: Recu-
perare şi
revenire pe
toată durata
sesiunii de
antrenament.

Antrenamentul în zona de ritm cardiac 1 este realizată la intensitate foarte scăzută. Principiul de bază pentru
antrenament este că performanţa se îmbunătăţeşte în timpul recuperării de după antrenament, şi nu numai în
timpul antrenamentului. Acceleraţi procesul de recuperare cu antrenament de intensitate foarte uşoară.

Antrenamentul în zona de ritm cardiac 2 este pentru antrenamentul de anduranţă, o parte esenţială a oricărui
program de antrenament. Sesiunile de antrenament din această zonă sunt uşoare şi aerobice. Antrenamentele
de lungă durată în această zonă uşoară conduc la un consum eficient de energie. Progresul va necesita per-
sistenţă.
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Puterea aerobică este îmbunătăţită în zona de ritm cardiac 3. Intensitatea antrenamentului estemai ridicată în
zonele de sport 1 şi 2, dar este totuşi în principal aerobică. Antrenamentele în zona de sport 3 pot fi alcătuite,
de exemplu, din intervale urmate de recuperare. Antrenamentul în această zonă este deosebit de eficient pen-
tru îmbunătăţirea circulaţiei sanguine în inimă şi muşchii scheletali.

Dacă obiectivul dumneavoastră este de a concura la potenţial superior, va trebui să vă antrenaţi în zonele de
ritm cardiac 4 şi 5. În aceste zone, exersaţi anaerobic la intervale de până la 10minute. Cu cât intervalul este
mai scurt, cu atât intensitatea estemai mare. O recuperare suficientă între intervale este foarte importantă.
Modelul de antrenament în zonele 4 şi 5 este destinat să producă performanţă de vârf.

Zonele ritmului cardiac ţintă Polar pot fi personalizate folosind o valoare HRmax măsurată în laborator sau
făcând un test în teren pentru amăsura valoarea chiar dumneavoastră. Atunci când vă antrenaţi într-o zonă a
ritmului cardiac ţintă, încercaţi să parcurgeţi întreaga zonă. Zona demijloc este un obiectiv bun, dar nu este
necesar sămenţineţi ritmul cardiac în permanenţă la acelaşi nivel. Ritmul cardiac se reglează treptat în fun-
cţie de intensitatea antrenamentului. De exemplu, când treceţi de la zona ţintă de ritm cardiac 1 la 3, sistemul
circulator şi ritmul cardiac se vor regla în 3-5minute.

Ritmul cardiac răspunde la intensitatea antrenamentului în funcţie de factori cum ar fi forma fizică şi nivelul de
recuperare, dar şi de factorii demediu. Este important să acordaţi atenţie senzaţiilor subiective de oboseală şi
să vă ajustaţi programul de antrenament în conformitate cu acestea.

TESTUL FORMEI FIZICE

Testul formei fizice Polar este unmod uşor, sigur şi rapid de a vă estima forma fizică aerobică din punct de
vedere cardiovascular în repaus. Rezultatul Polar OwnIndex este comparabil cu consumul maxim de oxigen
(VO2max), care este utilizat în mod obişnuit pentru evaluarea formei fizice aerobice. Experienţa dum-
neavoastră de antrenament pe termen lung, ritmul cardiac, variabilitatea ritmului cardiac în timpul repausului,
sexul, vârsta, înălţimea şi greutatea corporală influenţeazăOwnIndex. Testul formei fizice Polar este elaborat
pentru utilizare de către adulţii sănătoşi.

Forma fizică aerobică este legată de cât de bine funcţionează sistemul dumneavoastră cardiovascular pentru
a transporta oxigenul în organism. Cu cât estemai bună forma fizică aerobică, cu atât estemai puternică şi
mai eficientă inima dumneavoastră. O formă fizică aerobică bună aremulte avantaje pentru sănătate. De
exemplu, ajută la reducerea riscului de tensiune arterială ridicată şi a riscului de boli cardiovasculare şi atacuri
cerebrale. Dacă doriţi să vă îmbunătăţiţi forma fizică aerobică, sunt necesare, în medie, şase săptămâni de
antrenament regulat pentru a vedea o schimbare notabilă a propriului OwnIndex. Persoanele cu o formă fizică
mai slabă progresează chiar mai rapid. Cu cât forma dumneavoastră fizică aerobică estemai bună, cu atât
sunt mai mici îmbunătăţirile OwnIndex.

Forma fizică aerobică este îmbunătăţită cel mai bine prin tipuri de antrenament care folosesc grupemari de
muşchi. Astfel de activităţi includ alergarea, ciclismul, mersul de jos, vâslitul, înotul, patinatul şi schiul de
fond. Pentru a vămonitoriza evoluţia, începeţi prin măsurarea OwnIndex de două ori în timpul primelor două
săptămâni pentru a obţine o valoare iniţială şi apoi repetaţi testul aproximativ o dată pe lună.

Pentru a vă asigura că rezultatele testelor sunt credibile, aplicaţi următoarele cerinţe de bază:
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l Puteţi face testul oriunde - acasă, la birou, la un club de sănătate - cu condiţia camediul de testare să
fie liniştit. Nu trebuie să existe zgomote deranjante (de ex. televizor, radio sau telefon) şi nici alte per-
soane care să vorbească cu dumneavoastră.

l Faceţi întotdeauna testul în acelaşi mediu şi la aceeaşi oră.

l Evitaţi sămâncaţi o masă grea sau să fumaţi cu 2-3 ore înainte de testare.

l Evitaţi efortul fizic intens, consumul de alcool, stimulente farmaceutice în ziua testului sau în ziua pre-
cedentă.

l Trebuie să fiţi relaxat şi calm. Întindeţi-vă şi relaxaţi-vă timp de 1-3minute înainte de a începe testul.

ÎNAINTE DE TEST

Țineți cont că puteți realiza testul numai dacă ați setat A300 pe flow.polar.com/start.

Testul de fitness funcționează doar cu senzori de ritm cardiac Polar compatibili. Testul de fitness este o
funcție inteligentă de antrenament brevetată de Polar și necesită omăsurare precisă a variațiilor de ritm car-
diac. Acesta estemotivul pentru care aveți nevoie de un senzor de ritm cardiac Polar.

Purtaţi senzorul pentru ritm cardiac. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Purtarea senzorului pentru ritm
cardiac.

Înainte de a începe testul, asiguraţi-vă că setările dumneavoastră fizice, inclusiv experienţa de antrenament,
sunt exacte în serviciul web Flow.

REALIZAREA TESTULUI

1. Mergeți la Fitness test > Start test (Testul formei fizice > Începe testul). A300 începe să caute sen-
zorul pentru ritm cardiac. MesajeleHeart rate found (Ritmul cardiac a fost găsit) și Lie down and
relax (Întindeți-vă și relaxați-vă) sunt afișate și apoi începe testul.

2. Întindeți-vă, rămâneţi relaxat şi limitaţi mişcările corpului şi comunicarea cu alte persoane. Bara de pe
ecranul A300 se umple pemăsură ce testul se derulează.

3. La terminarea testului este afișat Test completed (Test încheiat) și veți obține rezultatele testului.

4. Apăsați DOWN (JOS) pentru a vizualiza VO2max estimat. Apăsați STARTşi selectaţi Yes (Da) pentru
a actualiza valoarea dvs. VO2max, care este afișată în serviciul web Polar Flow.

Puteţi întrerupe testul în orice fază apăsând ÎNAPOI. Se afişează Test canceled (Test anulat).

Rezolvarea problemelor:

l Se afişează Touch sensor with A300 (Senzorul de atingere al A300), dacă A300 nu poate iden-
tifica senzorul ritmului cardiac. Atingeți senzorul cu A300 pentru a-l identifica și a-l asocia cu senzorul.

http://flow.polar.com/start
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l Se afişează Couldn't find heart rate (Nu s-a putut găsi ritmul cardiac), dacă A300 nu poate iden-
tifica senzorul ritmului cardiac. În acest caz, trebuie să verificaţi dacă electrozii senzorului pentru ritmul
cardiac sunt umezi şi dacă cureaua textilă este bine lipită de corp.

l Se afișeazăYou need a Polar HRsensor (Aveți nevoie de un senzor Polar HR), dacă A300 nu poate
detecta senzorul de ritm cardiac Polar.

REZULTATELE TESTULUI

Rezultatul celui mai recent test al dumneavoastră este afişat în Fitness test > Test results (Test formă fizică
> Rezultate Teste). De asemenea, puteți vizualiza rezultatele în aplicația Flow, Jurnal de Antrenament.

Pentru o analiză vizuală a rezultatelor testului formei fizice, accesaţi serviciul web Flow şi selectaţi testul din
Jurnalul dumneavoastră pentru a vizualiza detalii ale testelor realizate.
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Clasele nivelului formei fizice

Bărbaţi

Vârsta/Ani Foarte
redus

Redus Acceptabil Moderat Bun Foarte bun Elită

20-24 32 de biţi 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

Femei

Vârsta/Ani Foarte
redus

Redus Acceptabil Moderat Bun Foarte bun Elită

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

Clasificarea se bazează pe o analiză a literaturii produse de 62 de studii în care valoarea VO2max a fost măsur-
ată direct pe subiecţi adulţi sănătoşi din SUA, Canada şi 7 ţări europene. Referinţă: Shvartz E, Reibold RC.
Normele formei fizice aerobice pentru bărbaţi şi femei cu vârsta cuprinsă între 6 şi 75 de ani: o analiză. Aviat
Space EnvironMed; 61:3-11, 1990.
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VO2MAX

Există o legătură clară între consumul maxim de oxigen (VO2max) al corpului şi forma cardiorespiratorie pentru
că alimentarea cu oxigen a ţesuturilor depinde de funcţionare plămânilor şi a inimii. VO2max (consumul maxim
de oxigen, puterea aerobicămaximă) este ratamaximă la care oxigenul care fi utilizat de către organism în tim-
pul exerciţiilor fizicemaxime; este direct legat de capacitateamaximă a inimii de a trimite sânge către muşchi.
VO2max poate fi măsurat sau estimat de testele formei fizice (de ex. testele de exerciţii maxime, testele de
exerciţii submaxime şi Testul formei fizice Polar). VO2max este un bun indicator al formei fizice car-
diorespiratorii şi un bun element de estimare a capacităţii de performanţă în evenimente de anduranţă cum ar fi
alergarea pe distanţe lungi, ciclismul, schiul de fond şi înotul.

VO2max poate fi exprimat fie în mililitri peminut (ml/min = ml ■ min-1), fie valoarea sa poate fi împărţită la
greutatea corporală în kilograme a persoanei (ml/kg/min = ml ■ kg-1■ min-1).

AVANTAJUL ANTRENAMENTULUI

Avantajul antrenamentul vă oferă un feedback tip text față de performanța dumneavoastră la fiecare sesiune
de antrenament, ajutându-vă să înțelegeți mai bine eficiența antrenamentului. Puteți vizualiza feedback-ul în
aplicația Flow sau în serviciul web Flow. Pentru a primi un feedback, trebuie să vă fi antrenat cel puțin 10
minute în total în zonele de ritm cardiac. Avantajul antrenamentului se bazează pe zonele de ritm cardiac.
Poate să citească cât timp ați petrecut și câte calorii ați ars în fiecare zonă.

Descrierile diferitelor avantaje ale opțiunilor de antrenament sunt prezentate în tabelul demai jos

Feedback Avantaje

Maximum training+ (Antrenament max-
im+)

A fost o sesiune dificilă! V-aţi îmbunătăţit viteza de sprint şi sis-
temul nervos al muşchilor, ceea ce vă facemai eficient. Această
sesiune v-amărit rezistenţa la oboseală.

Maximum training (Antrenament
maxim)

A fost o sesiune dificilă! V-aţi îmbunătăţit viteza de sprint şi sis-
temul nervos al muşchilor, ceea ce vă facemai eficient.

Maximum & Tempo training (Antre-
nament maxim şi tempo)

Ce sesiune! V-aţi îmbunătăţit viteza şi eficienţa. Această sesiune
v-a dezvoltat semnificativ şi forma fizică aerobică şi capacitatea
de a susţine efort de intensitate mare pe o perioadămai lungă.

Tempo & Maximum training (Antre-
nament tempo şi maxim)

Ce sesiune! V-aţi îmbunătăţit semnificativ şi forma fizică aerobică
şi capacitatea de a susţine efort de intensitate mare pe o perioadă
mai lungă. Această sesiune v-a dezvoltat şi viteza şi eficienţa.

Tempo training+ (Antrenament tem-
po+)

Ritm excelent într-o sesiune lungă! V-aţi îmbunătăţit forma fizică
aerobică, viteza şi capacitatea de a susţine efort de intensitate
mare pe o perioadămai lungă. Această sesiune v-amărit
rezistenţa la oboseală.

Tempo training (Antrenament tempo) Excelent ritm! V-aţi îmbunătăţit forma fizică aerobică, viteza şi
capacitatea de a susţine efort de intensitate mare pe o perioadă
mai lungă.

Tempo & Steady state training (Antre- Bun ritm! V-aţi îmbunătăţit capacitatea de a susţine efort demare



45

Feedback Avantaje

nament tempo şi în stare constantă) intensitate pe o perioadămai lungă. Această sesiune v-a dezvoltat
şi forma fizică aerobică şi anduranţamuşchilor dumneavoatră.

Steady state & Tempo training (Antre-
nament în stare constantă şi tempo)

Bun ritm! V-aţi îmbunătăţit forma fizică aerobică şi anduranţa
muşchilor dumneavoastră. Această sesiune v-a dezvoltat şi capa-
citatea de a susţine efort demare intensitate pe o perioadămai
lungă.

Steady state training+ (Antrenament
în stare constantă+)

Excelent! Această sesiune lungă v-a îmbunătăţit anduranţa
muşchilor şi forma fizică aerobică. V-amărit rezistenţa la
oboseală.

Steady state training (Antrenament în
stare constantă)

Excelent! V-aţi îmbunătăţit anduranţamuşchilor şi forma fizică aer-
obică.

Steady state & Basic training, long
(Antrenament în stare constantă şi de
bază, lung)

Excelent! Această sesiune lungă v-a îmbunătăţit anduranţa
muşchilor şi forma fizică aerobică. V-a dezvoltat şi anduranţa de
bază şi capacitatea corpului de a arde grăsimi în timpul exer-
ciţiului.

Steady state & Basic training (Antre-
nament în stare constantă şi de bază)

Excelent! V-aţi îmbunătăţit anduranţamuşchilor şi forma fizică aer-
obică. Această sesiune v-a dezvoltat şi anduranţa de bază şi capa-
citatea corpului de a arde grăsimi în timpul exerciţiului.

Basic & Steady state training, long
(Antrenament de bază şi în stare con-
stantă, lung)

Minunat! Această sesiune lungă v-a îmbunătăţit anduranţa de
bază şi capacitatea corpului de a arde grăsimi în timpul exer-
ciţiului. V-aţi dezvoltat şi anduranţamuşchilor şi forma fizică aer-
obică.

Basic & Steady state training (Antre-
nament de bază şi în stare constantă)

Minunat! V-aţi îmbunătăţit anduranţa de bază şi capacitatea cor-
pului de a arde grăsimi în timpul exerciţiului. Această sesiune v-a
dezvoltat şi anduranţamuşchilor şi forma fizică aerobică.

Basic training, long (Antrenament de
bază, lung)

Minunat! Această sesiune lungă de intensitate redusă v-a
îmbunătăţit anduranţa de bază şi capacitatea corpului de a arde
grăsimi în timpul exerciţiului.

Basic training (Antrenament de bază) Bună treabă! Această sesiune de intensitate redusă v-a
îmbunătăţit anduranţa de bază şi capacitatea corpului de a arde
grăsimi în timpul exerciţiului.

Recovery training (Antrenament de
recuperare)

O sesiune foarte bună pentru recuperarea dumneavoastră. Exer-
ciţiile uşoare ca acesta îi permit corpului să se adapteze la antre-
namentul dumneavoastră.
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NOTIFICĂRILE INTELIGENTE (APLICAȚIA POLAR FLOW
PENTRU IOS)
Funcția de notificări inteligente vă permite să primiți alerte privind apelurile, mesajele și notificările primite de
la aplicații pe dispozitivul Polar. Veți primi aceleași notificări pe dispozitivul Polar pe care le primiți pe ecranul
telefonului.

Când notificările inteligente sunt activate, bateria dispozitivului Polar și acumulatorul telefonului se vor
descărcamai repede, pentru că funcția Bluetooth este activată continuu.

SETĂRI

Pentru a primi alerte și notificări, dispozitivul Polar trebuie interconectat cu aplicația Flow. De asemenea,
dispozitivul Polar și telefonul trebuie să aibă setările corecte.

După actualizarea versiunii firmware a dispozitivului Polar, pentru afișarea setărilor privind notificările inteli-
gente, trebuie să efectuați interconectarea cu aplicația Flow din nou. Dacă nu interconectați dispozitivul cu
aplicația din nou, setarea nu va fi vizibilă.

A300

Funcția de notificări inteligente nu acceptă limbile chineză și japoneză.

Notificările sunt dezactivate înmod implicit. Activați-le dinMenu > Settings > General settings > Smart
notif (Meniu > Setări > Setări generale > Notificări inteligente). Selectați opțiuneaOn (Activare) pentru a primi
notificări și a avea conținutul notificărilor afișate pe ecran. Selectați opțiuneaOn (no preview) (Activare (fără
previzualizare)) dacă nu doriți să vedeți conținutul notificărilor pe ecran. Veți fi doar informat că ați primit o noti-
ficare.

Sincronizați dispozitivul A300 cu aplicația mobilă apăsând lung butonul BACK (Înapoi) în vizualizarea timp.

TELEFON

Notificările pe care le primiți pe dispozitivul Polar depind de setările de notificare de pe telefonul dvs. Pentru
informații suplimentare, consultă secțiunea Smart notifications (iOS).

UTILIZAREA

Când primiți o alertă, dispozitivul Polar vă va notifica discret prin vibrație. Când primiți un apel, puteți alege să-
l preluați, să activați modul silențios sau să respingeți apelul (numai în cazul sistemului iOS 8 saumai nou).
Activareamodului silențios dezactivează doar sonorul dispozitivului Polar și nu va afecta setarea de pe tele-
fon. Dacă primiți o notificare în timpul unui apel în curs, aceasta nu va fi afișată.

Puteți primi alerte de apel în timpul unei sesiuni de antrenament dacă aplicația Flow rulează pe telefonul dvs.
Nu veți primi nicio notificare (e-mail, calendar, aplicații etc.) în timpul sesiunilor de antrenament.

https://support.polar.com/en/support/smart_notifications
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RESPINGE NOTIFICĂRI

Notificările pot fi respinsemanual sau după expirarea unui anumit interval de timp. Respingereamanuală a
notificării duce la respingerea acesteia și pe ecranul telefonului, însă respingerea după expirarea unui anumit
interval de timp o elimină doar pe dispozitivul Polar și va rămâne vizibilă pe telefon.

Pentru a respinge notificările de pe ecran:

l Manual: apăsați butonul BACK (Înapoi).

l După expirarea unui anumit interval de timp: Notificarea va dispărea după 30 de secunde dacă nu o res-
pingeţi manual.

NU DERANJAŢI

Dacă doriți să dezactivați alertele de notificare în anumite intervale orare ale zilei, setați modul Do not dis-
turb (Nu deranjați) în aplicația mobilă Polar Flow. Când acest mod este activat, nu veți primi nicio alertă de
notificare în intervalul de timp setat. Modul Do not disturb (Nu deranjați) este activat în mod implicit, iar inter-
valul de timp este între 10 p.m. și 7 a.m. Modificați setareaDo not disturb (Nu deranjați) după cum urmează:

1. Porniți aplicația mobilă Polar Flow.

2. AccesațiMore > Devices (Mai multe > Dispozitive).

3. În meniul Phone notifications (Notificări inteligente) puteți activa sau dezactivamodul Do not dis-
turb (Nu deranjați) și seta timpul de început și de sfârșit pentru modul Do not disturb (Nu deranjați).

Sincronizați dispozitivul A300 cu aplicația mobilă apăsând lung butonul BACK (Înapoi) de pe dispozitivul
A300.

NOTIFICĂRILE INTELIGENTE (APLICAȚIA POLAR FLOW
PENTRU ANDROID)
Funcția de notificări inteligente vă permite să primiți alerte privind apelurile, mesajele și notificările primite de
la aplicații pe dispozitivul Polar. Veți primi aceleași notificări pe dispozitivul Polar pe care le primiți pe ecranul
telefonului. Nu puteți primi nicio notificare în timpul sesiunilor de antrenament.

l Asigurați-vă că aveți versiunea de Android 5.0 sau o versiunemai nouă pe telefon.

l Asigurați-vă că aveți ceamai recentă versiune firmware pe dispozitivul dvs. Polar.

l Pentru a utiliza funcția de notificări inteligente, trebuie să aveți aplicația mobilă Polar Flow pentru
Android, iar dispozitivul Polar trebuie să fie interconectat cu aceasta. Pentru ca funcția de notificări
inteligente să funcționeze, aplicația Polar Flow trebuie să ruleze pe telefon.

l Când funcția de notificări inteligente este activată, bateria dispozitivului Polar și acumulatorul tele-
fonului se vor descărcamai repede, pentru că funcția Bluetooth este activată continuu.
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Am testat funcționarea cu celemai comunemodele de telefon, cum ar fi SamsungGalaxy S5, Samsung
Galaxy S6, Nexus 5, LGG4 și Sony Xperia Z3. Este posibil să existe diferențe de funcționare cu alte modele
de telefon compatibile cu Android 5.0.

SETĂRI

Pentru a primi alerte și notificări, dispozitivul Polar trebuie interconectat cu aplicația Flow. De asemenea,
dispozitivul Polar și telefonul trebuie să aibă setările corecte.

Notificările sunt dezactivate înmod implicit. Acestea pot fi activate/dezactivate pe dispozitivul Polar sau în
aplicația Polar Flow. Cândmodificați setările, vă recomandăm să faceți acest lucru întotdeauna pe dispoz-
itivul Polar.

A300

Funcția de notificări inteligente nu acceptă limbile chineză și japoneză.

Notificările sunt dezactivate înmod implicit. Activați-le dinMenu > Settings > General settings > Smart
notif (Meniu > Setări > Setări generale > Notificări inteligente). Selectați opțiuneaOn (Activare) pentru a primi
notificări și a avea conținutul notificărilor afișate pe ecran. Selectați opțiuneaOn (no preview) (Activare (fără
previzualizare)) dacă nu doriți să vedeți conținutul notificărilor pe ecran. Veți fi doar informat că ați primit o noti-
ficare.

Sincronizați dispozitivul A300 cu aplicația mobilă apăsând lung butonul BACK (Înapoi) în vizualizarea timp.

APLICAȚIA POLAR FLOW

Activați/dezactivați funcția de notificări inteligente în aplicația mobilă Polar Flow înmodul prezentat în con-
tinuare.

1. Porniți aplicația mobilă Polar Flow.

2. Sincronizați dispozitivul Polar cu aplicația mobilă apăsând lung butonul BACK (ÎNAPOI) al dispoz-
itivului Polar.

3. Deschideți meniul din colțul din stânga sus și selectați opțiuneaDevices (Dispozitive).

4. În meniul Phone notifications (Notificări inteligente), selectați opțiuneaOn (Activare), On (no pre-
view) (Activare (fără previzualizare)) sauOff (Dezactivare).

Când activați notificările inteligente, veți fi îndemnat să activați notificările pe telefon (adică să-i oferiți
aplicației Polar Flow accesul la notificările de pe telefon), dacă nu le aveți activate. Aparemesajul
Enable Notifications? (Activați notificările?). Atingeți opțiuneaActivați. Apoi, selectați opțiunea
Polar Flow și atingețiOK.

5. Sincronizați dispozitivul Polar cu aplicația mobilă apăsând lung butonul BACK (ÎNAPOI) al dispoz-
itivului Polar.
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Nu uitați să sincronizați dispozitivul Polar cu aplicația mobilă, de fiecare dată cândmodificați setările de
notificare în aplicația mobilă Polar Flow.

TELEFON

Pentru a putea primi notificări de pe telefon pe dispozitivul Polar, trebuie să activați notificările pentru
aplicațiile mobile de la care doriți să le primiți. Puteți efectua acest lucru prin intermediul setărilor aplicației
mobile sau prin setările de notificare ale aplicațiilor de pe telefonul Android. Consultați manualul de utilizare al
telefonului pentru mai multe informații despre setările de notificare ale aplicațiilor.

Apoi, aplicația Polar Flow trebuie să aibă permisiunea de a citi notificările de pe telefon. Trebuie să-i oferiți
aplicației Polar Flow acces la notificările telefonului (adică activați notificările în aplicația Polar Flow).
Aplicația Polar Flow vă îndeamnă să oferiți acces când acest lucru este necesar. Pentru informații supli-
mentare, consultă secțiunea Smart notifications (Android).

UTILIZAREA

Când primiți o alertă, dispozitivul Polar vă va notifica discret prin vibrație. În cazul unui eveniment din calendar
sau al unui mesaj, veți fi alertat o singură dată, în timp ce la apelurile primite veți fi alertat timp de 30 de
secunde ori până când apăsați butonul BACK (Înapoi) al dispozitivului Polar sau preluați apelul.

Numele apelantului va apărea pe ecran, dacă acesta există în agenda telefonului şi include numai caractere
latine de bază şi caractere speciale pentru următoarele limbi: franceză, finlandeză, suedeză, germană, norve-
giană sau spaniolă.

Când primiți un apel, în unele cazuri este posibil ca opțiunea de preluare să nu apară pe ecran. Acest
lucru se întâmplă din cauza faptului că unele telefoane Android nu au o acțiune de notificare pentru preluarea
unui apel. În aceste cazuri, este posibil să nu fiți notificat deloc cu privire la apelurile pe care le primiți.

ÎNCHIDEREA NOTIFICĂRILOR

Notificările pot fi respinsemanual sau după expirarea unui interval de timp. Respingereamanuală a notificării
duce la respingerea acesteia și pe ecranul telefonului, însă respingerea după expirarea unui anumit interval de
timp o elimină doar pe dispozitivul Polar și va rămâne vizibilă pe telefon.

Pentru a respinge notificările de pe ecran:

l Manual: apăsați butonul BACK (Înapoi).

l După expirarea unui anumit interval de timp: notificarea va dispărea după 30 de secunde dacă nu o res-
pingeţi manual.

NU DERANJAȚI

Dacă doriți să dezactivați alertele de notificare în anumite intervale orare ale zilei, setați modul Do not dis-
turb (Nu deranjați) în aplicația mobilă Polar Flow. Când acest mod este activat, nu veți primi nicio alertă de
notificare în intervalul de timp setat. Modul Do not disturb (Nu deranjați) este activat în mod implicit, iar

https://support.polar.com/en/support/smart_notifications_android
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intervalul de timp este între 10 p.m. și 7 a.m. Modificați setareaDo not disturb (Nu deranjați) după cum
urmează:

1. Porniți aplicația mobilă Polar Flow.

2. Deschideți meniul din colțul din stânga sus și selectați opțiuneaDevices (Dispozitive).

3. În meniul Phone notifications (Notificări inteligente) puteți activa sau dezactivamodul Do not dis-
turb (Nu deranjați) și seta timpul de început și de sfârșit pentru modul Do not disturb (Nu deranjați).

Sincronizați dispozitivul A300 cu aplicația mobilă apăsând lung butonul BACK (Înapoi) de pe dispozitivul
A300.

BLOCAREA APLICAȚIILOR

În aplicația Polar Flow, puteți bloca notificările de la anumite aplicații. De îndată ce ați primit prima notificare
de la o aplicație pe dispozitivul Polar, aplicația va fi inclusă în listaBlock apps (Blocați aplicații). Pentru a
bloca o aplicație, deschideți meniul din colțul din stânga sus și selectați opțiuneaDevices > Block apps
(Dispozitive > Blocați aplicații).
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APLICAŢIA POLAR FLOW ŞI SERVICIUL WEB
APLICAŢIA POLAR FLOW
Aplicaţia Polar Flow vă permite să vedeţi o interpretare vizuală instantanee a datelor de antrenament offline ori
de câte ori doriți.

Obţineţi detalii ale activităţii dumneavoastră 24/7. Aflaţi ce vă lipseşte din obiectivul zilnic şi cum să-l atingeţi.
Vedeţi paşii, distanța parcursă, caloriile consumate şi timpul de somn. Obţineţi alerte de inactivitate când este
momentul să vă ridicaţi şi să vămişcaţi.

Aplicația Flow vă lasă să accesați ușor țintele dumneavoastră de antrenament și să vizualizați rezultatele
testelor privind forma fizică. Obţineţi o prezentare generală rapidă a antrenamentului şi să analizaţi fiecare
detaliu al performanţei dumneavoastră imediat. Vedeți rezumatele săptămânii de antrenament în jurnalul de
antrenament.

Pentru a începe utilizarea aplicaţiei Flow, descărcaţi-o din magazinul de aplicaţii sau Google Play pemobilul
dumneavoastră. Aplicaţia Flow pentru iOS este compatibilă cu iPhone 4S (sau peste) şi necesită Apple’s iOS
7.0 (sau peste). Aplicaţia mobilă Polar Flow pentru Android este compatibilă cu dispozitive cu Android 4.3 sau
peste. Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare despre utilizarea aplicaţiei Polar Flow, accesaţi www.-
polar.com/en/support/Flow_app Înainte de a pune în funcţiune un nou dispozitiv mobil (smartphone, tabletă),
acesta trebuie să fie interconectat cu A300. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Interconectarea.

Pentru a vedea datele de antrenament în aplicaţia Flow, trebuie să sincronizaţi A300 cu aceasta după sesi-
une. Când sincronizaţi dispozitivul A300 cu aplicaţia Flow, datele despre antrenament şi activitate sunt de
asemenea sincronizate automat printr-o conexiune la internet cu serviciul web Flow. Aplicaţia Flow este cel
mai uşor mod de a sincroniza datele de antrenament de pe A300 cu serviciul web Flow. Pentru informaţii
despre sincronizareaM400 cu aplicaţia Flow, consultaţi Syncing (Sincronizarea).

SERVICIUL WEB POLAR FLOW
Serviciul web Polar Flow vă arată ținta de activitate și detaliile activității dumneavoastră și vă ajută să
înțelegeți cum obiceiurile și alegerile dumneavoastră zilnice vă afectează starea de bine. Serviciul web Polar
Flow vă permite să planificaţi şi să analizaţi fiecare detaliu al antrenamentului şi să aflaţi mai multe detalii
despre performanţa progresul dumneavoastră. Configuraţi şi personalizaţi A300 pentru a corespunde perfect
nevoilor dumneavoastră de antrenament prin adăugarea de profile sportive şi adaptarea setărilor. Puteți
împărtăși momentele marcante ale antrenamentului dumneavoastră cu suporterii.

Pentru a începe să folosiți serviciul web Flow setați-vă A300 la flow.polar.com/start. Acolo sunteți îndrumați
să descărcați și să instalați software-ul FlowSync pentru sincronizarea datelor între A300 și serviciul web și
să creați un cont pentru serviciul web. De asemenea, obţineţi aplicaţia Flow pentrumobilul dumneavoastră ca
să beneficiaţi de analiză instantanee şi sincronizarea ușoară a datelor cu serviciul web.

FEED
(Transmisie)

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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În Feed (Transmisie) puteţi vedea ce aţi mai făcut recent dumneavoastră și prietenii dumneavoastră în ultima
vreme. Aruncați o privire asupra celor mai recente sesiuni de antrenament și rezumate ale activităților,
împărtășiți cele mai importante reușite, comentați și apreciați pozitiv activitățile prietenilor dumneavoastră.

EXPLORE
(Explorați)

ÎnExplore (Explorați) puteți să răsfoiți hărțile și să vedeți sesiunile de antrenament partajate ale celorlalți util-
izatori cu informații privind traseele. Puteți, de asemenea, să reparcurgeţi traseele altor persoane, văzând
unde s-au petrecut lucrurile importante.

DIARY
(Jurnal)

ÎnDiary (Jurnal) ] puteţi vedea activitatea dumneavoastră zilnică, sesiunile de antrenament planificate (țintele
de antrenament), dar puteţi consulta şi rezultatele antrenamentelor și rezultatele testelor privind forma fizică
din trecut.

PROGRESS
(Progres)

ÎnProgress puteţi urmări evoluţia dumneavoastră prin rapoarte. Rapoartele sunt unmod accesibil de a vă
urmări progresul în antrenament pe perioademai lungi. În rapoartele săptămânale, lunare şi anuale puteţi alege
sportul pentru raport. În perioada personalizată, puteţi alege atât perioada, cât şi sportul. Alegeţi perioada de
timp şi sportul pentru raport din listele derulante şi apăsaţi pe pictograma roată pentru a alege ce date doriţi să
vizualizaţi în graficul raportului.

Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare despre utilizarea serviciului web Polar Flow, accesaţi www.-
polar.com/en/support/flow

PLANIFICAŢI-VĂ ANTRENAMENTUL

Planificați-vă antrenamentul în serviciul web Flow creând tințe de antrenament detaliate și sincronizându-le în
A300 dumneavoastră cu Flowsync sau prin aplicația Flow. Dispozitivul A300 vă va îndruma spre atingerea țin-
tei în timpul antrenamentului. Dispozitivul dvs. A300 folosește heart rate zones (zonele ritmului cardiac) în
sesiunile de antrenament pe care le-ați planificat în serviciul web Flow și opțiunea EnergyPointer (Indicator de
energie) nu este disponibilă.

l Quick Target (Ţintă rapidă): Alegeţi pentru antrenament o ţintă de durată sau de calorii. Puteți alege,
de exemplu, să ardeți 500 kcal sau să vă antrenați timp de 30 deminute.

l Phased Target (Ţintă pe faze): Puteţi împărți antrenamentul în faze şi crea o durată şi intensitate difer-
ită pentru fiecare dintre ele. Acesta este, de exemplu, pentru crearea unei sesiuni de antrenament cu
intervale şi adăugarea unor faze de încălzire şi de recuperare adecvate.

l Favorites (Favorite): Creaţi o ţintă şi adăugaţi-o la Favorites (Favorite) pentru a o accesa uşor de
fiecare dată când doriţi să o realizaţi din nou.

http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/flow
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CREAREA UNEI ŢINTE DE ANTRENAMENT

1. Accesaţi Diary (Jurnal) şi faceţi clic peAdd (Adăugare) > Training target (Ţintă antrenament).

2. În vizualizareaAdd training target (Adăugare ţintă antrenament), alegeţiQuick (Rapid) sauPhased
(În faze).

Quick Target (Ţintă rapidă)

1. AlegeţiQuick (Rapid).

2. Alegeţi Sport, introduceţi Target name (Nume ţintă) (maxim 45 semne), Date (Data) și Time (Ora) şi
oriceNotes (Note) (opțional) doriţi să adăugaţi.

3. Introduceți fie durata fie caloriile. Puteţi completa doar una dintre valori.

4. Faceți clic pe pictograma favorită dacă doriți să adăugați ținta la Favorites (Favorite).

5. Faceţi clic peSave (Salvare) pentru a adăuga ţinta laDiary (Jurnal).

Phased Target (Ţintă pe faze)

1. Alegeţi Phased (În faze).

2. Alegeţi Sport, introduceţi Target name (Nume ţintă) (maxim 45 semne), Date (Data) și Time (Ora) şi
oriceNotes (Note) (opțional) doriţi să adăugaţi.

3. Alegeți dacă vreți să creați o nouă țintă pe faze (CREATE NEW) (CREEAZĂ) sau să folosiți șablonul
(USE TEMPLATE) (FOLOSIȚI ȘABLONUL).

4. Adăugaţi faze la ţinta dumneavoastră. Faceți clic peDURATION (DURATĂ) pentru a adăuga o fază
bazată pe durată. Alegeţi numele și durata pentru fiecare fază, manuală sau automată, începerea
următoarei faze şi intensitatea.

5. Faceți clic pe pictograma favorită dacă doriți să adăugați ținta la Favorites (Favorite).

6. Faceţi clic peSave (Salvare) pentru a adăuga ţinta laDiary (Jurnal).

Favorite

Dacă aţi creat o ţintă şi aţi adăugat-o la favorite, o puteţi utiliza ca ţintă programată.

1. Alegeţi FAVORITE TARGETS (ȚINTE FAVORITE). Ţintele dumneavoastră de antrenament favorite
sunt afişate.

2. Faceţi clic peUSE (UTILIZEAZĂ) pentru a alege şablonul favorit pe care doriţi să-l folosiţi pentru ținta
dvs.

3. Introduceți Date (Data) și Time (Timp).

4. Puteţi edita ţinta dacă doriţi sau o puteţi lăsa aşa cum este.

Editarea țintei în acest mod de vizualizare nu afectează ținta favorită. Dacă vreți să editați ținta
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favorită, accesați FAVORITES (FAVORITE) făcând clic pe pictograma stea de lângă numele și poza
dumneavoastră de profil.

5. Faceţi clic peADD TO DIARY (Adăugare la jurnal) pentru a adăuga ţinta înDiary (Jurnal).

SINCRONIZAȚI ȚINTELE PE A300

Reţineţi să sincronizaţi ţintele de antrenament pe A300 din serviciul web Flow prin intermediul
FlowSync sau al aplicaţiei Flow. Dacă nu le sincronizați, vor fi vizibile doar în Jurnalul dumneavoastră sau
în lista de Favorite din serviciul web Flow.

După sincronizarea ţintelor de antrenament pe A300, puteţi găsi:

l ţinte de antrenament programate înmeniul Targets (Ținte) (antrenamente nerealizate din săptămâna
trecută şi din următoarele 4 săptămâni)

l ţintele de antrenament listate ca favorite în Favorites (Favorite).

Pentru informaţii privind începerea unei sesiuni de antrenament ţintă, consultaţi „Începerea unei sesiuni de
antrenament”

FAVORITE

În Favorites (Favorite), puteţi stoca şi gestiona traseele şi ţintele de antrenament favorite din serviciul web
Flow. Dispozitivul dumneavoastră A300 poate aveamaximum 20 de favorite la unmoment dat. Dacă aveţi
peste 20 de favorite în serviciul web Flow, primele 20 din listă sunt transferate pe A300 când sincronizaţi. Le
puteți găsi în meniul Favorites (Favorite) al dispozitivului dvs. A300.

Puteţi schimba ordinea favoritelor prin tragere şi plasare în service-ul web. Alegeţi elementul favorit pe care
doriţi să-l deplasaţi şi trageţi-l în locul în care doriţi să-l puneţi în listă.

Adăugarea unei ţinte de antrenament la Favorite:

1. Creaţi o ţintă de antrenament..

2. Faceţi clic pe pictograma favorite din colţul dreapta jos al paginii.

3. Ţinta este adăugată la favorite

sau

1. Alegeţi o ţintă existentă dinDiary (Jurnal).

2. Faceţi clic pe pictograma favorite din colţul dreapta jos al paginii.

3. Ţinta este adăugată la favorite.
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Editarea unui element din Favorite

1. Faceţi clic pe pictograma favorite din colţul din dreapta sus de lângă numele dumneavoastră. Sunt
afişate toate ţintele de antrenament favorite.

2. Alegeţi elementul favorit pe care doriţi să-l editaţi.

3. Puteţi modifica numele ţintei. Faceți clic peSAVE (Salvare).

4. Pentru editarea altor detalii ale ţintei faceţi clic peVIEW (VIZUALIZEAZĂ). După ce aţi efectuat toate
modificările necesare, faceţi clic peUPDATE CHANGES (ACTUALIZEAZĂ MODIFICĂRI).

Eliminarea unui element din favorite

1. Faceţi clic pe pictograma favorite din colţul din dreapta sus de lângă numele dumneavoastră. Sunt
afişate toate ţintele de antrenament favorite.

2. Faceţi clic pe pictograma de ştergere din colţul din dreapta sus al ţintei de antrenament pentru elim-
inarea din lista de favorite.

PROFILURI SPORTIVE ÎN SERVICIUL WEB FLOW

Implicit există opt profiluri sportive pe dispozitivul A300. În serviciul web Flow puteţi adăuga profiluri sportive
noi la lista dumneavoastră de sporturi şi le puteţi edita pe acestea şi profilurile existente. Dispozitivul dum-
neavoastră A300 poate conţinemaximum 20 de profiluri sportive. Dacă aveţi peste 20 de profiluri sportive în
serviciul web Flow, primele 20 din listă sunt transferate pe A300 când sincronizaţi.

Puteţi schimba ordinea profilurilor sportive prin tragere şi plasare. Alegeţi sportul pe care doriţi să-l deplasaţi şi
trageţi-l în locul în care doriţi să-l puneţi în listă.

ADĂUGAREA UNUI PROFIL SPORTIV

În serviciul web Flow:

1. Faceţi clic pe numele dumneavoastră/fotografia profilului din colţul din dreapta sus.

2. Alegeţi Sport Profiles (Profiluri sportive).

3. Faceţi clic peAdd SPORT PROFILE (Adăugare profil sportiv) şi alegeţi sportul din listă.

4. Sportul este adăugat la lista dumneavoastră de sporturi.

EDITAREA UNUI PROFIL SPORTIV

În serviciul web Flow:

1. Faceţi clic pe numele dumneavoastră/fotografia profilului din colţul din dreapta sus.

2. Alegeţi Sport Profiles (Profiluri sportive).

3. Faceţi clic peEdit (Editare) sub sportul pe care doriţi să-l editaţi.
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În fiecare profil sportiv, puteţi edita următoarele informaţii:

Basics (Date de bază)

l Sunete de antenament

Ritm cardiac

l Vizualizare ritm cardiac

l Ritmul cardiac vizibil pentru alte dispozitive (alte dispozitive compatibile care utilizează tehnologia wire-
less Bluetooth ® Smart (de ex. echipamentul de gimnastică) pot detecta ritmul dumneavoastră car-
diac).

l Tipuri de zone ale ritmului cardiac pentru sesiunile de antrenament pe care le-ați creat în serviciul web
Flow și transferat în dispozitivul A300.

Când aţi terminat cu setările profilului sportiv, faceţi clic peSAVE (Salvare). Nu uitați să sincronizați setările
în A300.

Observați că în numeroase profiluri de sporturi de interior, sporturi de grup și sporturi de echipă, setareaHR
visible to other devices (HR vizibil pentru alte dispozitive) este activată implicit. Acest lucru înseamnă că
dispozitivele compatibile, care utilizează tehnologia wireless Bluetooth Smart, de ex. echipamente de gim-
nastică, vă pot detecta ritmul cardiac. Puteți verifica profilurile sporturilor care au transmisia prin Bluetooth
activată înmod implicit în Polar Sport profiles list (Listă profiluri sporturi Polar). Puteți activa sau dezactiva
transmisia prin Bluetooth din sport profile settings (Setări profil sport).

SINCRONIZAREA
Puteți transfera datele din A300 prin portul USB cu software-ul Flowsync sau fără fir cu Bluetooth Smart® prin
aplicația Flow. Pentru a putea sincroniza datele între A300 şi serviciul web şi aplicaţia Flow, trebuie să aveţi
un cont Polar şi software-ul FlowSync. Ați creat deja un cont și ați descărcat software-ul, dacă ați setat A300
pe flow.polar.com/start. Dacă ați realizat setarea rapidă când ați început să utilizați A300, accesați flow.-
polar.com/start pentru setarea completă. Descărcaţi aplicaţia Flow pemobilul dumneavoastră din magazinul
de aplicaţii.

Reţineţi să sincronizaţi şi sămenţineţi datele actualizate între A300, serviciul web şi aplicaţia mobilă, oriunde
v-aţi afla.

SINCRONIZAREA CU APLICAŢIA FLOW

Înainte de a sincroniza, asiguraţi-vă că:

l Aveţi un cont Polar şi aplicaţia Flow

l Aţi sincronizat datele prin software-ul FlowSync cel puţin o dată.

l Dispozitivul dumneavoastră mobil Bluetooth este pornit şi modul avion/modul zbor nu este pornit.

https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/start
http://www.flow.polar.com/start
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l Aţi sincronizat dispozitivul A300 cumobilul dumneavoastră. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Interconectarea.

Există douămoduri de a vă sincroniza datele:

1. Conectaţi-vă la aplicaţia Flow şi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ÎNAPOI pe dispozitivul dum-
neavoastră A300.

2. Se afişeazăConnecting to device (Conectare la dispozitiv), urmat deConnecting to app
(Conectare la aplicaţie).

3. Este afişat mesajul Syncing completed (Sincronizare încheiată) când aţi terminat.

sau

1. Conectaţi-vă la aplicaţia Flow şi pe A300 accesaţi Settings > General settings > Pair and sync >
Sync data (Setări > Setări generale > Interconectare şi sincronizare > Sincronizare date) şi apăsaţi but-
onul START (PORNIRE).

2. Se afişeazăConnecting to device (Conectare la dispozitiv), urmat deConnecting to app
(Conectare la aplicaţie).

3. Este afişat mesajul Syncing completed (Sincronizare încheiată) când aţi terminat.

Când sincronizaţi dispozitivul A300 cu aplicaţia Flow, datele despre antrenament şi activitate sunt de ase-
menea sincronizate automat printr-o conexiune la internet cu serviciul web Flow.

Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare despre utilizarea aplicaţiei Polar Flow, accesaţi www.-
polar.com/en/support/Flow_app

SINCRONIZAREA CU SERVICIUL WEB FLOW PRIN FLOWSYNC

Pentru a sincroniza datele cu serviciul web Flow, aveţi nevoie de software-ul FlowSync. Accesaţi flow.-
polar.com/start şi descărcaţi şi instalaţi acest software înainte de a încerca sincronizarea.

1. Conectați A300 la computerul dvs. fie direct, fie cu un cablu USB. Asiguraţi-vă că software-ul
FlowSync se execută.

2. Fereastra FlowSync se deschide pe computerul dumneavoastră şi sincronizarea începe.

3. Este afişat mesajul Completed (Încheiat) când aţi terminat.

De fiecare dată când conectaţi dispozitivul A300 la computer, software-ul Polar FlowSync va transfera datele
în serviciul web Polar Flow şi va sincroniza orice setări pe care le-aţi schimbat. Dacă sincronizarea nu începe
automat, porniţi FlowSync de la pictograma de pe desktop (Windows) sau din folderul de aplicaţii (Mac OS X).
De fiecare dată când este disponibilă o actualizare firmware, FlowSync vă va anunţa şi vă va cere să o
instalaţi.

Dacă schimbaţi setările în serviciul web Flow în timp ce dispozitivul A300 este conectat la computer,
apăsaţi butonul de sincronizare în FlowSync pentru a transfera setările pe A300.

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/M400
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Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare despre utilizarea serviciului web Polar Flow, accesaţi www.-
polar.com/en/support/flow

Pentru asistenţă şi informaţii suplimentare despre utilizarea software-ului FlowSync software, accesaţi www.-
polar.com/en/support/FlowSync

http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/flow
http://www.polar.com/en/support/FlowSync
http://www.polar.com/en/support/FlowSync
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ACTUALIZAREA FIRMWARE-ULUI
Pentru a actualiza dvs. firmware-ul dispozitivului A300 pentru a-l menține actualizat. În oricemoment în care
este disponibilă o nouă versiune firmware, FlowSync vă va înştiinţa la conectarea A300 la computerul dum-
neavoastră. Actualizările de firmware sunt descărcate prin FlowSync. Aplicaţia Flow vă va înştiinţa, de ase-
menea, când este disponibil un nou firmware și actualizarea nu se poate face prin aplicaţia Flow.

Actualizările de firmware sunt executate pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea dispozitivului A300. Aceastea
pot include îmbunătăţiri ale caracteristicilor existente, caracteristici complet noi sau remedierea unor defi-
cienţe, de exemplu.

Pentru a actualiza firmware-ul dispozitivului A300, trebuie să aveţi:

l Un cont la serviciul web Polar Flow (cont Polar)

l Software-ul FlowSync instalat

l Să înregistraţi dispozitivul dumneavoastră A300 în serviciul web Flow

Deja ați făcut acest lucru dacăați setat A300 la flow.polar.com/start. Dacă ați realizat setarea rapidă când
ați început să utilizați A300, accesați flow.polar.com/start pentru setarea completă.

Pentru a actualiza firmware-ul:

1. Conectați A300 la computerul dvs. fie direct, fie cu un cablu USB

2. FlowSync începe sincronizarea datelor.

3. După sincronizare, vi se cere să actualizaţi firmware-ul.

4. Alegeţi Yes (Da). Noul firmware este instalat (acest lucru poate dura un timp) şi A300 reporneşte.

Nu veți pierde datele la actualizarea firmware-ului: Înainte de actualizarea firmware-uluil, datele cele mai
importante din dispozitivul A300 sunt sincronizate cu serviciul web Flow.

http://www.flow.polar.com/M400
http://www.flow.polar.com/start
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RESETARE A300
Ca în cazul oricărui dispozitiv electronic, se recomandă ca A300 să fie resetat din când în când. Dacă aveți
probleme cu A300, încercați să-l resetați. Resetați dispozitivul A300 apăsând și ținând apăsate butoanele UP
(SUS), DOWN (JOS), BACK (ÎNAPOI) și LIGHT (LUMINĂ) simultan timp de câteva secunde până când se
afișează pe ecran animația Polar. Aceasta se numește o resetare de soft și datele dumneavoastră nu vor fi
șterse.
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INFORMAŢII IMPORTANTE
ÎNGRIJIREA DISPOZITIVULUI DVS. A300
Ca orice alt dispozitiv electronic, Polar A300 trebuie să fie manevrat cu grijă. Sugestiile demai jos vă vor ajuta
să îndepliniți obligațiile pentru garanție și să vă bucurați de acest produs timp demulți ani.

A300

Păstraţi dispozitivul dvs. de antrenament curat.

l Vă recomandăm să spălați dispozitivul și brățara din silicon după fiecare sesiune de antrenament sub
jet de apă cu un săpun blând. Vă rugăm să trageți dispozitivul din brățară și să-l spălați separat.
Ștergeți-l cu un prosopmoale. Nu schimbați dispozitivul atunci când este ud.

Este esențial să spălați dispozitivul și brățara dacă le purtați în piscină unde se folosește clor pen-
tru curățarea piscinei.

l Dacă nu purtați dispozitivul 24/7, ștergeți orice urmă de umezeală înainte de a-l depozita. Nu-l depoz-
itați într-unmaterial care nu respiră sau într-unmediu umed, de exemplu, o pungă de plastic sau o
geantă de sport umedă.

l Ștergeți-l cu un prosop uscat atunci când este nevoie. Utilizați un prosop de hârtie umed pentru a
șterge praful de pe dispozitivul de antrenament. Pentru a păstra rezistența la apă, nu spălaţi dispoz-
itivul de antrenament sub presiune. Nu folosiţi niciodată alcool sau vreunmaterial abraziv, de ex. lână
metalică sau produse chimice de curăţat.

l Când conectați A300 la un computer, verificaţi dacă nu este umezeală, păr sau praf pe conectorul USB
al dispozitivului A300. Ştergeţi uşor orice urmă de praf sau umezeală. Nu utilizați unelte ascuțite pentru
curățare pentru a evita zgârierea.

Temperaturile de operare sunt -10 °C până la +50 °C / +14 °F până la +122 °F.
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SENZORUL PENTRU RITM CARDIAC

Conectorul: Detaşaţi conectorul de la curea după fiecare utilizare şi uscaţi conectorul cu un prosopmoale.
Curăţaţi conectorul cu o soluţie slabă de apă şi săpun, atunci când este necesar. Nu folosiţi niciodată alcool
sau vreunmaterial abraziv (de ex. lânămetalică sau produse chimice de curăţat).

Cureaua: Clătiţi cureaua sub jet de apă după fiecare utilizare şi puneţi-o la uscat. Curăţaţi cu grijă cureaua cu
o soluţie slabă de apă şi săpun, atunci când este necesar. Nu folosiţi săpunuri hidratante, deoarece pot lăsa
reziduuri pe curea. Cureaua nu se fierbe, nu se calcă, nu se curăţă chimic sau nu se decolorează. Nu întindeţi
cureaua sau îndoiţi puternic zonele cu electrozi.

Consultaţi instrucţiunile de spălare de pe eticheta curelei.

DEPOZITAREA

Păstraţi dispozitivul dvs. de antrenament și senzorul de ritm cardiac într-un loc uscat şi răcoros. Nu-l depoz-
itaţi într-unmediu umed, într-unmaterial care nu permite ventilaţia (o pungă de plastic sau o geantă de sport)
şi nici cu unmaterial conductiv (prosop ud). Nu expuneţi dispozitivul de antrenament la lumina directă a soare-
lui pe perioade lungi de timp, de exemplu nu-l lăsaţi într-o maşină saumontat pe cadrul unei biciclete.

Se recomandă să păstraţi dispozitivul de antrenament parţial sau complet încărcat. Bateria se descarcă
treptat când este depozitată. Dacă urmează să depozitaţi dispozitivul de antrenament mai multe luni, se
recomandă să-l reîncărcaţi după câteva luni. Aceasta va prelungi durata de viaţă a bateriei.

Uscaţi şi depozitaţi cureaua şi conectorul senzorului pentru ritm cardiac separat pentru amaximiza durata de
viaţă a bateriei. Păstraţi senzorul pentru ritm cardiac într-un loc răcoros şi uscat. Pentru a preveni oxidarea
clemelor, nu păstraţi senzorul pentru ritm cardiac umed într-unmaterial neaerisit, cum ar fi o geată de sport.
Nu expuneţi senzorul pentru ritm cardiac la lumina directă a soarelui pe perioade lungi.

SERVICE

Pe timpul perioadei de garanţie de doi ani, vă recomandăm ca activităţile de service să fie realizate numai de
către un centru service autorizat Polar. Garanţia nu acoperă daunele sau pagubele cauzate de un service neau-
torizat de Polar Electro. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Garanţia limitată internaţională Polar..

Pentru informaţii de contact şi adresele tuturor Centrelor de service Polar, vizitaţi www.polar.com/support şi
site-urile web specifice pentru fiecare ţară.

Înregistraţi-vă produsul Polar la http://register.polar.fi/ pentru a vă asigura că putem îmbunătăţi în continuare
produsele şi serviciile noastre pentru a vă satisfacemai bine nevoile. Pentru înregistrare aveți nevoie de un
cont Polar pe care l-ați creat atunci când ați dat în folosință dispozitivul dumneavoastră prin intermediul web.
Numele de utilizator pentru contul dvs. Polar este întotdeauna adresa dvs. de e-mail. Acelaşi nume de util-
izator şi aceeaşi parolă sunt valabile pentru înregistrarea produsului Polar, serviciul web şi aplicaţia Polar
Flow, forumul de discuţii Polar şi înregistrarea la Ştiri.

http://www.polar.com/support
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BATERIILE
La sfârşitul duratei de viaţă a produsului, Polar vă încurajează săminimizaţi posibilele efecte ale deşeurilor
asupramediului şi a sănătăţii umane, respectând reglementările locale de eliminare a deşeurilor şi, acolo unde
este posibil, apelând la colectarea separată a dispozitivelor electronice. Nu eliminaţi acest produs ca deşeu
menajer nesortat.

Nu lăsaţi bateriile la îndemâna copiilor. Dacă este înghiţită, atunci contactaţi imediat doctorul. Bateriile se vor
arunca conform reglementărilor locale.

ÎNCĂRCAREA BATERIEI A300

Dispozitivul A300 are o baterie internă, reîncărcabilă. Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de
încărcare. Puteţi încărca şi descărca bateria de peste 300 de ori înainte de a apărea o scădere sesizabilă a
capacităţii acesteia. Numărul de cicluri de încărcare variază, de asemenea, în funcţie de utilizare şi de con-
diţiile de funcţionare.

Nu încărcaţi bateria la temperaturi sub 0°C sau când dispozitivul A300 este ud.

Conectorul USBse află în dispozitiv, lucru care face ca încărcarea să fie simplă – fără cabluri lungi și încurc-
ate. Pur și simplu conectați A300 la computerul dvs. Oricum vă livrăm și un cablu USB standard împreună cu
A300, așa că dacă preferați să îl utilizați, vă rugăm să o faceți.

Poți încărca bateria și prin conectare la o priză de perete. Când încarci bateria prin intermediul unei prize de
perete, utilizează un adaptor USB (neinclus în setul de produse). Dacă utilizați un adaptor USB, asigurați-vă
că pe acesta găsiți marcajul „output 5 Vdc” (putere de 5 Vcc) și că generează o intensitate de cel puțin 500
mA. Utilizați doar un adaptor USB care respectă regulile privind siguranța (purtândmarcajul „LPS”, „Limited
Power Supply”, „UL listed” sau „CE”).

Nu încărcați produsele Polar cu un încărcător de 9 volți. Utilizarea unui încărcător de 9 volți poate deteri-
ora produsele Polar.

1. Conectați A300 la portul USB al computerului dvs. fie direct (imaginea 1), fie cu un cablu USB (ima-
ginea 2). Asigurați-vă că cablul este cu partea corespunzătoare în sus – simbolurile USB de pe capacul
din spate al dispozitivului și cel de pe cablu trebuie să se potrivească. Asigurați-vă că A300 este uscat
înainte de a-l conecta la computer. Dacă bateria este descărcată complet, durează câtevaminute până
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să înceapă încărcarea.

2. Pe afişaj aparemesajul Charging (Se încarcă).

3. Când dispozitivul A300 este complet încărcat, este afişat mesajul Battery full (Baterie încărcată).
Se afișează Unplug. (Deconectați).

Nu lăsaţi bateria complet descărcată o perioadă lungă de timp sau ţineţi-o mereu complet încărcată,
deoarece acest lucru ar putea afecta durata de viaţă a bateriei.

TIMPUL DE FUNCŢIONARE A BATERIEI

Timpul de funcționare a bateriei este de până la 26 de zile cumonitorizare a activității 24/7 și 1h/zi de antre-
nament. Timpul de funcţionare depinde de numeroşi factori, cum ar fi temperaturamediului în care utilizaţi
dispozitivul A300, caracteristicile pe care le utilizaţi şi vechimea bateriei. Timpul de funcţionare este sem-
nificativ redus la temperaturi mult sub nivelul de îngheţ. Purtarea dispozitivului A300 pe sub haină vă ajută să-l
menţineţi mai cald şi sămăriţi timpul de funcţionare.

NOTIFICĂRI DE BATERIE DESCĂRCATĂ

Battery low (Baterie descărcată)
Sarcina bateriei este scăzută. Sarcina este prea scăzută pentru a înregistra o
sesiune de antrenament. Se recomandă să încărcaţi A300.

Battery low. Charge (Încărcaţi)
Sarcina bateriei a scăzut până la un nivel critic. Încărcaţi dispozitivul A300 cât
mai curând posibil. Sarcina este prea scăzută pentru a înregistra o sesiune de
antrenament. Nu se poate începe o nouă sesiune de antrenament înainte de a
încărca A300.
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Când afişajul este gol, bateria este consumată şi A300 a intrat în modul repaus. Încărcaţi dispozitivul A300. În
cazul în care bateria este complet descărcată, poate dura un timp până când animaţia de încărcare apare pe
afişaj.

SCHIMBAREA BATERIEI SENZORULUI PENTRU RITM CARDIAC

Pentru a înlocui singur bateria senzorului pentru ritm cardiac, urmaţi cu grijă instrucţiunile demai jos:

Când înlocuiţi bateria, verificaţi ca inelul de etanşare să nu fie deteriorat, în acest caz trebuie să îl înlocuiţi cu
unul nou. Puteţi achiziţiona seturile inel de etanşare/baterie de la distribuitorii Polar şi Centrele de service
autorizate Polar. În SUA şi Canada, inele de etanşare suplimentare sunt disponibile la Centrele de service
autorizate Polar. În SUA, sunt disponibile kituri de inele de etanşare/baterie şi la www.shoppolar.com.

Lamanevrarea unei baterii noi, complet încărcate, evitaţi contactul similar prinderii, adică simultan din ambele
părţi, cumetal sau unelte conductoare electric, cum ar fi cleştii de sertizat. Aceasta poate scurtcircuita
bateria, ducând la descărcarea acesteia mai rapidă. De obicei, scurtcircuitarea nu deteriorează bateria, dar îi
poate reduce capacitatea şi durata de viaţă.

1. Folosind omonedă, deschideţi
capacul bateriei răsucindu-l în
sens invers acelor de ceasornic
în poziţia DESCHIS.

2. Introduceţi bateria (CR 2025) în
interiorul capacului cu partea poz-
itivă (+) spre capac. Asiguraţi-vă
că inelul de etanşare este în cane-
lură pentru a asigura rezistenţa la
apă.

3. Apăsaţi capacul înapoi în con-
ector.

4. Folosiţi moneda pentru a răsuci
capacul în sensul acelor de ceas-
ornic în poziţia ÎNCHIS.

Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip eronat.

MĂSURI DE SIGURANŢĂ
Dispozitivul A300 este proiectat pentru amăsura ritmul cardiac și a vă indica activitatea. Nicio altă utilizare nu
este prevăzută sau sugerată.

Dispozitivul de antrenament nu trebuie utilizat pentru obţinerea unor măsurători care necesită precizie pro-
fesională sau industrială.
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INTERFERENŢE ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI

Interferenţa electromagnetică şi echipamentul pentru antrenament

În apropierea dispozitivelor electrice este posibil să aibă loc perturbaţii. De asemenea, staţiile de bazăWLAN
ar putea să cauzeze interferenţe atunci când vă antrenaţi cu dispozitivul de antrenament. Pentru a evita
indicaţiile eronate sau comportamentele greşite, deplasaţi-vă la distanţă de posibilele surse de perturbare.

Echipamentul de antrenament cu componente electrice sau electronice, cum ar fi afişajele cu LED-uri,
motoarele şi frânele electrice pot cauza semnale de interferenţă deviante. Pentru a rezolva aceste probleme,
încercaţi următoarele:

1. Îndepărtaţi cureaua senzorului pentru ritm cardiac de pe piept şi folosiţi echipamentul de antrenament
aşa cum faceţi în mod normal.

2. Deplasaţi dispozitivul de antrenament în jur până când găsiţi o zonă în care acesta nu afişează valori
deviate sau nu clipeşte simbolul inimii. Interferenţa este adeseamai puternică direct în faţa panoului de
afişaj al echipamentului, în timp ce în partea stângă sau dreaptă a afişajului perturbările sunt relativ
absente.

3. Puneţi cureaua senzorului pentru ritm cardiac la loc pe piept şi menţineţi dispozitivul de antrenament în
această zonă fără interferenţe cât mai mult timp posibil.

Dacă dispozitivul de antrenament încă nu funcţionează cu echipamentul de antrenament, este posibil să fie
unmediu electric prea zgomotos pentru măsurarea ritmului cardiac wireless. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi www.polar.com/support.

DIMINUAREA RISCULUI ÎN TIMPUL ANTRENAMENTULUI

Antrenamentul poate include anumite riscuri. Înainte de a începe un program normal de antrenament, este
recomandat să răspundeţi la următoarele întrebări referitoare la starea dumneavoastră de sănătate. Dacă
răspundeţi afirmativ la oricare din aceste întrebări, vă recomandăm să consultaţi unmedic înainte de a începe
orice program de antrenament.

l Aţi fost inactiv fizic în ultimii 5 ani?

l Aveţi tensiune arterială ridicată sau nivel ridicat al colesterolului în sânge?

l Luaţi medicamente pentru tensiunea arterială sau pentru inimă?

l Aveţi antecedente de probleme respiratorii?

l Aveţi simptomele vreunei boli?

l Vă recuperaţi după o boală gravă sau după un tratament medical?

l Folosiţi un stimulator cardiac sau alt dispozitiv electronic implantat?

l Fumaţi?

l Sunteţi însărcinată?

http://www.polar.com/support
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Reţineţi că pe lângă intensitatea antrenamentului, medicamentele pentru afecţiuni cardiace, tensiunea arter-
iale, afecţiunile psihologice, astm, probleme de respiraţie etc, şi unele băuturi energizante, alcoolul şi nicotina
pot afecta ritmul cardiac.

Este important să fiţi sensibil la răspunsurile corpului dumneavoastră în timpul antrenamentului. Dacă simţiţi
dureri neaşteptate sau oboseală excesivă în timpul antrenamentului, se recomandă întreruperea
antrenamentelor sau continuarea acestora la o intensitate mai scăzută.

Notă!Dacă folosiţi un stimulator cardiac, defibrilator sau alt dispozitiv electronic implantat, puteţi folosi prod-
usele Polar. În teorie, interferenţa cu stimulatorul cardiac cauzată de produsele Polar nu ar trebui să fie pos-
ibilă. În practică, nu există rapoarte care să sugereze că vreo persoană a suferit vreodată interferenţe. Nu
putem totuşi emite o garanţie oficială privind adecvarea produselor noastre pentru toate stimulatoarele car-
diace sau alte dispozitive implantate, cum ar fi defibrilatoare, din cauza varietăţii de dispozitive disponibile.
Dacă aveţi îndoieli sau dacă aveţi senzaţii neobişnuite în timpul folosirii produselor Polar, consultaţi-vă
medicul sau contactaţi producătorul dispozitivului electronic implantat pentru a decide în condiţii de siguranţă
în cazul dumneavoastră.

Dacă aveţi alergie la orice substanţă care intră în contact cu pielea dumneavoastră sau dacă suspectaţi o
reacţie alergică ca urmare a utilizării produsului, verificaţi materialele listate în Specificaţii tehnice. Pentru a
evita orice reacţie a pielii faţă de senzorul pentru ritm cardiac, purtaţi-l peste cămaşă, dar umeziţi bine cămaşa
sub zona electrozilor pentru a asigura o funcţionare perfectă.

Efectul combinat al umezelii şi abraziunii intense poate duce la desprinderea culorii de pe suprafaţa sen-
zorului de ritm cardiac, fiind posibilă pătarea hainelor. Dacă utilizaţi pe piele parfum, loţiune pentru plajă sau
insecticide, trebuie să vă asiguraţi că dispozitivul de antrenament sau senzorul de ritm cardiac nu intră în con-
tact cu pielea. Nu purtaţi haine în culori care se pot transfera pe dispozitivul de antrenament (mai ales în cazul
dispozitivelor de antrenament de culoare deschisă) când sunt purtate împreună.

SPECIFICAŢII TEHNICE
A300

Tipul bateriei: Baterie reîncărcabilă li-pol de 68mAh

Timp de funcţionare: până la 26 de zile cumonitorizare a activ-
ității 24/7 și 1h/zi de antrenament

Temperatura de funcţionare: -10 °C până la +50℃ / 14 °F până la 122
℃

Materialele calculatorului pentru antre-
nament:

Dispozitivul: acrilonitril-butadien-stiren,
fibră de sticlă, policarbonat, oțel inox-
idabil, polimetacrilat demetil

Brățară: silicon, oțel inoxidabil;

Precizia ceasului: Mai bună de ± 0,5 secunde / zi la tem-
peratura de 25 °C / 77 °F

Acurateţeamonitorizării ritmului cardiac: ± 1% sau 1 bpm, în funcţie de care este
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mai mare. Precizarea se aplică la con-
diţii de stare stabile.

Măsurarea ritmului cardiac: 15-240 bpm

Rezistenţa la apă: 30m

Capacitateamemoriei: 60 h de antrenament cu ritm cardiac în
funcţie de setările de limbă

SENZOR PENTRU RITM CARDIAC H7

Durata de viaţă a bateriei: 200 h

Tipul bateriei: CR 2025

Garnitura bateriei: Inel-O 20,0 x 1.0material FPM

Temperatura de funcţionare: -10 °C până la +50 °C/14 °F până la 122
°F

Materialul conectorului: Poliamidă

Materialul curelei: 38% poliamidă, 29% poliuretan, 20%
elastan, 13% poliester

Rezistenţa la apă: 30m

Utilizează tehnologia wireless Bluetooth® Smart.

Dispozitivul dumneavoastră A300 este compatibil și cu următorii senzori Polar de ritm cardiac: Polar H1,
Polar H2 (cu tehnologia GymLink ) și Polar H6.

PROGRAMUL SOFTWARE POLAR FLOWSYNC

Verificați cele mai recente informații privind compatibilitatea la adresa support.polar.com.

COMPATIBILITATEA APLICAȚIEI MOBILE POLAR FLOW

Verificați cele mai recente informații privind compatibilitatea la adresa support.polar.com.

Dispozitivul pentru antrenament Polar A300 aplică următoarele tehnologii brevetate, între altele:

l Tehnologia OwnIndex® pentru testul formei fizice.

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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REZISTENȚA LA APĂ A PRODUSELOR POLAR

Majoritatea produselor Polar pot fi utilizate în timp ce înoți. Acestea nu sunt însă concepute pentru scufundări.
Pentru a păstra rezistența la apă, nu apăsa butoanele dispozitivului sub apă.

Dispozitivele Polar cu măsurarea ritmului cardiac de la încheietura mâinii sunt mai potrivite când înoți
sau faci baie. Acestea vor culege informațiile în funcție demișcarea încheieturii chiar și în timp ce înoți. Cu
toate acestea, în testele noastre, am constatat cămăsurarea ritmului cardiac de la încheieturamâinii nu fun-
cționează optim în apă, prin urmare nu putem recomandamăsurarea ritmului cardiac de la încheieturamâinii
pentru înot.

În orologerie, rezistența la apă este indicată, în general, în metri, ceea ce înseamnă presiunea apei statice la
adâncimea respectivă. Polar utilizează același sistem. Rezistența la apă a produselor Polar este testată în
conformitate cu standardul internațional ISO 22810 sau IEC 60529. Fiecare dispozitiv Polar pe care există o
indicație privind rezistența la apă este testat înainte de livrare, astfel încât să reziste la presiunea apei.

În funcție de nivelul rezistenței la apă, produsele Polar se împart în patru categorii. Verifică partea din spate a
produsului tău Polar pentru a afla categoria de rezistență la apă și compar-o cu tabelul demai jos. Reține că
aceste definiții nu se aplică înmod obligatoriu la produsele altor producători.

În cazul activităților subacvatice, presiunea dinamică generată prin mișcarea în apă estemai mare decât presi-
unea statică. Acest lucru înseamnă că, prin mișcarea sub apă, produsul este supus unei presiuni mai mari
decât dacă acesta ar fi static.

Marcajul de pe
partea din spate a
produsului

Stropire cu
apă,
transpirație,
picături de
ploaie etc.

Baie
și
înot

Scufundări
cu tub de
respirație
(fără butelii
de oxigen)

Scufundări

(cu butelii
de oxigen)

Caracteristicile privind
rezistența la apă

Rezistent la apă
IPX7

OK - - - Nu spăla sub presiune.
Protejat împotriva stropirii cu
apă, picăturilor de ploaie etc.
Standard de referință:
IEC60529.

Rezistent la apă
IPX8

OK OK - - Minimum pentru baie și înot.
Standard de referință:
IEC60529.

Rezistent la apă
Rezistent la apă
până la 20/30/50 de
metri
Potrivit pentru înot

OK OK - - Minimum pentru baie și înot.
Standard de referință:
ISO22810.

Rezistent la apă
100m

OK OK OK - Pentru utilizare frecventă în
apă, dar nu pentru scufundări
cu butelii de oxigen.
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Standard de referință:
ISO22810.

GARANŢIA INTERNAŢIONALĂ POLAR LIMITATĂ
l Această garanţie nu afectează drepturile legale ale clientului în baza legislaţiei naţionale sau statale
aplicabile în vigoare sau drepturile clientului în relaţia cu distribuitorul ce decurg din contractul de vân-
zare-cumpărare.

l Această garanţie internaţională Polar limitată este emisă de Polar Electro Inc. pentru clienţii care au
cumpărat acest produs în SUA sau Canada. Această garanţie internaţională Polar limitată este emisă
de Polar Electro Oy pentru clienţii care au cumpărat acest produs în alte ţări.

l Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantează clientului/cumpărătorului iniţial al dispozitivului faptul că
produsul nu conţine defecte dematerial sau demanoperă timp de doi (2) ani de la data achiziţiei.

l Chitanţa achiziţiei iniţiale este dovada dumneavoastră de achiziţie!

l Garanţia nu acoperă bateria, uzura normală, deteriorarea produsă de utilizarea greşită, abuz, accidente
sau nerespectareamăsurilor de precauţie; întreţinerea incorectă, utilizarea comercială, car-
casele/afişajele crăpate, sparte sau zgâriate, banda pentru braţ, cureaua elastică şi echipamentul
Polar.

l Garanţia nu acoperă nicio pagubă/e, pierderi, costuri sau cheltuieli, directe, indirecte sau colaterale, pe
cale de consecinţă sau speciale determinate sau legate de produs.

l Articolele cumpărate la mâna a doua nu sunt acoperite de cei doi (2) ani de garanţie decât dacă legea
prevede altfel.

l În timpul perioadei de garanţie, produsul va fi reparat sau înlocuit la oricare dintre Centrele de service
autorizate Polar, indiferent de ţara de achiziţie.

Garanţia referitoare la orice produs va fi limitată la ţările în care produsul a fost comercializat iniţial.

Acest produs respectă Directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE. Declarația de conformitate și alte informații de
reglementare aplicabile pentru fiecare produs sunt disponibile pe www.polar.com/ro/Informatii_de_reg-
lementare.

Acest marcaj care reprezintă o pubelă pe roţi tăiată cu o linie arată că produsele Polar sunt dispozitive elec-
tronice şi se încadrează în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la deşeur-
ile de echipamente electrice şi electronice (WEEE) şi bateriile şi acumulatorii utilizaţi în produse se
încadrează în Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 cu privire
la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori. Aceste produse şi bateriile/acumulatorii din
interiorul produselor Polar trebuie eliminate separat în modul indicat în ţările UE. Polar vă încurajează să

https://www.polar.com/ro/Informatii_de_reglementare
https://www.polar.com/ro/Informatii_de_reglementare
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reduceţi la minimum efectele posibile ale deşeurilor asupramediului înconjurător şi sănătăţii umane şi în exter-
iorul Uniunii Europene, respectând reglementările locale referitoare la eliminarea deşeurilor şi, acolo unde este
posibil, utilizarea colectării separate a dispozitivelor electronice pentru produse şi colectarea bateriilor şi a acu-
mulatorilor pentru baterii şi acumulatori.

Fabricat de Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202
300, www.polar.com.

Polar Electro Oy este o companie certificată ISO 9001:2008.

© 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finlanda. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui
manual nu poate fi utilizată sau reprodusă în nicio formă sau prin nicio metodă fără permisiunea exprimată
anterior în scris a Polar Electro Oy.

Numele şi logurile din acest manual sau de pe ambalajele acestui produs sunt mărci comerciale Polar Electro
Oy. Numele şi logurile cu un simbol ® din acest manual sau de pe ambalajele acestui produs sunt mărci
comerciale înregistrate Polar Electro Oy. Windows este omarcă comercială înregistrată aMicrosoft Cor-
poration şi Mac OS este omarcă înregistrată a Apple Inc. App Store este omarcă de serviciu a Apple Inc.
Google Play este omarcă comercială a Google Inc. Cuvântul şi siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înre-
gistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor semne de către Polar Electro Oy se face
sub licenţă.

PRECIZĂRI LEGALE
l Materialul din acest manual are doar rol informativ. Produsele pe care le descrie sunt supusemodi-
ficării ca urmare a programului de dezvoltare al producătorului fără a fi în prealabil notificate.

l Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nu face nicio observaţie sau garanţie cu privire la acest manual sau
cu privire la produsele descrise aici.

l Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nu este responsabil pentru niciun fel de daune, pierderi, costuri sau
cheltuieli directe, indirecte sau accesorii, obişnuite sau speciale care decurg din sau sunt legate de util-
izarea acestui material sau a produselor descrise aici.
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http://www.polar.com/

	Cuprins
	Polar A300 Manual de utilizare
	Introducere
	Polar A300
	Cablu USB
	Aplicaţia Polar Flow
	Software-ul Polar FlowSync
	Serviciul Web Polar Flow
	Senzor pentru ritm cardiac H7


	Noţiuni introductive
	Configuraţi dispozitivul dvs. A300
	Configurare rapidă
	Setări de bază


	Brățară
	Funcţiile butoanelor şi structura meniului
	Funcţiile butoanelor
	Structura meniului

	Interconectarea
	Interconectarea unui senzor pentru ritm cardiac cu A300
	Interconectarea unui dispozitiv mobil cu A300
	Ştergerea unei sincronizări


	Setări
	Setări profil sportiv
	Profiluri sportive
	Setări

	Setări fizice
	Setări generale
	Interconectare şi sincronizare
	Modul Zbor
	Alertă de inactivitate
	Unităţi
	Limba
	Despre produs

	Setările ceasului
	Alarmă
	Oră
	Data
	Format dată
	Cadranul ceasului


	Antrenament
	Purtarea senzorului pentru ritm cardiac
	Începerea unei sesiuni de antrenament
	Începerea unei sesiuni de antrenament
	În timpul antrenamentului
	Vizualizările de antrenament
	Antrenament cu ritm cardiac
	Antrenament fără ritm cardiac
	Antrenament cu o țintă bazată pe durată sau calorii.
	Antrenament cu o țintă de antrenament pe etape.

	Funcţii în timpul antrenamentului
	Blocarea unei zone
	Vezi ora
	Activate backlight (Activare fundal luminos)
	Funcția modul noapte



	Întreruperea/oprirea unei sesiuni de antrenament

	Sumar antrenament
	După antrenament
	Istoric de antrenament în A300
	Aplicaţia Polar Flow
	Serviciul Web Polar Flow

	Caracteristici
	Urmărirea activităţii 24/7
	Obiectivul de activitate
	Date privind activitatea
	Alertă de inactivitate
	Informaţiile despre somn în serviciul web Flow şi aplicaţia Flow
	Datele de activitate în aplicaţia Polar Flow și serviciul web Flow

	Profiluri sportive
	Caracteristici Smart Coaching
	Calorii inteligente
	Indicator energie
	Zone ale ritmului cardiac
	Testul formei fizice
	Înainte de test
	Realizarea testului
	Rezultatele testului
	Clasele nivelului formei fizice
	Bărbaţi
	Femei

	Vo2max

	Avantajul antrenamentului

	Notificările inteligente (aplicația Polar Flow pentru iOS)
	Setări
	A300
	Telefon

	Utilizarea
	Respinge notificări
	Nu deranjaţi


	Notificările inteligente (aplicația Polar Flow pentru Android)
	Setări
	A300
	Aplicația Polar Flow
	Telefon

	Utilizarea
	Închiderea notificărilor
	Nu deranjați
	Blocarea aplicațiilor



	Aplicaţia Polar Flow şi serviciul web
	Aplicaţia Polar Flow
	Serviciul Web Polar Flow
	Feed
	Explore
	Diary
	Progress
	Planificaţi-vă antrenamentul
	Crearea unei ţinte de antrenament
	Quick Target (Ţintă rapidă)
	Phased Target (Ţintă pe faze)
	Favorite

	Sincronizați Țintele pe A300

	Favorite
	Adăugarea unei ţinte de antrenament la Favorite:
	Editarea unui element din Favorite
	Eliminarea unui element din favorite

	Profiluri sportive în serviciul web Flow
	Adăugarea unui profil sportiv
	Editarea unui profil sportiv


	Sincronizarea
	Sincronizarea cu aplicaţia Flow
	Sincronizarea cu serviciul web Flow prin FlowSYnc


	Actualizarea firmware-ului
	Resetare A300
	Informaţii importante
	Îngrijirea dispozitivului dvs. A300
	A300
	Senzorul pentru ritm cardiac
	Depozitarea
	Service

	Bateriile
	Încărcarea bateriei A300
	Timpul de funcţionare a bateriei
	Notificări de baterie descărcată

	Schimbarea bateriei senzorului pentru ritm cardiac

	Măsuri de siguranţă
	Interferenţe în timpul antrenamentului
	Diminuarea riscului în timpul antrenamentului

	Specificaţii tehnice
	A300
	Senzor pentru ritm cardiac H7
	Programul software Polar FlowSync
	Compatibilitatea aplicației mobile Polar Flow
	Rezistența la apă a produselor Polar

	Garanţia internaţională Polar limitată
	Precizări legale


