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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE PENTRU
CÂNTARUL POLAR BALANCE
INTRODUCERE
Felicitări pentru achiziţionarea noului dumneavoastră cântar Polar Balance! Cu ajutorul serviciului de
gestionare a greutăţii Polar Balance şi al unei unităţi pentru încheietură Polar dotată cu funcţia de urmărire a
activităţii, veţi beneficia de îndrumare personalizată pentru a vămenţine greutatea sau a slăbi. Aplicaţia
mobilă Polar Flow este de asemenea necesară pentru utilizarea serviciul.

Acest manual de utilizare vă ajută să începeţi utilizarea noului cântar Polar Balance. Pentru a consulta
prezentările video şi ceamai recentă versiune a acestui manual de utilizare, accesaţi
support.polar.com/en/support/polar_balance.

CÂNTARUL POLAR BALANCE

Cântăriţi-vă urcând pe cântarul Polar Balance. Apoi, sincronizaţi fără fir greutatea dumneavoastră cu serviciul
web prin aplicaţia Flow sau prin conectarea unităţii pentru încheietură la computer cu ajutorul cablului USB.
Cântarul pentru utilizatori multiplii Polar Balance poate fi interconectat cu până la 7 unităţi pentru încheietură
Polar diferite şi poate fi utilizat şi pe post de cântar inteligent Bluetooth®.

UNITATE PENTRU ÎNCHEIETURĂ POLAR CU FUNCŢIE DE URMĂRIRE A
ACTIVITĂŢII (LOOP, V800, M400 ETC.)

Obţineţi pe unitatea pentru încheietură Polar un obiectiv de activitate personalizat bazat pe greutatea vizată
actuală de la serviciul de gestionare a greutăţii Polar Balance. Unitatea pentru încheietură vă permite să

http://support.polar.com/en/support/polar_balance
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vedeţi imediat cât de activ aţi fost în timpul zilei şi cu cât trebuie să fiţi mai activ pentru a atinge obiectivul de
activitate pentru ziua respectivă.

SERVICIUL DE GESTIONARE A GREUTĂŢII POLAR BALANCE

Polar Balance face parte din serviciul web Polar Flow. Setaţi o greutate vizată şi primiţi un obiectiv zilnic de
activitate şi sfaturi privind reducerea consumului de calorii necesară, pentru a vă ajuta să obţineţi greutatea
dorită. Obţineţi îndrumare pentru echilibrarea activităţii şi nutriţiei, urmăriţi variaţia greutăţii şi vedeţi online
indicele demasă corporală. Găsiţi toate acestea la polar.com/flow.

SOFTWARE-UL POLAR FLOWSYNC

Software-ul Polar FlowSync vă permite să sincronizaţi datele între unitatea pentru încheietură şi serviciul web
Polar Flow pe computerul dumneavoastră. Accesaţi flow.polar.com/start pentru a descărca şi instala
software-ul FlowSync.

APLICAŢIA POLAR FLOW (IOS ŞI ANDROID)

Vizualizaţi dintr-o privire activitatea şi progresul dumneavoastră pe telefon. Aplicaţia Flow sincronizează
activitatea şi greutatea fără fir cu serviciul de gestionare a greutăţii Polar Balance. Îl găsiţi la App StoreSM sau
Google playTM.

http://polar.com/flow
http://flow.polar.com/start
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NOŢIUNI INTRODUCTIVE
FAMILIARIZAŢI-VĂ CU CÂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ
BALANCE

DEZAMBALAREA CÂNTARULUI
1. Deschideţi capacul locaşului pentru baterii şi îndepărtaţi banda de izolaţie.

2. Închideţi capacul.

3. Apăsaţi butonul pentru unitatea demăsură pentru a selecta kilogramul (kg) sau livra (lb). (Unitatea
actuală apare pe afişaj.)

4. Plasaţi cântarul pe podea.
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Utilizaţi bateriile furnizate. Când trebuie să le schimbaţi, nu utilizaţi baterii reîncărcabile şi nu combinaţi
bateriile uzate cu baterii noi. Asiguraţi-vă că aşezaţi cântarul pe o suprafaţă solidă, deoarece covorul poate
altera rezultatele cântăririi.

INTERCONECTAREA CÂNTARULUI CU UNITATEA PENTRU
ÎNCHEIETURĂ
Înainte de a interconecta cântarul cu unitatea pentru încheietură, asiguraţi-vă că aţi realizat
configurarea iniţială a unităţii pentru încheietură în serviciul web Flow. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de utilizare a unităţii pentru încheietură.

1. Urcaţi pe cântar. Pe afişaj apare greutatea dumneavoastră.

2. După un semnal sonor, pictograma Bluetooth începe să pâlpâie, ceea ce înseamnă că dispozitivul
poate fi conectat. Cântarul este pregătit pentru a fi interconectat cu o unitate pentru încheietură Polar,
cum ar fi un dispozitiv pentru antrenament sau un dispozitiv de urmărire a activităţii.

3. Apăsaţi butonul* de pe unitatea pentru încheietură şi aşteptaţi până când veţi fi anunţat că
interconectarea a fost realizată.

* Dacă unitatea pentru încheietură are un buton (de exemplu, Polar Loop), țineți-l apăsat până când afișajul
pornește, apoi eliberați-l. Dacă unitatea pentru încheietură are cinci butoane (de exemplu, Polar V800 și
M400), țineți apăsat butonul BACK (Înapoi) timp de 2 secunde și așteptați. În cazul dispozitivului Polar A360,
țineți apăsat butonul lateral timp de 2 secunde și așteptați. Când cântarul este găsit, acceptați cererea de
interconectare.

Cântarul poate fi interconectat cu 7 dispozitive Polar diferite. Când sunt interconectate peste șapte
dispozitive, prima interconectare va fi eliminată şi înlocuită.

Dacă resetaţi unitatea pentru încheietură la valorile din fabrică după interconectarea iniţială, unitatea
trebuie interconectată din nou cu cântarul. De asemenea, dacă scoateţi sau schimbaţi bateriile cântarului,
unitatea pentru încheietură trebuie interconectată din nou cu cântarul.

MĂSURAREA GREUTĂŢII
1. Urcaţi pe cântar şi, după ce auziţi un semnal sonor, apăsaţi butonul* de pe unitatea pentru încheietură.

2. Greutatea este actualizată când pe afişajul cântarului apare OK, iar pe afişajul unităţii pentru
încheietură apare greutatea dumneavoastră.

* Dacă unitatea pentru încheietură are un buton (de exemplu, Polar Loop), țineți-l apăsat până când afișajul
pornește, apoi eliberați-l. Dacă unitatea pentru încheietură are cinci butoane (de exemplu, Polar V800 și
M400), țineți apăsat butonul BACK (Înapoi) timp de 2 secunde și așteptați. În cazul dispozitivului Polar A360,
reporniți afișajul prin apăsarea butonului lateral. Apoi, apăsați butonul lateral și așteptați până când, pe afișajul
dispozitivului A360, apare greutatea. Acceptați actualizarea greutății.
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l Dacă apareERR (Eroare), înseamnă că nu aţi plasat cântarul pe o suprafaţă suficient de plată şi solidă
sau că greutatea de pe cântar depăşeşte capacitatea acestuia. Aveţi grijă să nu vămişcaţi când vă
aflaţi pe cântar şi să plasaţi cântarul pe o suprafaţă plată şi solidă.

l În cazul în care coborâţi de pe cântar înainte ca acesta să înregistreze greutatea finală, cântarul se va
opri în 5 secunde.

l Cântarul este un instrument demăsură precis care oferă acurateţe maximă lamăsurarea unui obiect
imobil. Pentru a asigura rezultate corecte, încercaţi să staţi nemişcat în acelaşi loc de fiecare dată.

CONECTAREA LA SERVICIUL WEB POLAR FLOW
Conectaţi-vă la serviciul Polar Flow la adresa www.polar.com/flow, folosind datele de autentificare Polar pe
care le-aţi creat în timpul configurării iniţiale a unităţii pentru încheietură.

DESCĂRCAREA APLICAŢIEI FLOW
1. Descărcaţi aplicaţia Flow pe telefon dinmagazinele App StoreSM sauGoogle PlayTM.

2. Interconectaţi unitatea pentru încheietură cu aplicaţia Flow. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
manualul de utilizare a unităţii pentru încheietură Polar.

SINCRONIZAREA GREUTĂŢII CU SERVICIUL DE
GESTIONARE A GREUTĂŢII BALANCE
După cântărire, puteţi să actualizaţi greutatea în serviciul web Balance. Există douămoduri de a sincroniza
greutatea:

l Fără fir, realizând sincronizarea cu ajutorul aplicaţiei Flow pe telefon.

l Prin conectarea unităţii pentru încheietură Polar la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Pentru instrucţiuni detaliate privind sincronizarea, consultaţi manualul de utilizare a unităţii pentru încheietură
Polar.

http://www.polar.com/flow
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GESTIONAREA GREUTĂŢII
Polar Balance oferă recomandări personalizate cu privire la modul în care puteţi să pierdeţi din greutate sau să
omenţineţi. Aceste recomandări sunt bazate pe datele dumneavoastră personale şi fizice, obiceiurile privind
activitatea, greutatea pe care doriţi să o pierdeţi şi intervalul în care doriţi să realizaţi acest lucru. Nu sunt
necesare jurnale de nutriţie sau estimări ale consumului de calorii separate. La început, va trebui să selectaţi
greutatea pe care doriţi să o pierdeţi şi intervalul de timp în care doriţi să realizaţi acest lucru. Greutatea
maximă pe care o puteţi selecta este de 10% din greutatea dumneavoastră corporală. În plus, greutatea vizată
nu poate fi mai mică decât greutatea normală (IMC<18,5).

Diferenţa dintre caloriile consumate şi caloriile arse este estimată în funcţie de energia consumată zilnic şi
schimbarea în greutate. Pe baza acestor informaţii, veţi primi un deficit zilnic de energie pe care trebuie să-l
respectaţi pentru a atinge obiectivul. 60% din deficitul zilnic de energie este realizat prin consumul redus de
alimente, iar 40 la sută prin sporirea activităţii zilnice. Pentru a atinge greutatea vizată, trebuie să îndepliniţi
ambele cerinţe.

Polar Balance vă oferă o ţintă de calorii bazată pe activitatea zilnică şi vă informează cu cât trebuie să
reduceţi consumul de calorii zilnic. În plus, primiţi sugestii legate de atingerea obiectivului zilnic de activitate
prin intermediul minutelor de activitate redusă (UP - Stând), moderată (WALK -Mers) sau viguroasă (JOG -
Alergare uşoară), precum şi exemple de alimente pe care trebuie să le consumaţi în funcţie de cantitatea de
calorii care trebuie arse.

Este important să vă cântăriţi şi să sincronizaţi greutatea dumneavoastră cu serviciul de gestionare a greutăţii
în fiecare zi. În funcţie de variaţia greutăţii corporale, recomandările privind activitatea şi nutriţia pot fi
actualizate automat pentru prima dată după patru zile. După această actualizare, acestea vor fi actualizate de
fiecare dată când acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivului. Dacă greutatea nu a scăzut conform
planului şi atingerea obiectivului ar putea duce la probleme de sănătate, veţi primi un interval mai lung pentru
atingerea acestuia.

PIERDEREA DIN GREUTATE
Dacă doriţi să pierdeţi din greutate, începeţi cu setarea greutăţii vizate. Pentru a slăbi, trebuie să atingeţi
obiectivul de activitate şi deficitul de calorii în fiecare zi.

SETAREA GREUTĂŢII VIZATE

Când setaţi greutatea vizată, expertul vă va indica intervalul de timp recomandat pentru atingerea acesteia.
Nu veţi putea seta un interval de timp prea scurt.

1. Daţi clic pe opţiuneaSet new weight target (Setaţi o greutate vizată nouă).

2. Selectaţi greutatea pe care doriţi să o pierdeţi.

3. Selectaţi intervalul de timp în care doriţi să realizaţi acest lucru.

4. Daţi clic pe opţiuneaSet new weight target (Setaţi greutatea vizată nouă).
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AJUSTAREA GREUTĂŢII VIZATE

Dacă la unmoment dat doriţi sămodificaţi greutatea vizată, puteţi efectua acest lucru prin selectarea opţiunii
Adjust weight target (Ajustaţi greutatea vizată).

1. Daţi clic pe opţiuneaAdjust weight target (Ajustaţi greutatea vizată).

2. Ajustaţi greutatea pe care doriţi să o pierdeţi.

3. Ajustaţi intervalul de timp în care doriţi să realizaţi acest lucru.

4. Daţi clic pe opţiuneaSet new weight target (Setaţi greutatea vizată nouă).

MENŢINEREA GREUTĂŢII
Puteţi utiliza serviciul şi fără a seta un obiectiv de pierdere din greutate. Dacă doriţi să vămenţineţi greutatea
actuală, deficitul de calorii recomandat poate fi obţinut fie prin activitate, fie prin consumul redus de alimente.
Nu trebuie să îndepliniţi ambele condiţii precum în cazul în care doriţi să slăbiţi.

AJUSTAREA OBIECTIVULUI ZILNIC DE ACTIVITATE

Când doriţi să vămenţineţi greutatea actuală, puteţi ajusta obiectivul zilnic de activitate în aşa fel încât
atingerea acestuia să ducă la arderea unei cantităţi suficiente de calorii pentru amenţine greutatea actuală.

1. Daţi clic pe opţiuneaAdjust daily activity goal (Ajustaţi obiectivul zilnic de activitate).

2. Daţi clic pe opţiuneaSet new activity goal (Setaţi un obiectiv de activitate nou).
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UTILIZAREA ZILNICĂ
În fiecare zi, urmaţi paşii demai jos pentru a vă atinge obiectivul şi a vă asigura că obţineţi maximumul de pe
urma serviciului de gestionare a greutăţii Polar Balance.

1. Cântăriţi-vă urcând pe cântarul Polar Balance. Apoi, actualizaţi greutatea pe unitatea pentru
încheietură Polar.

2. Sincronizaţi fără fir greutatea şi activitatea dumneavoastră din unitatea pentru încheietură cu serviciul
Balance prin aplicaţia Flow sau prin conectarea acesteia la computer cu ajutorul cablului USB.

3. Veţi primi instrucţiuni personalizate cu privire la alimentaţie şi activitate de la serviciul web sau de la
aplicaţia mobilă.

4. Vedeţi obiectivul dumneavoastră zilnic de activitate adaptiv şi actualizat automat pe unitatea pentru
încheietură. Atingeţi-l în fiecare zi până când ajungeţi la greutatea vizată.
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VITEZOMETRUL PENTRU PIERDEREA DIN GREUTATE/CREŞTEREA ÎN
GREUTATE

Vitezometrul arată viteza actuală de pierdere din greutate/creştere în greutate, adică greutatea pe care o veţi
pierde sau câştiga dacămenţineţi ritmul zilnic actual. Vă arată cu cât trebuie să reduceţi numărul de calorii
prin alimentaţie şi antrenament în fiecare zi, pentru a vă atinge obiectivul de pierdere din greutate şi oferă
exemple demoduri prin care puteţi realiza acest lucru.

OBIECTIVUL ZILNIC DE ACTIVITATE

Pentru a ajunge la greutatea vizată, trebuie să atingeţi obiectivul zilnic de activitate. Nu uitaţi să efectuaţi
sincronizarea cu unitatea pentru încheietură în fiecare zi. Unitatea pentru încheietură furnizează informaţii cu
privire la activitatea acumulată în ziua respectivă. Astfel, puteţi vedea cât de activ mai trebuie să fiţi pentru a
atinge obiectivul.

DEFICITUL DE CALORII

Pentru a ajunge la greutatea vizată, trebuie să atingeţi deficitul de calorii (cantitatea de calorii pe care trebuie
să le ardeţi şi să le reduceţi din consumul zilnic).

GRAFICUL PRIVIND VARIAŢIA GREUTĂŢII

Graficul privind variaţia greutăţii vă oferă posibilitatea de a vă urmări progresul. Bifând caseta, puteţi selecta
să vizualizaţi variaţia greutăţii, greutatea vizată, cântăririle şi caloriile.

IMC

Puteţi urmări modificarea valorii IMC (indicele demasă corporală) în grafic. Această valoare vă poate oferi şi
informaţii cu privire la greutatea pe care trebuie să o pierdeţi pentru a ajunge la un nivel normal.
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INFORMAŢII IMPORTANTE
SPECIFICAŢII
Baterii: 3 x baterii alcaline AAA de 1,5 V

Capacitate de cântărire maximă: 180 kg

Precizia greutăţii afişate: 0,1 kg

Temperatura de funcţionare: între 0°C şi 45°C

ÎNLOCUIREA BATERIILOR
Cântarul Polar Balance utilizează trei baterii alcaline AAA de 1,5 V. Utilizaţi bateriile furnizate. Când trebuie
să le schimbaţi, nu utilizaţi baterii reîncărcabile şi nu combinaţi bateriile uzate cu baterii noi.

1. Deschideţi capacul locaşului pentru baterii şi îndepărtaţi bateriile vechi.

2. Plasaţi bateriile noi în locaş respectând polaritatea pozitivă (+) şi negativă (-).

3. Închideţi capacul.

Dinmotive de siguranţă, asiguraţi-vă că utilizaţi un tip corect de baterii.

SERVICE
Pe timpul perioadei de garanţie de doi ani, vă recomandăm ca operaţiunile de service, în afară de înlocuirea
bateriilor, să fie realizate numai de către un centru service autorizat Polar. Garanţia nu acoperă daunele
directe sau daunele subsecvente cauzate de un service neautorizat de Polar Electro. Pentru informaţii de
contact şi adresele tuturor centrelor de service Polar, vizitaţi www.polar.com/support şi site-urile web
specifice pentru fiecare ţară.

MĂSURI DE PRECAUŢIE
Produsele Polar (dispozitivele de antrenament, de urmărire a activităţii şi accesoriile) sunt concepute pentru a
indica nivelul efortului fizic depus şi al recuperării fizice în timpul sesiunilor de antrenament şi după acestea.
Dispozitivele de antrenament şi de urmărire a activităţii Polar măsoară ritmul cardiac şi/sau oferă informaţii
privind activitatea. Dispozitivele de antrenament Polar cu sistem GPS integrat indică viteza, distanţa şi
poziţia. Împreună cu accesoriile compatibile Polar, dispozitivele de antrenament Polar vă arată viteza,
distanţa, cadenţa, poziţia şi energia consumată. Pentru lista completă de accesorii compatibile, accesaţi
www.polar.com/en/products/accessories. Dispozitivele de antrenament Polar echipate cu senzor de presiune
barometricămăsoară altitudinea şi alte variabile. Nicio altă utilizare nu este prevăzută sau sugerată.
Dispozitivul de antrenament Polar nu trebuie utilizat pentru obţinerea unor măsurători privindmediul care
necesită precizie profesională sau industrială.
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Reducerea riscului la minimum în timpul antrenamentului: Exerciţiile fizice pot prezenta 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?

Pe lângă intensitatea antrenamentului, medicamentele pentru afecţiuni cardiace, tensiune arterială, afecţiuni
psihologice, astm, probleme de respiraţie etc. şi unele băuturi energizante, drogurile, alcoolul şi nicotina pot
afecta ritmul cardiac. Este important să urmăriţi cu atenţie 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 sau alt dispozitiv electronic implantat, puteţi folosi produsele Polar.
În teorie, interferenţa cu stimulatorul cardiac cauzată de produsele Polar nu ar trebui să fie posibilă. În
practică, nu există rapoarte care să sugereze că vreo persoană a sesizat vreodată interferenţe. Nu putem
totuşi emite o garanţie oficială privind adecvarea produselor noastre pentru toate stimulatoarele cardiace sau
alte dispozitive implantate, din cauza varietăţii de dispozitive disponibile. Dacă aveţi îndoieli sau dacă aveţi
senzaţii neobişnuite în timpul folosirii produselor Polar, consultaţi-vă cumedicul dumneavoastră sau
contactaţi producătorul dispozitivului electronic implantat pentru a determina dacă puteţi utiliza în siguranţă
produsele noastre.

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 secţiunea Specificaţii tehnice.
În cazul oricărei reacţii la nivelul pielii, întrerupeţi utilizarea produsului şi consultaţi-vă cumedicul
dumneavoastră.

Impactul combinat al umezelii şi abraziunii intense pot cauza desprinderea culorii negre de pe suprafaţa
senzorului pentru ritm cardiac, ceea ce poate păta hainele deschise la culoare. De asemenea, poate duce şi la
transferarea culorii de pe hainele cu nuanţemai închise pe dispozitivele de antrenament de culoaremai
deschisă. Pentru amenţine curate dispozitivele de antrenament de culoare deschisă timp demai mulţi ani,
asiguraţi-vă că îmbrăcămintea purtată în timpul antrenamentului nu se decolorează. Dacă folosiţi parfum sau
substanţe împotriva insectelor pe piele, trebuie să vă asiguraţi că nu intră în contact cu dispozitivul de
antrenament sau cu senzorul de ritm cardiac.
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Dacă efectuaţi exerciţii la temperaturi scăzute (între -20°C şi -10°C), vă recomandăm să purtaţi dispozitivul de
antrenament submâneca jachetei, în contact direct cu pielea.

În apropierea dispozitivelor electrice şi staţiilor de bază WLAN, pot avea loc perturbaţii. Pentru a
evita indicaţiile eronate sau funcţionarea incorectă, îndepărtaţi-vă de posibilele surse de perturbare. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi www.polar.com/support.

GARANŢIA INTERNAŢIONALĂ LIMITATĂ POLAR
l Polar Electro Oy oferă o garanție internațională limitată pentru produsele Polar.

l În cazul produselor comercializate în SUA sau Canada, garanția este oferită de Polar Electro, Inc.

l Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. îi garantează utilizatorului/cumpărătorului inițial al produsului Polar
faptul că acesta nu va avea defecte legate demateriale saumanoperă timp de doi (2) ani de la data
achiziționării, cu excepția brățărilor din silicon sau plastic, a căror perioadă de garanție este de un (1) an
de la data achiziționării.

l Garanția nu acoperă uzura normală a bateriei sau alte uzuri normale, daunele cauzate de utilizarea
necorespunzătoare sau abuzivă, de accidente sau nerespectareamăsurilor de precauție. Garanția nu
este valabilă nici în cazul întreținerii necorespunzătoare, al utilizării în scopuri comerciale, al
carcaselor/ecranelor crăpate, sparte sau zgâriate, al brățărilor textile sau din piele sau pe încheietura
mâinii, al curelelor elastice (de exemplu, cureaua cu senzor de ritm cardiac de plasat în jurul toracelui)
și al accesoriilor Polar.

l De asemenea, garanția nu acoperă daunele, pierderile, costurile sau cheltuielile (directe, indirecte,
accesorii, consecutive sau speciale) cauzate de produs sau care au legătură cu acesta.

l Garanția nu se aplică în cazul produselor cumpărate folosite.

l În timpul perioadei de garanție, produsul va fi reparat sau schimbat la oricare dintre centrele de service
autorizate Polar, indiferent de țara din care a fost cumpărat.

l Garanția oferită de Polar Electro Oy/Inc. nu afectează drepturile legale pe care le are cumpărătorul în
baza legilor naționale sau statale în vigoare sau drepturile față de vânzător stabilite prin contractul de
vânzare-cumpărare.

l Bonul fiscal trebuie păstrat ca dovadă a achiziției produsului!

l Garanția oferită pentru orice produs va fi limitată la țările în care produsul a fost comercializat inițial de
Polar Electro Oy/Inc.

Produs de Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, www.polar.com.

Polar Electro Oy este o companie certificată ISO 9001:2015.

© 2021 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

https://www.polar.com/
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Corporation şi Mac OS este omarcă înregistrată a Apple Inc. Cuvântul şi siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor semne de către Polar
Electro Oy se face sub licenţă.

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_
reglementare.

Acest marcaj care reprezintă o pubelă pe roţi tăiată cu o linie arată că produsele Polar sunt dispozitive
electronice şi sunt reglementate prin directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire
la deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), iar bateriile şi acumulatorii utilizaţi în produse
sunt reglementaţi prin directiva 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013
cu privire la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori. Prin urmare, aceste produse şi
bateriile/acumulatorii din interiorul produselor Polar trebuie eliminate selectiv în ţările UE. Polar vă încurajează
să reduceţi la minimum efectele posibile ale deşeurilor asupramediului înconjurător şi sănătăţii umane şi în
exteriorul Uniunii Europene, respectând reglementările locale referitoare la eliminarea deşeurilor şi, acolo unde
este posibil, să colectaţi selectiv dispozitivele electronice în cazul produselor, iar bateriile şi a acumulatorii
conform reglementărilor corespunzătoare.

PRECIZĂRI LEGALE
l Materialul din acest manual are doar rol informativ. Produsele pe care le descrie sunt supuse
modificării ca urmare a programului de dezvoltare continuă al producătorului, fără notificare prealabilă.

l Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nu face nicio declaraţie şi nu oferă nicio 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, subsecvente sau speciale, care decurg din sau sunt legate
de utilizarea acestui material sau a produselor descrise aici.
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