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R O M Â N Ă
Acest manual de utilizare conţine instrucţiuni
pentru cureaua Polar Soft şi senzorii pentru
ritmul cardiac Polar H1, H2 şi H3. Modelul
senzorului dvs. pentru ritmul cardiac este
imprimat pe conector.

Cea mai recentă versiune a acestui manual de
utilizare poate fi descărcată de la adresa
www.polar.com/support. Pentru instrucţiuni
video, accesaţi
www.polar.com/support/video_tutorials.

Urmăriţi imaginile de pe prima şi ultima copertă.

Componentele senzorului pentru ritm
cardiac

1. Zonele cu electrozi din plastic de pe faţa
interioară a curelei detectează ritmul
cardiac. Imaginea A1.

2. Conectorul trimite semnalul de ritm
cardiac la calculatorul pentru antrenament.
Imaginea A2.

Senzorii pentru ritmul cardiac Polar permit
antrenamentul în grup fără interferenţe de la
alţi senzori pentru ritm cardiac.

Purtarea senzorului pentru ritm
cardiac

1. Umeziţi zonele cu electrozi de pe curea.
Imaginea B1.

2. Ataşaţi conectorul pe curea. Imaginea B2.
3. Strângeţi cureaua în jurul pieptului, exact

sub pectorali, şi prindeţi cârligul de celălalt
capăt al curelei. Imaginea B3.

4. Ajustaţi lungimea curelei pentru a se potrivi
exact, dar confortabil.

5. Verificaţi că cele două zone umede cu
electrozi se află direct pe piele şi că sigla
Polar de pe conector se află în centru şi în
poziţie verticală. Imaginea B4.
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Detaşaţi conectorul de la curea şi clătiţi
cureaua sub jet de apă după fiecare
utilizare. Transpiraţia şi umiditatea pot
menţine umezi electrozii şi senzorul pentru
ritm cardiac activat. Aceasta va reduce
durata de viaţă a bateriei.

Consultaţi instrucţiunile detaliate privind
spălarea din secţiunea Îngrijirea senzorului
pentru ritm cardiac.

Utilizarea unui nou senzor pentru ritm
cardiac
Când cumpăraţi un nou senzor pentru ritmul
cardiac Polar H2 sau Polar H3, acesta trebuie
să fie sincronizat cu calculatorul pentru
antrenament pentru a vă măsura ritmul cardiac.
Consultaţi manualul de utilizare al calculatorului
dvs. pentru antrenament Polar pentru
instrucţiuni privind modul de a începe utilizarea
senzorului pentru ritm cardiac.

Utilizarea senzorului pentru ritm
cardiac în apă
Senzorii pentru ritm cardiac Polar H1 şi Polar
H2 pot fi folosiţi în activităţi acvatice cu
computerele pentru antrenament care folosesc
transmisia magnetică a datelor. Vă rugăm să
reţineţi că apa de mare şi apa din piscină sunt
foarte bune conducătoare şi electrozii se pot
scurtcircuita, împiedicând detectarea
semnalelor ECG de către senzorul pentru ritm
cardiac.

Când folosiţi un costum de baie, performanţa
maximă se atinge prin purtarea senzorului
cardiac sub acesta.

Senzorul pentru ritm cardiac Polar H3 este
rezistent la apă, dar nu va măsura ritmul
cardiac în apă din cauza frecvenţei sale de
transmisie de 2,4 GHz (W.I.N.D.).
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Îngrijirea senzorului pentru ritmul
cardiac
Senzorul pentru ritmul cardiac este un
instrument high-tech care trebuie folosit cu
grijă. Respectaţi instrucţiunile de îngrijire pentru
a asigura măsurarea corectă şi pentru a
maximiza durata de viaţă a senzorului pentru
ritmul cardiac. Instrucţiunile următoare vă vor
ajuta să vă îndepliniţi obligaţiile prevăzute de
garanţie.

Conectorul: Detaşaţi conectorul de la curea
după fiecare utilizare şi uscaţi conectorul cu un
prosop moale. Curăţaţi conectorul cu o soluţie
de apă şi săpun, când este necesar. Nu folosiţi
niciodată alcool sau vreun material abraziv (de
ex. lână metalică sau produse chimice de
curăţat).

Cureaua: Clătiţi cureaua sub jet de apă după
fiecare utilizare şi puneţi-o la uscat. Curăţaţi
cureaua delicat cu o soluţie de apă şi săpun,
când este necesar. Nu folosiţi săpunuri lichide,
deoarece pot lăsa reziduuri pe curea. Nu
înmuiaţi, nu călcaţi, nu curăţaţi chimic şi nu
spălaţi cureaua cu înălbitor. Nu întindeţi
cureaua şi nu îndoiţi puternic zonele
electrozilor.

Uscaţi şi păstraţi cureaua şi conctorul
separat, pentru a maximiza durata de
viaţă a bateriei senzorului pentru ritmul
cardiac. Ţineţi senzorul pentru ritm cardiac
într-un loc răcoros şi uscat. Nu păstraţi
senzorul pentru ritm cardiac umed în material
care nu permite aerisirea cum ar fi o geantp de
spot, pentru a preveni oxidarea clemei. Nu
expuneţi senzorul pentru ritm cardiac la lumina
directă a soarelui perioade extinse de timp.

Verificaţi eticheta de pe curea pentru a
vedea dacă este lavabilă la maşină. Nu
puneţi cureaua sau conectorul în uscător!
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Service
Pe timpul perioadei de garanţie de doi ani, vă
recomandăm ca activităţile de service, în afară
de înlocuirea bateriei, să fie realizate numai de
către un centru service autorizat Polar.
Garanţia nu acoperă deteriorarea sau pagubele
colaterale produse de service-ul neautorizat de
Polar Electro. Pentru informaţii de contact şi
toate adresele centrelor de service Polar,
vizitaţi www.polar.com/support şi site-urile web
specifice.

Înlocuirea bateriei
Toţi conectorii au baterii care pot fi schimbate
de către utilizator. Pentru a schimba
dumneavoastră bateria, urmaţi instrucţiunile de
mai jos şi urmăriţi marcajele de pe conector şi
imaginile de pe coperta din spate a acestui
manual de utilizare.

1. Ridicaţi şi deschideţi capacul bateriei
folosind clema de pe curea. Imaginea C1.

2. Scoateţi bateria veche de pe capacul
bateriei cu o mică tijă sau bară rigidă de
dimensiuni adecvate, cum ar fi o
scobitoare. Se preferă un instrument
nemetalic. Atenţie să nu deterioraţi capacul
bateriei. Imaginea C2.

3. Introduceţi o nouă baterie (CR 2025) in
interiorul capacului cu partea begativă (-)
orientată în sus. Imaginea C3.

4. Aliniaţi marginea capacului bateriei cu
canalul de pe conector şi apăsaţi capacul
bateriei la loc în poziţie. Ar trebui să auziţi
un clic. Imaginea C4.

Când schimbaţi bateria, asiguraţi-vă că inelul
de etanşare nu este deteriorat, caz în care
trebuie să îl înlocuiţi cu unul nou pentru a vă
asigura de rezistenţa la apă a conectorului.

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

4 R O M Â N Ă



disponibile la Centrele de service autorizate
Polar. În SUA, seturile inel de etanşare/baterie
sunt de asemenea disponibile la
www.shoppolar.com.

Ţineţi bateriile departe de copii. Dacă sunt
înghiţite, contactaţi imediat medicul.
Bateriile se vor arunca în mod adecvat,
conform reglementărilor locale.

Măsuri de siguranţă
Pentru informaţii despre alergii, consultaţi lista
de materiale de la Specificaţii tehnice. Reacţiile
cutanate pot fi evitate prin purtarea senzorului
pentru ritm cardiac peste un tricou, umezit sub
electrozi.

Impactul combinat dintre umezeală şi
frecare intensă poate duce la apariţia unei
culori negre pe suprafaţa senzorului pentru
ritm cardiac care poate păta hainele
deschise la culoare. Dacă folosiţi pe piele
parfum sau substanţe pentru îndepărtarea
insectelor, trebuie să vă asiguraţi că nu intră
în contact cu senzorul pentru ritm cardiac.

R O M Â N Ă 5



Specificaţii tehnice
Tipul bateriei CR 2025
Garnitura bateriei Inel-O 20,0 x 0,90

material silicon

Durata de viaţă a
bateriei senzorului
Polar H1

1.500 h

Durata de viaţă a
bateriei senzorului
Polar H2

800 h

Durata de viaţă a
bateriei senzorului
Polar H3

1.600 h

Temperatura de
funcţionare

14 °F până la 122
°F/-10 °C până la
+50 #

Materialul
conectorului

ABS

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

Senzorii pentru ritm cardiac Polar utilizează
următoarea tehnologie brevetată, printre altele:
transmisia codificată
• OwnCode®
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Garanţia internaţională Polar limitată
• Această garanţie nu afectează drepturile statutare

ale consumatorului în condiţiile legislaţiei naţionale
sau statale aplicabile în vigoare sau drepturile
consumatorului faţă de distribuitor, provenite din
contractul de vânzări/achiziţii.

• Această garanţie internaţională limitată Polar este
emisă de către Polar Electro Inc. pentru
consumatorii care au achiziţionat acest produs în
SUA sau Canada. Această garanţie internaţională
limitată Polar este emisă de către Polar Electro Oy
pentru consumatorii care au achiziţionat acest
produs în alte ţări.

• Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantează
consumatorului/cumpărătorului iniţial al acestui
dispozitiv că produsul nu va avea defecte de
material sau manoperă timp de doi (2) ani de la
data achiziţionării.

• Chitanţa achiziţiei iniţiale reprezintă dovada
cumpărării!

• Garanţia nu acoperă bateria, uzura normală,
deteriorarea datorată utilizării greşite, abuzului,
accidentelor sau neconformării cu măsurile de
precauţie; întreţinerea incorectă, utilizarea în
scopuri comerciale, carcasele/afişajele, banda
pentru braţ, banda elastică şi îmbrăcămintea Polar
fisurate, sparte sau zgâriate.

• Garanţia nu acoperă nicio daună, pierdere, costuri
sau cheltuieli, directe, indirecte sau incidente, pe
cale de consecinţă sau speciale, datorate sau în
legătură cu produsul.

• Articolele achiziţionate uzate nu sunt acoperite de
garanţia de doi (2) ani decât dacă legislaţia locală
stipulează acest lucru.

• În timpul perioadei de garanţie produsul va fi
reparat sau înlocuit în mod gratuit la oricare dintre
Centrele de service Polar autorizate, indiferent de
ţara de unde a fost achiziţionat produsul.

Garanţia pentru oricare dintre produse va fi limitată la
ţările în care produsul a fost pus pe piaţă iniţial.
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Acest produs respectă Directivele 2014/53/UE şi 
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 se încadrează în Directiva 2012/19/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la 
deşeurile 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. 

Copyright 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 
KEMPELE, Finlanda.

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

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 cu un simbol ® din acest manual sau pe 
ambalajele acestui produs sunt mărci comerciale 
înregistrate Polar Electro Oy.
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Precizări legale
Materialul din acest manual are doar rol informativ.
Produsele pe care le descrie sunt expuse modificării
fără o notificare prealabilă, ca urmare a programului
continuu de dezvoltare al producătorului.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nu realizează
reprezentaţii sau garanţii cu privire la acest manual
sau cu privire la produsele descrise în acest manual.

Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nu va răspunde de
nicio daună, pierdere, costuri sau cheltuieli, indirecte
sau incidente, pe cale de consecinţă sau speciale,
provenite din sau în legătură cu utilizarea acestui
material sau a produselor descrise în acest manual.

Senzorii pentru ritm cardiac Polar H1, H2 şi H3 sunt
protejaţi de următoarele documente de brevetare:
FI23471, US D492999SS, EU0046107-002,
EU0046107-003. Polar H1 şi H2 sunt protejaţi şi de
următoarele documente de brevetare: FI96380,
EP0665947, US5611346, JP3568954, FI115084,
EP1543769, US7418237. Alte brevete urmează sa fie
acordate.

www.polar.com
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Manufactured by

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