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1. JŪSŲ POLAR FT7 TRENIRUOČIŲ KOMPIUTERIO
TEIKIAMA NAUDA
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2. ĮVADAS

Susipažinkite su Polar FT7 treniruočių kompiuteriu
Treniruočių kompiuteris įrašo ir
rodo Jūsų širdies susitraukimo
dažnį (ŠSD) ir kitą informaciją
treniruotėje.

WearLink® transmiteris siunčia
ŠSD signalus į treniruočių
kompiuterį. WearLink transmiterį
sudaro konektorius (A) ir dirželis
(B).

Naujausia šio produkto vartotojo
instrukciją rasite adresu
www.polar.fi/support.

Vaizdine apmokymų medžiagą
rasite
http://www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Užregistruokite savo Polar adresu
http://register.polar.fi/ tam, kad
mes galėtumėme oliau sėkmingai
tobulinti savo produktus ir
paslaugas ir taip patenkinti Jūsų
reikmes.

FT7 mygtukai ir meniu
UP:

• Pateksite į meniu
• Judėsite per pasirinkimo sąrašus
• Didinsite vertes
• Dienos laiko režime palaikę nuspaustą pakeisite vaizdą ekrane

OK:
• Pasirinkimui patvirtinti
• Pasirinkti treniruotės tipui ar treniruotės nustatymams

DOWN:
• Pateksite į meniu
• Judėsite per pasirinkimo sąrašus
• Mažinsite vertes

BACK:
• Išeiti iš meniu
• Grįžti į ankstesnį lygį
• Pasirinkimo atšaukimui
• Palikti nustatymus nekeistais
• Grįžti į Dienos laiko režimą palaikius nuspaustą

LIGHT:
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• Ekrano apšvietimui
• Dienos laiko režime pateksite į "greitąjį meniu", palaikę nuspaustą,

kuriame galėsite įjungti mygtukų užraktą, žadintuvą ar pasikeisti laiko
juostą

• Treniruotės metu palaikę nuspaustą ON/OFF (įjungsite/išjungsite)
treniruotės garsus arba užrakinsite mygtukus

• Nakties režimas treniruotėje: paspauskite LIGHT įrašymo metu ir
apšvietimas automatiškai įsijungs paspaudus bet kurį mygtuką
treniruotės metu. Nakties režimas išsijungia kai FT7 grįžta į Dienos laiko
režimą.

Pradėkite nuo pagrindinių nustatymų
Savo Polar FT7 treniruočių kompiuterį įjungsite palaikę nuspaustą bet kurį mygtuką ilgiau nei sekundę.
Kai FT7 yra įjungiamas, jo išjungti nebegalima.

1. Language (kalba): Rinkitės Deutsch, English, Español, Français , Italiano, Português, Suomi ar Svenska

su UP/DOWN. Spauskite OK.

2. Please enter basic settings pasirodo ekrane. Spauskite OK.

3. Rinkitės Time format(laiko pateikimo formatas).

4. Įveskite Time(laikas).

5. Įveskite Date (data).

6. Rinkitės Units (vienetai). Metriniai (KG, CM) ar britiški (LBS, FT). Jei pasirinkote lbs/ft, kalorijos rodomos
kaip CAL, kitu atveju jos rodomos kaip KCAL. Kalorijos matuojamos kilokalorijomis

7. Įveskite Weight (svoris).

8. Įveskite Height (ūgis).

9. Įveskite Date of birth (gimimo data).

10. Rinkitės Sex (lytis).

11. Settings OK? pasirodo ekrane. Nustatymams išsaugoti ir patvirtinti rinkitės Yes. Basic settings complete

parodomas ekrane ir FT7 grįžta į Dienos laiko režimą. Norėdami pakeisti nustatymus rinkitės No. Please

enter basic settings pasirodo ekrane. Iš naujo įveskite savo nustatymus.

Savo asmenine informaciją galėsite pakeisti vėliau. Daugiau informacijos rasite Nustatymai (puslapis 12).
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3. TRENIRUOTĖ

Dėvėkite transmiterį

1. Gerai sudrėkinkite elektrodus
po tekančiu vandeniu.

2. Prijunkite konektorių prie
dirželio Pasireguliuokite dirželio
ilgį, kad jis patogiai priglustų.

3. Apjuoskite dirželį aplink krūtinę,
tiesiai po krūtinės raumenimis,
ir užsekite.

4. Patikrinkite, kad elektrodai
gerai liestųsi prie krūtinės, o
Polar logotipas būtų ties vidurių
ir neapverstas.

Po treniruotės atjunkite konektorių nuo dirželio, kad transmiteris Jums tarnautų ilgiau.

Daugiau apie transmiterio priežiūrą rasite WearLink transmiterio skalbimo instrukcija (puslapis 14).

Treniruotės pradžia
1. Dėvėkite transmiterį ir treniruočių kompiuterį.

2. Spauskite OK ir rinkitės Start. Palaukite, kol ekrane pasirodys Jūsų ŠSD, o tada vėl spauskite OK
treniruotei įrašyti.

Jei prieš treniruotę norite pakeisti garsus, ŠSD pateikimo būdą, "širdies lietimo" (heart touch) ar zonos
ribas, rinkitės Settings > Training Settings . Daugiau informacijos rasite Treniruočių nustatymai
(puslapis 12 ).

Treniruotės informacija yra išsaugoma faile tik tada, kai treniruotė įrašinėjama ilgiau nei vieną minutę.

Chronometras

FT7 turi chronometro funkciją, kuri leidžia fiksuoti tik treniruotės laiką, nedėvint transmiterio.

1. Chronometrą aktyvuosite paspaudę OK du kartus ir ekrane pasirodys Started.

2. Spauskite DOWN kol pamatysite DURATION/ TIME OF DAY ekrane.

3. Dabar galite sekti treniruotės trukmę. Kai Check heart rate transmitter! (patikrinkite transmiterį)
pasirodo ekrane, spauskite OK ir tęskite laiko fiksavimą.

4. Chronometrą sustabdysitepaspaudę BACK du kartus.

5. Tada ekrane pasirodys treniruotės informacija ir galėsite pamatyti jos trukmę.

Deginkite riebalus arba gerinkite savo funkcinį pajėgumą
Treniruotėje Polar FT7 parodo optimalų krūvį, kuris tinkamas riebalų deginimui (fatburn) arba funkcinio
pejėgumo gerinimui(fitness). Šios ribos kasdien gali keistis, priklausomai nuo Jūsų fizinės ir emocinės
būklės. Treniruotės pradžioje FT7 analizuoja Jūsų esamą būklę ir , jei yra reikalas, pakoreguoja šias
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ribas.

Treniruočių kompiuteris sprendžia apie Jūsų kasdieninę būklę pagal širdies susitraukimo dažnio
kintamumą. Kai organizmas būna atsigavęs nuo paskutinių treniruočių, nepavargęs ir neįsitempęs, tada
Jūs galite treniruotis didesniu intensyvumu.

Treniruotės efektas ekrane rodomas tiesiogiai. Riebalų deginimo ir funkcinio pajėgumo gerinimo zonos
ekrane yra atskirtos vertikalia linija. Linijos padėtį FT7 nustato automatiškai ir paslenka į vieną ar kitą
pusę, atsižvelgiant į Jūsų organizmo būklę.

EFFECT ekrane gali kesitis į FATBURN ar FITNESS priklausomai nuo to, kurioje zonoje
esate.

1. Jūsų esamas širdies susitraukimo dažnis.

2. Ribinis ŠSD tarp riebalų deginimo ir funkcinio pajėgumo gerinimo
zonų. ~ ženkliukas dingsta, kai FT7 baigia nustatinėti ribas pagal
esamą organizmo būseną.

FATBURN (širdutės simbolis kairėje pusėje)
Riebalų deginimo zonoje intensyvumas yra žemas ir pagrindinis energijos šaltinis
yra riebalai Todėl riebalai deginami efektyviau, metabolizmas, pagrinde riebalų
oksidacija, padidėja.

FITNESS (širdutės simbolis dešinėje pusėje)
Funkcinio pajėgumo gerinimo zonoje treniruočių intensyvumas yra aukštesnis ir
joje Jūs gerinate savo kardiovaskularinę sistemą, t.y stiprinatę širdį ir gerinate
kraujo apytaką raumenyse ir plaučiuose. Pagrindinis energijos šaltinis yra
angliavandeniai.

Galite "užrakinti" kažkurią zoną, priklausomai nuo treniruotės tikslų.

Kai intensyvumas toks, kurio reikia Jūsų konkrečiai treniruotei, palaikykite
nuspaustą OK vieną sekundą, ir zona "užsirakins". Fat burning zone locked arba
Fitness zone locked pasirodys ekrane. Laikrodas supypsės kai intensyvumas bus
per aukštas arba per žemas. Pavyzdžiui, šiame paveikliuke "užrakinta" riebalų
deginimo zona. Zoną "atrakinsite"palaikę nuspaustą OK vieną sekundę.

Treniruotėje
Treniruotės metu ekrane rodoma ši informacija Spauskite UP/DOWN informacijai pakeisti.

HEART RATE

Jūsų esamas ŠSD.

CALORIES

Treniruotėje jau sudegintų kalorijų kiekis.
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DURATION

Treniruotės trukmė.
TIME OF DAY

Dienos laikas.

Fitness (širdies simbolis yra dešinėje linijos pusėje)
Jūsų esamas ŠSD Šiuo momentu Jūs treniruojatės funkcinio pajėgumo gerinimo
zonoje.

FT7 turi ekrano nustatymo prisiminimo funkciją, kuri prisimena paskutinį kartą naudotą ekraną (pavyzdžiui
kalorijų ekrano) treniruotės metu. Pradėjus kitą treniruotę, paskutinį kartą naudotas ekranas automatiškai bus
naudojamas.

Heart Touch™

"Širdies lietimo" funkcija įjungiama kai
treniruočių kompiuterį pridedate prie
konektoriaus treniruotės metu - tada
parodomas dienos laikas. Įsijungia ir
ekrano apšvietimas, jei prieš tai
treniruotėje spaudėte LIGHT mygtuką.
Nustatykite HeartTouch funkciją On/Off

per Settings > Training Settings >
HeartTouch .

Treniruotės stabdymas/baigimas
1. Treniruotės įrašymą sustabdysite paspaudę BACK, Continue/ Exit pasirodo ekrane. Įrašymui pratęsti

spauskite OK.
Jei treniruotės pauzė truko ilgiau negu penkias minutes, FT7 automatiškai primins apie treniruotę
supypsėdamas. Priminimas skambės kas 10 minučių, kol treniruotės įrašymas bus pratęstas arba
pabaigtas.
Pastaba: Jei garsas yra išjungtas, tai treniruotės pauzė truks kol nepaspausite bet kurio mygtuko arba
padės FT7 ant FlowLink, arba išseks baterija.

2. Įrašymo ir treniruotės pabaigimui dar kartą spauskite BACK. Stopped pasirodo ekrane.

Žiūrėkite Treniruotės informacijos santrauka (puslapis 9) apie informaciją po treniruotės.

Treniruotės informacija bus rodoma tik tada, kai ji truko ne mažiau 10 minučių.

Po treniruotės atjunkite konektorių nuo transmiterio dirželio ir praskalaukite dirželį po tekančiu
vandeniu. Dirželį skalbkite skalbimo mašinoje 40ºC/104ºF temperatūroje kas penktą panaudojimą.
Daugiau informacijos apie transmiterio priežiūrą rasiteWearLink transmiterio skalbimo instrukcija
(puslapis 14)
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4. PO TRENIRUOTĖS

Treniruotės informacijos santrauka
Polar FT7 po kiekvienos treniruotės parodo informacijos santrauką:

DURATION

Atliktos treniruotės trukmė.
CALORIES

Kalorijų kiekis sudegintas per treniruotę.

AVERAGE

Vidutinis ŠSD treniruotės metu.
MAXIMUM

Maksimalus ŠSD treniruotės metu.

FAT BURN

Laikas, praleistas riebalų deginimo zonoje, treniruotės metu.
FITNESS

Laikas, praleistas funkcinio pajėgumo gerinimo zonoje, treniruotės metu.

Treniruočių informacijos peržiūra
Norėdami peržiūrėti treniruotės informaciją, rinkitės MENU > Data. Tada rinkitės tarp Training files , Week

summaries, Totals since xx.xx.xx, Delete files arba Reset totals.

Treniruočių failai
Savo atliktų treniruočių informaciją peržiūrėsite per MENU > Data > Training files . Tada pasirinkite norimą
peržiūrėti treniruotę.

Failo įrašymo diena: xx.xx.xx
Failo įrašymo laikas: xx:xx
Kiekvienas stulpelis atitinka vieną treniruotę. Pasirinkite treniruotę, kurios
informaciją norite peržiūrėti

DURATION

Treniruotės trukmė.
CALORIES

Kalorijų kiekis sudegintas per treniruotę.

AVERAGE

Vidutinis ŠSD treniruotės metu.
MAXIMUM

Maksimalus ŠSD treniruotės metu.

FAT BURN

Laikas, praleistas riebalų deginimo zonoje, treniruotės metu.
FITNESS

Laikas, praleistas funkcinio pajėgumo gerinimo zonoje, treniruotės metu.
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Failo trynimas

Atmintyje telpa 99 treniruočių failai. Kai Training files atmintis užsipildo, seniausias treniruotės failas yra
automatiškai ištrinamas ir pakeičiamas nauju. Norėdami savo treniruočių informaciją išsaugoti ilgesnį
laiką, perkelkite informaciją į www.polarpersonaltrainer.com.

• Norėdami ištrinti vieną failą rinkitės Data > Delete > Training file > OK.

• Pasirinkite norimą ištrinti failą ir spauskite OK.

• Delete file? pasirodo ekrane. Rinkitės Yes.

• Remove from totals? pasirodo ekrane Jei norite pašalinti failo duomenis iš sudėtinio failo, rinkitės Yes.

Visų failų trynimas

• Rinkitės Data > Delete > All files > OK.

• Delete all files? pasirodo ekrane. Rinkitės Yes, All files deleted pasirodo ekrane.

Jei norite atšaukti failų ištrynimą, spauskite BACK kol grįšite į Dienos laiko režimą.

Savaitnė informacija
Savo treniruočių savaitinę informaciją peržiūrėsite per MENU > Data > Week summaries

WEEK

Savaitės pradžios ir pabaigos data
Naršyklė

DURATION

Treniruočių trukmė
SESSIONS

Peržiūrimos savaitės atliktų treniruočių kiekis

CALORIES

Peržiūrimos savaitės sudegintų kalorijų kiekis

Savaitinės informacijos anuliavimas

Savaitinę informaciją galite anuliuoti per Data > Reset week summaries > OK. Reset weeks? pasirodo
ekrane. Rinkitės Yes savaitinei informacijai anuliuoti.

Suminis failas
Treniruočių sudėtinę informaciją rasite MENU > Data > Totals since xx.xx.xxxx

DATA

Sumavimo pradžia 01.09.2009
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DURATION

Visų treniruočių sudėtinė trukmė nuo nurodytos datos
SESSIONS

Visų atliktų treniruočių kiekis

CALORIES

Visų treniruotėse sudegintų kalorijų kiekis nuo nurodytos datos

Suminio failo anuliavimas

Suminę informaciją galite anuliuoti per Data > Reset totals ir Yes.

Duomenų perkėlimas
Norėdami išsaugoti ir kaupti duomenis, perkelkite juos į polarpersonaltrainer.com internetinį dienoraštį.
Jame galėsite kaupti savo treniruočių informaciją ir sekti savo treniruočių procesą. Su Polar FlowLink*
lengvai įkelsite savo treniruočių informaciją į internetinį dienoraštį. Arba rankiniu būdu perkelkite juos į
polarpersonaltrainer.com internetinį dienoraštį.

Kaip atlikti duomenų perkėlimą iš PK

1. Užsiregistruokite polarpersonaltrainer.com

2. Parsisiųskite ir instaliuokite Polar WebSync programą iš polarpersonaltrainer.com.

3. WebSync programa automatiškai įsijungia pažymėjus "Launch the Polar WebSync" instaliavimo
pabaigoje.

4. Įjunkite FlowLink į kompiuterio USB port'ą. DATA simbolis ant FlowLink pageltonuoja kai jis susijungia
su PK. Padėkite savo Polar ant FlowLink ekranu į apačią.

5. Sekite tolesniais nurodymaispateikiamais WebSync programoje savo kompiuterio ekrane. Daugiau
rasite polarpersonaltrainer.com "Help" skiltyje.

Sekantį kartą įkeldami informaciją į dienoraštį, atlikite 4 ir 5 žingsnelius.

* Reikalingas Polar FlowLink priedas.

LIETUVIŲ

Po treniruotės 11



5. NUSTATYMAI

Laikrodžio nustatymai
Rinkitės norimą pakeisti vertę ir spauskite OK. Vertes didinkite/mažinkite su UP/DOWN ir patvirtinkite su
OK.

Rinkitės Settings > Watch, time and date .
• Alarm: Žadintuvui Off (išjungti) ar On (įjungti). Jei pasirinkote On, įveskite valandas ir minutes. Spauskite

BACK žadintuvui sustabdyti arba UP/DOWN/OK jei dar 10 minučių norite pasnausti. Žadintuvas neveikia
treniruotės metu.

• Time: Rinkitės Time 1 ir įveskite laiko formatą, valandas ir minutes Rinkitės Time 2 nustatyti laiką kitai laiko
juostai pridėdami ar atimdami valandas iš pirmo laiko. Dienos laiko režime galite lengvai pakeisti laiko
juostą iš Time 1 į Time 2 palaikę nuspaustą DOWN. Kai Time 2 yra naudojamas, 2 yra rodomas ekrano
apačios dešinėje pusėje.

• Time zone: Rinkitės 1 ar 2 laiko juostą.
• Date: Nustatykite datą.
• Watch face : Ekrane matykite Time only(tik laikas), Time and logo(laikas ir logotipas) arba Birthday logo

(gimtadienio progos logo) (rodomas tik gimimo dieną). Ekrano vaizdą greitai pakeisite palaikę nuspaustą
UP, Watch face changed pasirodys ekrane.

Galite susikurti savo paties logotipą ir įsikelti jį į Polar FT7 treniruočių kompiuterį naudodamiesi Polar
WebSync programa. Daugiau informacijos rasite polar.fi/support

Treniruočių nustatymai
Rinkitės Settings > Training settings

• Training sounds : Treniruotės garsams Off (išjungti) ar On (įjungti).

• Heart rate view : FT7 Jūsų ŠSD rodys Beats per minute (BPM) (dūžiais per minutę) arba Percent of

maximum (% OF MAX) (procentine išraiška nuo maks. ŠSD).

BPM: Širdies darbo krūvis matuojamas jos dūžių kiekiu per minutę.
% OF MAX: Širdies darbo krūvis matuojamas procentine išraiška nuo Jūsų maksimalaus ŠSD.

• HeartTouch : Rinkitės On ar Off. Treniruotės metu pridėję laikroduką prie transmiterio logo ekrane
pamatysite dienos laiką. Jei prieš tai naudojote apšvietimą ir spaudėte LIGHT mygtuką, tai ekranas
automatiškai apsišvies.

• Heart rate upper limit (ŠSD viršutinė riba) padės treniruotis asmeninėje tikslinėje ŠSD zonoje
(pavyzdžiui rekomenduotoje daktaro). Įjunkite viršutinę ribą su On ir nustatykite ją su UP/DOWN ir
patvirtinkite OK.

Vartotojo informacija
Rinkitės Settings > User Information

• Weight: Įveskite savo svorį.
• Height: Įveskite savo ūgį.
• Date of birth: Įveskite savo gimimo datą.
• Sex: Rinkitės MALE(vyras) ar FEMALE (moteris).
• Maximum heart rate (maks. ŠSD) yra didžiausias širdies dūžių kiekis esant maksimaliam krūviui. Iš

anksto nustatytą vertę keiskite tik tada, jei savo maks. ŠSD nusistatėte laboratoriniu būdu.
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Bendri nustatymai
Rinkitės Settings > General settings .
• Button sounds: Mygtukų garsui On (įjungti) ar Off (išjungti).
• Units: Rinkitės Metric (kg/km) ar Imperial (lb/ft) . Jei pasirinkote lb/ft, kalorijos rodomos kaip Cal, kitu

atveju jos rodomos kaip kcal. Kalorijos matuojamos kilokalorijomis.
• Week’s start day: Pasirinkite dieną, nuo kurios prasideda Jūsų savaitė Monday(pirmadienis), Saturday

(šeštadienis) ar Sunday (sekmadienis).
• Language: Rinkitės Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi ar Svenska.
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6. KLIENTŲ APTARNAVIMO INFORMACIJA

FT7 Treniruočių kompiuterio priežiūra ir išlaikymas
Treniruočiu kompiuteris : Treniruočių kompiuterį nuplaukite po vandens ir muilo mišiniu ir nusausinkite
rankšluosčiu. Po vandeniu nespauskite mygtukų! Nevalykite alkoholiu ar šiurkščiu daiktu (metalinė
kempinė ar valymo chemikalai). Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje Nelaikykite drėgmėje,
nekvėpuojančioje medžiagoje (plastikinis maišelis ar treniruočių krepšys) nei su laidžia medžiaga (šlapias
rankšluostis). Nepalikite tiesioginiuose saulės spinduliuose.

WearLink transmiterio skalbimo instrukcija
WearLink transmiteris: Po kiekvieno naudojimo atjunkite konektorių nuo transmiterio, o dirželį
skalaukite po tekančiu vandeniu. Nusausinkite rankšluosčiu. Nevalykite alkoholiu ar šiurkščiu daiktu
(metalinė kempinė ar valymo chemikalai).

Dirželį skalbkite skalbimo mašina 40ºC/104ºF kas penktą naudojimą. Tai užtikrins tikslesnį ŠSD
matavimą ir ilgesnį dirželio tarnavimo laiką. Skalbiant naudokite skalbinių maišelį. Nemirkykite,
nedžiovinkite centrifugoje, nelyginkite, nenaudokite cheminio valymo ar baliklio. Nenaudokite miltelių su
minkštikliu ar balikliu. Nedėkite konektoriaus į skalbyklę ar džiovyklę!

Džiovinkite dirželį ir konektorių atjungtus. Išskalbkite dirželį skalbykle prieš ilgalaikį nenaudojimą ir
visada po panaudojimo baseine su chloruotu vandeniu.

Servisas
Per 2 metų garantinį laikotarpį rekomenduojama naudotis tik oficialiu Polar servisu. Garantija nepadengia
žalos, kuri atsirado dėl produkto pateikimo neautorizuotam servisui.

Daugiau informacijos rasite Polar Customer Service Card.

Užregistruokite savo Polar http://register.polar.fi/ tam, kad mes ir toliau galėtumėme sėkmingai tobulinti ir
pritaikyti Jūsų reikmėms savo produktus ir teikiamas paslaugas.

Baterijų keitimas
Garantiniu laikotarpiu venkite baterijos dangtelio atidarymo. Baterijas rekomenduojame keisti tik
autorizuotame Polar servise, kurį nurodo pardavėjas. Servise Jūsų Polar FT7 bus patikrintas dėl
atsparumo vandeniui po baterijos pakeitimo. Atkreipkite dėmesį:
• Senkančios baterijos simbolis rodomas ekrane, kai lieka 10-15% baterijos galios.
• Didelis apšvietimo naudojimas pagreitina baterijos išsekimą.
• Esant šaltyje, ekrane gali atsirasti senkančios baterijos simbolis, bet grįžus į šilumą, jis dings.
• Kai atsiranda šis simbolis, ekrano apšvietimas ir garsai nebeveikia. Visi žadintuvai, nustatyti iki simbolio

atsiradimo, išliks veikiantys.

Jei norite pats keistis bateriją:

Pakeiskite tarpinę kiekvieną kartą kai keičiate bateriją. Tarpinę ir bateriją galite įsigyti iš autorizuoto Polar
serviso. JAV ir Kanadoje atsarginiai tarpiniai žiedai yra tik Polar servisuose. Laikykite baterijas vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Jei prarijo, nedelsiant kreipkitės į gydytojus. Senų baterijų reikia atsikratyti pagal
vietos atliekų taisykles.

Naujos baterijos nelieskite iš abiejų pusių - tai gali iškrauti bateriją ir sutrumpinti jos tarnavimo laiką.
Todėl rekomenduojame naudoti plastikinį pincetą. Nelieskite naujos baterijos geležiniais daiktais, pvz.
pincetu. Baterijos trumpas jungimas jos nesugadina, bet sutrumpina tarnavimo laiką.
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1. Atidarykite baterijos dangtelį su moneta,
saukdami nuo CLOSE iki OPEN.

2. • Kai keičiate treniruočių kompiuterio bateriją
(2a), nuimkite dangtelį ir ištraukite bateriją su
mažu kietu pagaliuku ar mentele. Jokiu būdu
nenaudokite metalinio daikto. Nepažeiskite
garso elemento (*) ir sriegių. Naują bateriją
įdėkite į dangtelį taip, kad teigiama pusė (+)
žiūrėtų į dangtelį.

• Keisdami transmiterio bateriją (2b), naują
bateriją įdėkite į dangtelį taip, kad teigiama
pusė (+) žiūrėtų į dangtelį..

3. Pakeiskite seną tarpinę į naują taip, kad ji gerai
"atsigultų" į savo griovelį.

4. Uždėkite dangtelį ir užsukite prieš laikrodžio
rodyklę iki CLOSE.

5. Kai pakeičiate bateriją, turite iš naujo suvesti
pagrindinius nustatymus.

Atsargumo priemonės
Jūsų Polar FT7 treniruočių kompiuteris skirtas padėti Jums pasiekti asmeninius treniruočių tikslus ir
parodyti fizinio krūvio intensyvumą treniruočių metu. Jokių kitų funkcijų jis neatlieka ir nėra joms
pritaikytas.

Galimos rizikos sumažinimas sportuojant

Fizinė veikla visuomet yra šiek tiek rizikinga. Prieš pradėdami treniruotes, atsakykite į šiuos klausimus,
susijusius su Jūsų sveikata. Jei nors vienas atsakymas buvo teigiamas, pasikonsultuokite su savo
gydytoju.
• Jūs per paskutinius 5 metus reguliariai niekur nesportavote?
• Jūs turite padidintą kraujo spaudimą ar didelį cholesterolio kiekį kraujyje?
• Jūs jaučiate kokios nors ligos simptomų?
• Ar vartojate vaistus skirtus širdies veiklai gerinti ar spaudimui reguliuoti?
• Ar turite kokių nors kvėpavimo sutrikimų?
• Ar Jūs sveikstate po sunkios ligos ar medicininio gydymo (pvz. operacijos)?
• Ar turite implantuotų kardiostimuliatorių?
• Ar rūkote?
• Ar esate nėščia?

Atkreipkite dėmesį, kad papildomai į treniruočių intensyvumą, širdies dažnis gali pasikeisti vartojant
įvairius medikamentus, energetinius gėrimus, alkoholį ar nikotiną.

Taip pat svarbu jausti organizmo reakciją į treniruotę. Jei Jūs pajuntate netikėtą skausmą ar
nuovargį, rekomenduojame sustabdyti treniruotę ar tęsti ją žemesniu intensyvumu.

Dėmesio asmenims, turintiems implantuotus kardiostimuliatorius ir defibriliatorius ,Jūs naudojate
Polar FT4 rizikuodami! Rekomenduojama atlikti tam tikrus testus gydytojo priežiūroje. Šie testai skirti
tam, kad užtikrintumėte Polar širdies ritmo monitoriaus ir kardiostimuliatoriaus ar defibriliatoriaus veikimą
kartu.

Jei Jūs esate alergiškas, patikrinkite Polar treniruočių kompiuterio sudėtines dalis ,jas rasite
skyrelyje Techniniai duomenys. Jūs galite dėvėti dirželį ant marškinėlių, kad išvengtumėte alerginės
reakcijos. Tokiu atveju privalote gerai sudrėkinti vietą ties elektrodais. Jei naudojate priemonę
vabzdžiams atbaidyti netepkite jos ant vietos, kurioje dėvite transmiterį.
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Kai kurie treniruokliai su elektronika ar varikliais gali skleisti elektromagnetinius trukdžius ir
gadinti ŠSD matavimą.

Pasistenkite išvengti trukdžių:

1. Nusiimkite transmiterį ir tęskite treniruotę.

2. Pabandykite širdies ritmo monitorių prisisegti kitoje vietoje arba padėti šalia treniruoklio kitoje vietoje, kur
signalas bus geras. Trukdžiai dažniausiai būna didžiausi treniruoklio dešinėje pusėje priešais prietaisų
skydelį, o kairėje pusėje dažnai trukdžių visai nėra.

3. Užsidėkite transmiterį atgal, o širdies ritmo monitorių laikykite kiek galima toliau nuo trukdžių zonos.

Jei Polar FT7 vis dar neveikia, treniruoklis, yra per daug “triukšmingas” elektromagnetiniu atžvilgiu;
bevielis širdies susitraukimo dažnio sekimas yra neįmanomas.

Polar FT7 treniruočių kompiuterio atsparumas vandeniui
Polar FT7 galima naudoti vandenyje. Atsparumą vandeniui išlaikysite, po vandeniu nespausdami
mygtukų. Daugiau informacijos rasite http://www.polar.fi/support. Polar produkcijos atsparumas vandeniui
yra bandomas pagal tarptautinį standartą ISO 2281. Produktai skirstomi į tris grupes pagal jų atsparumą
vandeniui. Ant savo širdies ritmo monitoriaus vidinės pusės susiraskite šią kategoriją ir palyginkite su
lentelėje pateikiamais duomenimis. Kitų gamintojų produktams ši lentelė gali netikti.

Užrašas vidinėje pusėje Vandens nelaidumo savybės

Water resistant Purslai, lašai, prakaitas ir pan. Negalima maudytis.

Water resistant 30 m/50 m

WR 30M/WR 50M

Galima maudytis ir plaukioti

Water resistant 100 m

WR 100M

Tinka plaukiojimui ir nardymui su kvėpavimo vamzdeliu (be deguonies
balionų).

Iškilusių problemų sprendimas
Jei nežinote kurioje meniu vietoje esate, palaikykite nuspaustą BACK kol grįšite į Dienos laiko režimą.

Jei kompiuteris nereaguoja į mygtukų paspaudimus arba rodo neįprastus ar nerealius skaičius,
perkraukitejį paspaudę keturis mygtukus (UP, DOWN, BACK ir LIGHT) vienu metu ir palaikę 4 sekundes.
Ekranas išsijungia kelioms akimirkoms. Spauskite OK ir Please enter basic settings pasirodys ekrane.
Įveskite laiką ir datą. Palaikę nuspaustą BACK grįšite į Dienos laiką. Visi ankstesni nustatymai, išskyrus
laiką ir datą, išsaugomi.

Jei ŠSD parodymai "grybauja" arba yra nulis (00), patikrinkite ar šalia nėra kitų širdies ritmo monitorių
1 m/3 ft atstumu ir ar transmiteris yra sudrėkintas, gerai prigludęs, švarus ir nepažeistas

Jei ŠSD matavimas neveikia naudojant specialius rūbus, vėl naudokite dirželį. Jei su dirželiu
matavimas veikia, vadinasi rūbų elektrodai sugedę. Patikrinkite, ar rūbų elektrodai yra švarūs. Rūbus
skalbkite pagal gamintojo nurodymus. Jei matavimas nepavyksta, susisiekite su aprangos
platintoju/gamintoju.

Stiprūs elektromagnetiniai trukdžiai gali iškreipti EKG signalą. Trukdžiai gali atsirasti šalia aukštos
įtampos laidų, šviesoforų, troleibusų linijų esančių virš galvos, televizorių, senų mašinų variklių,
treniruoklių su varikliais, mobiliųjų telefonų ar apsaugos vartelių. Pasitraukite nuo trukdžių šaltinio, kad
išvengtumėte treniruočių kompiuterio "grybavimo".

Jei "grybavimas" tęsiasi net pasitraukus nuo galimo trukdžių šaltinio, sulėtinkite savo tempą ir
pasimatuokite pulsą rankiniu būdu. Jei jis sutampa su pulsu, kuris rodomas ekrane, Jums tikriausiai
prasidėjo permušimai. Dauguma permušimų nėra pavojingi, tačiau vis tiek pasikonsultuokite su gydytoju.
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Jei ŠSD vis tiek "grybauja", tai Jūsų transmiterio baterija gali būti išsikrovus.

Širdies veiklos sutrikimai gali paveikti EKG signalą ir jo nebeaptinka transmiteris. Tokiu atveju
konsultuokitės su daktaru.

Techniniai Duomenys

FT7 treniruočių kompiuteris

Baterijos tipas CR 1632
Baterijos gyvavimo trukmė: Vidutiniškai 12 mėnesių (treniruojantis 0,5 val./dienai, 7 dienos/savaitei)
Darbinė temperatūra -10 °C iki +50 °C / 14 °F iki 122 °F
Korpuso vidine puse Poliamidas
Rankenėlės medžiaga Poliuretanas
Rankeneles sagtis Nerūdijantis plienas atitinkantisES Direktyvą 94/27/EU ir jos pataisą

1999/C 205/05 dėl nikelio gaminių ilgą laiką kontaktuojančių su oda.
Laikrodžio tikslumas Paklaida geresnė nei ± 0,5 sekundės / dieną prie 25 °C / 77 °F

temperatūros.
ŠSD matavimo tikslumas ± 1% arba 1 dpm, į didžiąją paklaidos pusę.

WearLink transmiteris

Baterijos tipas CR 2025
Baterijos gyvavimo trukmė: Vidutiniškai 2 metai (1h/dieną, 7 dienos/savaitė)
Dangtelio tarpinė: O-ring 20,0 x 1,0 medžiaga FPM
Darbinė temperatūra: -10 °C iki +50 °C / 14 °F iki 122 °F
Konektoriaus medžiaga Poliamidas
Dirželio medžiaga 35%Poliesteras, 35% Poliamidas, 30% Poliuretanas

Ribinės vertės

Chronometras 23 h 59 min 59 s
Širdies susitraukimo dažnis 15 - 240 bpm
Suminis laikas 0 - 9999 h 59 min 59 s
Treniruotėse sudegintų kalorijų kiekis 0 - 999999 kcal/Cal
Treniruočių kiekis 65 535
Gimimo data 1921 - 2020

Sisteminiai asmeninio kompiuterio reikalavimai

Polar WebSync Programinė įranga ir Polar
FlowLink:

PC MS Windows (2000/XP/Vista) 32 bit

Ribota Polar tarptautinė garantija
• Ši garantija neturi įtakos pirkėjo teisėms, nustatytoms vietos įstatymų ir neįtakoja pirkimo/pardavimo

santykių tarp pardavėjo ir pirkėjo, kurie nustatyti vietos įstatymuose.

• Ši Polar tarptautinė garantija išleista Polar Electro Inc. produkto pirkėjams, įsigijusiems šį produktą JAV
arba Kanadoje. Ši Polar tarptautinė garantija išleista Polar Electro Oy produkto pirkėjams, įsigijusiems šį
produktą kitose šalyse.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy šios prekės tikrajam pirkėjui/vartotojui garantuoja šio produkto idealų
veikimą (defektų nebuvimo dalyse ir pagaminimo kokybės)du metus nuo įsigijimo.

• POLAR garantijos kortelė ir pirkimo čekis yra Jūsų garantijos galiojimo pagrindas!
• Į GARANTIJĄ NEPATENKA: išsekusios baterijos, normalaus susidėvėjimo gedimai, gedimai dėl

neatsargaus naudojimo ir naudojimo ne pagal instrukciją, gedimai dėl netinkamos priežiūros, komercinio
naudojimo, sudužę ar subraižyti korpusai, nutrauktos apyrankės ir sugadintos aprangos.

• Į garantiją neįtraukiama žala, nuostoliai, atsiradusi produktą naudojant ar susijusi su jo naudojimu,
tiesiogiai arba netiesiogiai.

• Garantija galioja tik pirmajam produkto pirkėjui!
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• Per garantinį laikotarpį produktas bus taisomas arba pakeičiamas į naują. Serviso darbų kaina į garantinį
aptarnavimą nėra įtraukta..

Garantija taikoma konkrečiam produktui tik tose šalyse, kuriose juo prekiaujama.

© 2010 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finland.

Polar Electro Oy yra sertifikuota ISO 9001:2000 kompanija. Visos teisės saugomos. Jokia šios vartojimo
instrukcijos dalis negali būti panaudota arba perdirbta be išankstinio Polar Electro Oy sutikimo.
Pavadinimai ir simboliai pažymėti ženklu ™ šioje vartotojo instrukcijoje ar produkto pakuotėje yra prekės
ženklai ir priklauso Polar Electro Oy. Pavadinimai ir simboliai pažymėti ženklu ® šioje vartotojo
instrukcijoje ar produkto pakuotėje yra registruoti prekės ženklai ir priklauso Polar Electro Oy, išskyrus
Windows, kuris priklauso Microsoft Corporation.

Atsiribojimas
• Medžiaga šioje instrukcijoje skirta tik informavimui. Aprašomas produktas gali būti keičiamas be

išankstinio perspėjimo,dėl gaminamo produkto nuolatinių tyrimų ir tobulinimų.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy neatlieka jokių pristatymų ar garantijų teikimo nesisijusių su šia
instrukcija ar su joje aprašomais produktais.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy neatsako už jokią žalą, padarytą šios medžiagos ar produkto
vartojimo metu.

Produktą saugo šie patentai, kurie priklauso Polar Electro Oy : FI115084, US7418237, EP1543769,
FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, EU00046107-0001, USD492783S, USD492784S,
USD492999S, FI96380, JP3568954, US5611346, EP665947, DE69414362, FI6815, EP1245184,
US7076291, HK1048426, FI 114202, US 6537227, EP1147790, HK1040065, DE60128746.0, FI 115289,
EP 1127544, US 6540686, HK 1041188, FI 88972, DE4223657.6 A, FI 9219139,8, FR 92,09150, GB
2258587, HK 306/1996, SG 9592117-7, US 5486818, FI111215, EP0747003, US5690119. Kiti patentai
galimi ateityje.

Gamintojas Polar Electro Oy, Professorintie 5, FIN-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8
5202 300, www.polar.fi

Produktas atitinka Direktyvai 93/42/EEC. Atitikimo įrodymas pateikiamas www.support.polar.fi.

Ši perbraukta šiukšliadėžė reiškia, kad Polar produktai patenka į direktyvos 2002/96/EC reguliavimo
sferą. Baterijos ir jų utilizavimas patenka į Direktyvos 2006/66/EC reguliavimo sferą. ES šalyse šie
produktai turi būti išmetami tik tam skirtose vietose. Polar skatina mažinti galima poveikį aplinkai ir
žmonių sveikatai, sukeltą dėl aplinkos užteršimo, ne tik ES, bet ir kitose šalyse, laikantis vietos įstatymų ir
stengiantis rūšiuoti elektronines atliekas.

Šis simbolis reiškia, kad produktas apsaugotas nuo elektros smūgio.
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