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Make sure that the transmitter is in the right position.
In rider application, check that the watch receiver is inside the transmission
range and not further than 1 metre / 3 feet from the transmitter.
The transmission distance may have decreased. Have the battery checked
by authorised Polar service personnel. Contact your distributor / dealer
for details.

Battery replacement is recommended to be done by service personnel
authorised by Polar. For details, contact your dealer or distributor.
The transmitter’s estimated average battery life is 5000 hours.

Batteries
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Vanliga frågor
och svar
Vad skall jag göra om...

… Felaktig hjärtfrekvens visas?
• Kontrollera att elektroderna är rätt placerade på hästen.
• Kontrollera att hästens päls är ordentligt fuktad under elektroderna.
• Intorkad svett och smuts försämrar elektrodernas upptagningsförmåga
av EKG signalen. Kontrollera om elektroderna behöver rengöras.
• Elektroderna försämras med tiden och behöver rengöras regelbundet.
Tvätta elektroderna med ljummet vatten och flytande tvål, torka sedan
av elektroderna ordentligt med en mjuk handduk.
• Kontrollera att kablarna från elektroderna inte sitter löst och rör sig alltför
mycket.
• I vissa fall, (vid hjärtfrekvens runt 120 slag/min) kan dubbla pulsslag
registreras vid varje hjärtslag (det är svårt att skilja R och T vågen och
båda registreras). Detta problem försvinner vid högre intensitet.
• Om du befinner dig i närheten av ett kraftigt elektromagnetiskt fält kan
störningar förekomma (t.ex. vid högspänningsledning, spårvagn, tunnenbana
el.dyl), förflytta dig från störningsområdet.
... Ingen hjärtfrekvens visas?
• Kotrollera att elektroder och sändare är korrekt placerade på hästen.
• Kontrollera att mottagaren (klockan) är inom en meter från sändaren.
• Sändningsavståndet förkortas när batteriet i sändaren är svagt. Kontrollera
batteriet hos Polars auktoriserade servicetekniker. Kontakta distributören
för närmare information.

A

Skötsel och
underhåll

heart rate monitors

Sändare och elektroder

(Se bilder för korrekt placering av elektroderna)
1. Fukta hästens päls med vatten där elektroderna skall placeras eller
applicera kontaktgel på elektroderna.
2. Kontrollera elektrodernas polaritet. Pluselektroden A är märkt med
(+). Minuselektroden B är märkt med (-).
3. Placera pluselektroden A på vänster eller höger sida av manken under
sadeln eller selskyddet. Var noga med att elektrodplattan ligger platt,
dikt an mot hästens kropp. Du kan även fästa elektroden genom att
spänna fästremmen runt sadelgjorden.
4. Fäst sändaren C på sadelgjorden med fästremmen. (Vid ridning, fäst
sändaren C på sadelfilten)
5. Fäst
minuselektroden
B vid buken med
fästremmen.

ENGLISH

Att fästa Polar Equine sändare och elektroder

SVENSKA

The material used for electrodes and strap is very soft and comfortable,
take care of these parts to prevent any damage. Electrodes should be
replaced by authorised Polar service personnel. For details, contact your
dealer or distributor.
Dirt on the electrodes weakens the contact between a horse’s body and
the electrodes. To ensure good operation, wash the electrodes regularly
with a mild soap and water solution. However, never use alcohol or any
abrasives such as steel wool or cleaning chemicals. They will cause
permanent damage to the electrodes.
Make sure that the electrodes (conductive) are not in contact.

Polar Equine
Transmitter

•

3. Place the positive electrode on the left or right side of the withers under
the saddle or harness protection. Ensure that the electrode is flat against
the horse’s skin. In some cases you may also attach the electrode around
the girth by locking the clip.

EQUINE

authorised service center.
Have the battery checked by the appointed Polar Distributors – Polar

… The watch receiver display is blank or fading?
B
C

•
•

A

… There are transmission cuts?

4. Attach the plastic box C to the girth using the strap and clip.
(For rider, attach the plastic box to the saddle cover)

•

Transmitter
B

Polar Electro Europe BV

–

2. Identify the electrodes polarity.
The positive electrode A is marked (+). The negative electrode B is
marked (–).

Make sure that the positions of the electrodes are correct.
Make sure that the horse’s coat under the electrodes is thoroughly
moistened.
Accumulated sweat and dirt may interfere with the measurement of the
signal from the heart to the transmitter. Check if the electrodes need
cleaning.
A lot of use can cause oxidization of the electrodes. Wash the electrodes
with water and soap solution, then dry them carefully.
Make sure that the cables do not move too much.
In some cases, (at about 120 bpm) a double pulse can occur at each
heart beat (R + T waves). This problem disappears when the intensity
increases.
If you are in an electromagnetic filed (eg. near high voltage power lines),
move further away.

The Polar Equine Transmitter is active only when the electrodes are in
contact with the horse’s coat. Sweat and moisture can keep the electrodes
wet and the transmitter activated, which shortens the battery life.
Therefore clean the electrodes and wipe them dry after use.

C

B

•
•

What Should I do if…

Care and
maintenance
SVENSKA

+

1. Moisten the horse’s coat at the electrodes’ position or apply a gel to the
electrodes.

… The heart rate seems to be wrong?

Frequently
asked questions
SVENSKA

Transmitter

Tel: + 41 32 862 90 50
Fax: + 41 32 862 90 55
Email: info@horsehrm.com
www.horsehrm.com
Fleurier Branch
Av. D.-Jeanrichard 2
2114 Fleurier, Switzerland

Electrodes

5. Attach the negative
electrode B in a
ventral position using
the strap and clip.

A

C

(See pictures opposite for the correct location of the electrodes)

How to attach the Polar Equine Transmitter

Polar Equine
Transmitter

… Siffrorna på mottagarens (klockans) display är svaga eller
displayen helt blank?
•
Kontakta närmaste återförsäljare eller skicka utrustningen till Polar
servicecenter.

Polar Equine sändare aktiveras när elektroderna kommer i kontakt med
hästens kropp. Svett och fukt kan orsaka att elektroderna aktiverar
sändaren även efter användning, detta förkortar batteriets livslängd, skölj
och torka därför alltid av elektroderna efter användning. Se även till att
elektroderna inte ligger emot varandra vid förvaring.
Smuts på elektroderna försämrar konduktiviteten och det kan vara svårt
att fånga upp EKG-signalen från hästens hjärta. Försäkra dig om bästa
funktion genom att regelbundet tvätta elektroderna med vatten och
flytande tvål. Använd aldrig sprit eller kemiska rengöringsvätskor, skrubba
heller aldrig elektroderna med vassa borstar, stålull eller slippapper. Detta
orsakar permanenta skador på elektroderna.
Materialet i elektroderna och fästremmarna är mjuka och komfortabla,
var försiktig med dessa delar så att de inte försörs. Elektroderna bör bytas
ut av Polar-auktoriserad servicetekniker. Kontakta din återförsäljare eller
distributören I ditt land för vidare informaion.

Batterier
I genomsnitt är livslängden på batteriet i sändaren är ca 5000
användartimmar. För livslängd på batteriet i mottagaren (klockan), se
bruksanvisningen för resp. modell.
Batteribyte bör utföras av Polar-auktoriserad servicetekniker.
För vidare information, kontakta närmaste återförsäljare
eller distributören i ditt land.

POLAR EQUINE TRANSMITTER
Operating instruction • Gebrauchsanleitung • Mode d’emploi • Manual de instrucciones

