
SERVICE

Pe timpul perioadei de garanţie de doi ani, vă recomandăm ca activităţile 
de service, cu excepţia înlocuirii bateriei, să fi e realizate numai de către un 
centru service autorizat Polar. Garanţia nu acoperă daunele sau pagubele 
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 specifi ce pentru fi ecare 
ţară.

PRECAUŢII

Calculatorul pentru antrenament Polar afi şează indicatorii dvs. de 
performanţă. Calculatorul pentru antrenament Polar este proiectat 
pentru a indica nivelul de efort fi ziologic şi recuperarea în timpul şi după 
o sesiune de exercţii. Acesta măsoară ritmul cardiac şi, în funcţie de 
utilizarea accesoriilor/senzorilor compatibili, măsoară şi viteza, distanţa, 
cadenţa, poziţia şi alte variabile. Nicio altă utilizare nu este prevăzută sau 
sugerată. Consultaţi www.polar.com/en/products/accessories pentru o listă 
completă de accesorii compatibile.

Calculatorul pentru antrenament Polar nu trebuie utilizat pentru obţinerea 
unor măsurători care necesită precizie profesională sau industrială.

Reducerea la minim a riscurilor în timpul exerciţiilor fi zice: Exerciţiile 
fi zice pot include anumite riscuri. Înainte de a începe un program normal 
de exerciţii fi zice, este recomandat să răspundeţi la următoarele întrebări 
referitoare la starea dumneavoastră de sănătate. Dacă răspundeţi afi rmativ 
la oricare dintre aceste întrebări, vă recomandăm să consultaţi un medic 
înainte de a începe orice program de antrenament.

• Aţi fost inactiv fi zic în ultimii 5 ani?
• Aveţi tensiune arterială ridicată sau un nivel ridicat de colesterol în 

sânge?
• Luaţi medicamente pentru tensiune arterială sau pentru inimă?
• Aveţi antecedente de probleme de respiraţie?
• Prezentaţi simptomele oricărei boli?
• Vă afl aţi în perioada de recuperare după o boală gravă sau un tratament 

medical?
• Utilizaţi un stimulator cardiac sau alt dispozitiv electronic implantat?
• Fumaţi?
• Sunteţi însărcinată?

Pe lângă intensitatea exerciţiilor fi zice, medicamentele pentru boli 
de inimă, tensiune arterială, afecţiuni psihologice, astm, probleme de 
respiraţie etc, dar şi consumul anumitor băuturi energizante, droguri, 
alcool şi nicotină pot afecta ritmul cardiac.

Este important să fi ţi sensibil la răspunsurile organismului dvs. în timpul 
exerciţiilor fi zice. Dacă simţiţi dureri neaşteptate sau oboseală excesivă 
în timpul exerciţiilor fi zice, se recomandă întreruperea exerciţiilor sau 
continuarea acestora la o intensitate mai scăzută.

Notă! Dacă folosiţi un stimulator cardiac, puteţi folosi calculatoarele 
pentru antrenament Polar. În teorie, interferenţa cu stimulatorul cardiac 
cauzată de produsele Polar nu ar trebui să fi e posibilă. În practică, nu există 
rapoarte care să sugereze că vreo persoană a suferit vreodată interferenţe. 
Nu putem totuşi emite o garanţie ofi cială 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 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, verifi caţi materialele listate în Specifi caţiile tehnice.  

În caz de reacţie cutanată, întrerupeţi utilizarea produsului şi consultaţi 
medicul.

Impactul combinat al umezelii şi abraziunii intense poate cauza 
îndepărtarea culorii negre de pe suprafaţa senzorului pentru ritmul 
cardiac, ceea ce ar putea păta hainele de culoare deschisă. Poate cauza, 
de asemenea, decolorarea unei culori mai închise de pe haine, care să 
păteze monitoarele pentru ritm cardiac de culoare deschisă. Pentru 
a menţine un aspect impecabil al unui monitor pentru ritmul cardiac 
Polar de culoare deschisă 
ani de-a rândul, asiguraţi-vă că hainele pe care le purtaţi în timpul 
antrenamentului nu lasă pete de culoare. Dacă folosiţi pe piele parfum 
sau substanţe pentru îndepărtarea insectelor, trebuie să vă asiguraţi că 
nu intră în contact cu calculatorul pentru antrenament sau cu senzorul 
pentru ritm cardiac.

Dacă vă antrenaţi în condiţii de temperaturi scăzute (-20 °C până la -10 
°C / -4 °F până la 14 °F ), vă recomandăm să purtaţi calculatorul pentru 
antrenament sub mâneca jachetei, direct pe piele.

Pot apărea perturbări în apropierea dispozitivelor electrice şi a staţiilor 
de bază WLAN. Pentru a evita citirile neregulate sau comportamentele 
anormale, deplasaţi-vă la distanţă de posibilele surse de perturbări. Pentru 
informaţii suplimentare, consultaţi www.polar.com/support.

GARANŢIA INTERNAŢIONALĂ LIMITATĂ POLAR

Polar Electro Oy emite o garanţie internaţională limitată pentru produsele 
Polar. Pentru produsele care au fost vândute în SUA sau Canada, garanţia 
este emisă de Polar Electro, Inc. Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. 
garantează clientului/cumpărătorului iniţial al dispozitivului Polar Electro 
că produsul nu va conţine defecte de material sau de manoperă timp 
de doi (2) ani de la data achiziţiei. Garanţia nu acoperă uzura normală 
a bateriei sau altă uzură normală, deteriorare produsă de utilizarea 
greşită, abuz, accidente sau nerespectarea precauţiilor; întreţinerea 
necorespunzătoare, utilizarea comercială, carcasele/afi şajele fi surate, sparte 
sau zgâriate, banda pentru braţ, cureaua elastică şi îmbrăcămintea Polar. 
Garanţia nu acoperă nicio daună, pierdere, costuri sau cheltuieli, directe, 
indirecte sau incidentale, pe cale de consecinţă sau speciale, rezultate 
sau în legătură cu produsul. Garanţia nu acoperă produsele care au fost 
cumpărate la mâna a doua. În timpul perioadei de garanţie, produsul va 
fi  fi e reparat, fi e înlocuit la oricare dintre centrele de service autorizate 
Polar, indiferent de ţara de achiziţie. Garanţia emisă de Polar Electro Oy/Inc. 
nu afectează drepturile legale ale clientului în baza legilor naţionale sau 
statale aplicabile în vigoare sau drepturile clientului în faţa distribuitorului 
rezultate din contractul de vânzare-cumpărare. Trebuie să păstraţi 
chitanţa ca dovadă a achiziţiei! Garanţia pentru orice produs se va limita la 
ţările în care produsul a fost comercializat iniţiat de către Polar Electro Oy/
Inc. Puteţi găsi termenii garanţiei internaţionale limitate a Polar Electro 
la adresa www.polar.com/en/support/warranty.

Polar Electro Oy este o companie certifi cată ISO 9001:2008.

Acest produs este conform cu Directivele 93/42/CEE, 1999/5/CE şi 2011/65/
UE. Declaraţia de garanţie relevantă este disponibilă la 
www.polar.com/en/regulatory_information.

Acest produs este conform cu Directivele 2006/66/CE şi 2012/19/UE. 
Bateria şi componentele electronice se elimină separat.

Acest marcaj indică faptul că produsul este protejat faţă de şocurile 
electrice.

PRECIZĂRI LEGALE

• Materialul din acest manual are doar rol informativ. Produsele pe care le 
descrie sunt supuse modifi cării ca urmare a programului de dezvoltare 
al producătorului fără a fi  prealabil notifi cate.

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

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nu este responsabil niciun fel de 
pentru daune, pierderi, costuri sau cheltuieli directe, indirecte sau 
accesorii, obişnuite sau speciale care decurg din sau sunt legate de 
utilizarea acestui material sau a produselor descrise aici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1.0   RO   02/2014



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (Custom)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


