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1. FEJEZET - A POLAR FT7 PULZUSMÉRŐ ÓRA ELŐNYEI
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2. FEJEZET - ELSŐ LÉPÉSEK

Ismerje meg a Polar FT7 Pulzusmérő órát!
A Pulzsmérő óra a
pulzusszámon kívül több adatot
rögzít és jelenít meg edzés
közben.

WearLink®+ jeladó, szívünk
jelzéseit továbbítja az órának.
WearLink+ jeladó egy
csatlakozóból (A) egy pántból (B)
áll..

A használati útmutató legfrissebb
verziója letölthető a
www.polar.fi/support címről.

Videó útmutatóért látogasson el a
www.polar.fi/en/support/video_tutorials
címre.

FT7 gombok és menü
UP (Fel):

• Belépés a menübe
• Értékek beállítása
• Választólisták közti navigálás
• Hosszú lenyomásával változtatható az óra megjelenése a Time (Idő)

nézetben

OK:
• Választások jóváhagyása
• Edzéstípus, vagy edzésbeállítások kiválasztása

DOWN (Le):
• Belépés a menübe
• Választólisták közti navigálás
• Értékek beállítása

BACK (Vissza):
• Kilépés a menüből
• Visszatérés az előző szintre
• Választások törlése
• Választások változatlanul hagyása
• Hosszabb lenyomással visszatérés a Time (Idő) nézetbe

LIGHT (Fény):
• Kijelző megvilágítása
• A gomb hosszabb lenyomásával belépés a gyorsmenübe a Time (Idő)

nézetbe, gombok lezárása, riasztók beállítása, vagy az időzóna
kiválasztása

• Edzés alatti hosszú lenyomásával az edzés hangjelzéseinek ON/OFF

(Be/Ki) kapcsolása vagy a gombok lezárásának feloldása
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• Night Mode (Éjszakai üzemmód) edzés alatt: Regisztrálás közben
nyomja meg egyszer a LIGHT (Fény) gombot és a háttérvilágítás
bármelyik gomb megnyomásával aktiválható. Az éjszakai üzemmód
kikapcsolásra kerül, ha az FT7 visszatér Time (Idő) üzemmódba.

Kezdés alapbeállításokkal
A Polar FT7 Pulzusmérő óra aktiválására nyomja meg, és egy másodpercig tartsa lenyomva valamelyik
gombot. Az FT7 aktiválása után már nem lehet kikapcsolni (“visszaaltatni”)!

1. Nyelv: Kiválaszthatja a Deutsch (német), English (angol), Español (spanyol), Français (francia), Italiano

(olasz), Português (portugál), Suomi (finn) vagy Svenska (svéd) nyelveket az UP (Fel)/DOWN (Le)
gombokkal. Nyomja meg az OK gombot.

2. Please enter basic settings (Adja meg az alapbeállításokat) felirat jelenik meg. Nyomja meg az OK
gombot!

3. Válassza a Time format (Időformátum) lehetőséget!

4. Time (Idő) beállítása

5. Date (Dátum) beállítása.

6. Units (Mértékegységek) beállítása. Válassza a metrikus (KG, CM), vagy egyéb (LBS, FT) beállításokat.
Ha az LBS/FT beállítást választja, a kalóriák CAL-ként lesznek megjelenítve, ellenkező esetben
KCAL-ként. A kalóriák kilokalóriában vannak mérve.

7. Weight (Súly) beállítása.

8. Height (Magasság) beállítása.

9. Date of birth (Születési dátum) beállítása.

10. Sex (Nem) beállítása.

11. Settings OK? (Beállítások rendben?) felirat jelenik meg. Yes (Igen) választása esetén menti a
beállításokat. Basic settings complete (Alapbeállítások befejezve) felirat jelenik meg és az FT7 belép a
Time (Idő) nézetbe. Amennyiben módosítani kíván a beállításokon, válassza a No (Nem) lehetőséget.
Please enter basic settings (Adja meg az alapbeállításokat) felirat megjelenése esetén, újra
elvégezheti az alapbeállításokat!

Később még módosíthatja felhasználói információit lásd Beállítások (13. oldal).
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3. FEJEZET - EDZÉS

A jeladó használata

1. Folyó vízben jól nedvesítse
meg a textilpánt belső
(elektródás) részét!

2. Erősítse fel a jeladót a pántra.
Állítsa be a pánt hosszát, hogy
az szorosan, de kényelmesen
rögzüljön.

3. Helyezze a pántot a mellkasa
köré, a mellizmok alá és
csatolja be a pántot.

4. Ellenőrizze, hogy az elektródás
részek szorosan rögzülnek-e a
bőrén, és hogy a csatlakozó
Polar logója középen és
egyenes helyzetben van-e.

Minden használatot követően válassza le a jeladót a pántról, ezzel növelve a jeladó elemének élettartamát. Az
izzadtságtól és nedvességtől az elektródák és a jeladó aktiválva maradhatnak. Ez csökkentheti a jeladó
elemének élettartamát.

A jeladó karbantartására vonatkozó részletes információkat lásd: Mosási utasítások a WearLink+
jeladóhoz (15. oldal).

Az edzés elkezdése
1. Vegye fel a mellkaspántot és a Polar órát!

2. Nyomja meg az OK gombot és válassza a Start (Kezdés) lehetőséget. Várjon, amíg a pulzusszáma
megjelenik, majd nyomja meg az OK gombot az edzés indításához.

Az edzés hangjelzése, a pulzusszám nézet, a szívérintés vagy a zónahatárok módosítására az
edzésszakasz felvételének elkezdése előtt, válassza a Settings > Training Settings (Beállítások >
Edzésbeállítások) lehetőséget. További információkért, lásd Edzésbeállítások (13. oldal).

Az edzésfájl csak akkor kerül mentésre, ha a felvétel több mint egy percig tartott.

Az edzés időtartamának mérése

Az FT7 rendelkezik egy edzésidő/edzésgyakorlat mérési funkcióval, amely lehetővé teszi az edzés
időtartamának mérését a jeladó használata nélkül.

1. Az edzés időtartamának méréséhez nyomja meg kétszer az OK gombot. Started (Elindítva) felirat
jelenik meg.

2. Nyomja meg a DOWN (Le) gombot, amíg meg nem jelenik a DURATION/ TIME OF DAY (Időtartam/ Pontos
idő) kijelzés.

3. Itt az eltelt időt követheti figyelemmel. Ha a Check heart rate transmitter! (Ellenőrizze a pulzusszám
jeladót!) felirat jelenik meg, az időmérés folytatására nyomja meg az OK gombot.

4. A mérés leállítására nyomja meg kétszer a BACK (Vissza) gombot.

5. Egy összefoglaló ablak jelenik meg, amelyen ellenőrizheti az eltelt időt.

MAGYAR
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Zsírégetés, vagy állóképesség fejlesztése
Edzés közben a Polar FT7 megjeleníti a zsírégetéshez és az állóképesség fejlesztéséhez szükséges
optimális edzésintenzitást. Az intenzitás napi erőnléti és mentális állapotától függően változhat. Az
edzésszakasz felvételének elkezdésekor az FT7 elemzi a jelenlegi állapotát, és ha szükséges, annak
megfelelően szabályozza az intenzitást.

Ez az intelligens edzésvezérlő computer a pulzusszámból és a pulzusszám változásából következtethet
testének napi állapotára. Az FT7 - mint egy intelligens edzésvezérlő computer - a pulzuszámból és a
pulzusszám változásából következtethet szervezetének aktuális fizikai állapotára. Amennyiben teste
regenerálódott az előző edzések után, és nem fáradt, vagy feszült, akkor készen áll egy intenzívebb
edzésre.

Az edzés hatása valós időben az órán kerül kijelzésre. A zsírégetési és állóképesség fejlesztési zónákat
egy függőleges pontozott vonal határolja. Az FT7 automatikusan érzékeli ezt a határvonalat, és jelenlegi
állapotának megfelelően átkapcsol.

A kijelzőn megjelenő EFFECT (Hatás) beállítás FATBURN (Zsírégetés) vagy FITNESS

(Állóképesség) beállításra változik, attól függően, hogy melyik zónában van.

1. Jelenlegi pulzusszáma

2. A pulzusszám érték korlátozása a zsírégetés és állóképesség
intenzitási zónák között. ~ eltűnik és, ha szükséges, az FT7 beállítja
az intenzitási zónákat, hogy azok megfeleljenek jelenlegi állapotának.

FATBURN (Zsírégetés) (a szív jel a vonal baloldalán van)
Ebben a zsírégető zónában (pulzustartományban) kisebb intenzitással edzünk, a
szervezet anyagcseréje felgyorsul, így hatékonyabbá válik a zsírégetés.

FITNESS (Állóképesség) (a szív jel a vonal jobboldalán van)
Ebben a zónában az edzésintenzitás nagyobb és Ön növeli a kardiovaszkuláris
állóképességét, vagyis erősíti a szívét és élénkíti az izmok és a tüdő vérkeringését.
A fő energiaforrást a szénhidrátok jelentik.

Az adott edzésszakasz céljától függően, zárolhatja a Fatburn (Zsírégetési), vagy Fitness (Állóképesség)
zónát.

A zároláshoz, a kívánt zónában nyomja meg egy másodpercre az OK gombot. Fat
burning zone (Zsírégetési zóna zárolva) vagy Fitness zone locked (Állóképesség
zóna zárolva) felirat jelenik meg. Ha az edzés túl kemény, vagy túl könnyű a
pulzusmérő óra egy hangjelzést ad ki. Például, ezen a képen a zsírégetési zóna
zárolva van. Egy zóna zárolásának feloldására, egy másodpercre nyomja meg az
OK gombot.

Edzés alatt
Az edzés felvétele alatt a következő információk kerülnek megjelenítésre. A nézet változtatásához
nyomja meg a UP/DOWN (Fel/Le) gombot.

MAGYAR

Edzés 7



HEART RATE (Pulzusszám)
Jelenlegi pulzusszáma.

CALORIES (Kalóriák)
Az edzésszakasz közben elégett kalóriák.

DURATION (Időtartam)
Az edzésszakasz időtartama
TIME OF DAY (Pontos idő)
A pontos idő.

Fitness (Állóképesség) (a szív jel a vonal jobboldalán van)
Jelenlegi pulzusszáma. Ön egy állóképesség fejlesztő zónában edz.

Az FT7 egy memóriafunkciót jelenít meg, amely megjegyzi az edzésszakasz közben legutoljára használt
kijelzést (pl. a kalória kijelzést). A következő edzésszakasz elkezdésekor a kijelző automatikusan kiválasztja a
kalória kijelzést.

Heart Touch™

Ha edzés közben a pulzusmérő órát a
mellkaspánt jeladó részéhez helyezzük, a
pontos idő jelenik meg. A háttérvilágítás
is kigyullad, feltéve, ha az edzésszakasz
közben megnyomta a LIGHT (Fény)
gombot. Állítsa a HeartTouch funkciót
On/Off (Be/Ki) értékre a Settings

(Beállítások) > Training Settings

(Edzésbeállítások) > HeartTouch

menüpontban.

Szünet/Edzés leállítása
1. Az edzésszakasz felvételének szüneteltetésére nyomja meg a BACK (Vissza) gombot, a Continue/ Exit

(Folytatás/Kilépés) lehetőség jelenik meg. A felvétel folytatására, nyomja meg az OK gombot.
Ha öt percen belül nem folytatja a felvételt, az FT7 egy hangjelzéssel automatikusan emlékezteti erre.
Minden tíz percben hall egy hangjelzést, amíg a szakasz felvétele folytatódik, vagy leállításra kerül.
Megjegyzés: Ha a hang üzemmód ki van kapcsolva, a kijelző szünet üzemmódban marad, amíg a
felhasználó végre nem hajtja a következő választást, az FT7-et FlowLink módba nem helyezi, vagy az
elem ki nem merül.

2.
A felvétel megállítására nyomja meg még egyszer a BACK (Vissza) gombot. Stopped (Leállítva) felirat
kerül megjelenítésre.

Lásd Edzés összefoglaló (10. oldal), az edzésszakasz visszajelzésre vonatkozó információkért.

MAGYAR
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Az edzésszakasz visszajelzés csak akkor kerül megjelenítésre, ha a felvétel több mint tíz percig tartott.

Minden használat után vegye le a jeladó csatlakozóját a pántról és folyó víz alatt öblítse le. Mossa
ki rendszeresen a pántot mosógépben, max. 40ºC fokon, vagy legalább minden ötödik használat
után. A jeladó karbantartására vonatkozó részletes információkat lásd a Mosási utasítások a WearLink+
jeladóhoz (15. oldal)részben

MAGYAR
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4. FEJEZET - EDZÉS UTÁN

Edzés összefoglaló
A Polar FT7 mindegyik edzésszakasz után megjelenít egy edzés összefoglalót:

DURATION (Időtartam)
Az edzésszakasz időtartama.
CALORIES (Kalóriák)
Az elégetett kalóriák mennyisége az edzésszakasz közben.

AVERAGE (Átlagérték)
Az átlagos pulzusszám az edzésszakasz közben.
MAXIMUM (Maximális)
A maximális pulzusszám az edzésszakasz közben.

FAT BURN (Zsírégetés)
A zsírégetési zónában eltöltött idő.
FITNESS (Állóképesség)
Az állóképesség fejlesztési zónában eltöltött idő.

Edzésadatok áttekintése
Az edzésadatok áttekintésére, válassza a MENU (Menü) > Data (Adatok) lehetőséget. Majd válassza a
Training files (Edzésfájlok), Week summaries (Heti összefoglalók), Totals since xx.xx.xx (Összesítés
xx.xx.xx óta), Delete files (Fájlok törlése), vagy Reset totals (Összesítés visszaállítása).

Edzésfájlok
A régi edzésadatok áttekintésére, válassza a MENU (Menü) > Data (Adatok) > Training files (Edzésfájlok)
lehetőséget. Ezután válassza ki a megtekinteni kívánt dátumot és az időt.

Fájl létrehozásának napja: xx.xx.xx
Fájl létrehozásának időpontja: xx:xx
Mindegyik oszlop egy edzésszakasz fájlt tartalmaz. Válassza ki a megtekinteni
kívánt edzésszakaszt!

DURATION (Időtartam)
Az edzésszakasz időtartama.
CALORIES (Kalóriák)
Az elégetett kalóriák mennyisége az edzésszakasz alatt.

AVERAGE (Átlagérték)
Az edzésszakasz átlagos pulzusszáma.
MAXIMUM (Maximális)
Az edzésszakasz maximális pulzusszáma.

MAGYAR
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FAT BURN (Zsírégetés)
A zsírégetési zónában eltöltött idő.
FITNESS (Állóképesség)
Az állóképesség fejlesztési zónában eltöltött idő.

Delete Files (Fájlok törlése)

Az edzésfájlok maximális száma 99. Ha a Training files (Edzésfájlok) memória megtelik, a legfrissebb
edzésfájl felülírja a legrégebbit. Ha arhiválni szeretné edzéseit, akkor POLAR FlowLink interface
segítségével feltöltheti edzésadatait a www.polarpersonaltrainer.com POLAR webhelyre.

• Egy edzésfájl törlésére, válassza a Data (Adatok) > Delete (Törlés) > Training file (Edzésfájl) > OK
lehetőséget.

• Válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd nyomja meg az OK gombot.

• Delete file? (Törli a fájlt?) felirat kerül megjelenítésre. Válassza a Yes (Igen) lehetőséget.

• Remove from totals? (Eltávolítja az összesítésből?) felirat kerül megjelenítésre. A fájl eltávolítására az
összesítésből, válassza a Yes (Igen) lehetőséget.

Összes fájl törlése

• Válassza a Data (Adatok) > Delete (Törlés) > All files (Összes fájl) > OK lehetőséget.

• Delete all files? (Törli az összes fájlt?) felirat jelenik meg. Válassza a Yes (Igen) lehetőséget, az All

files deleted (Összes fájl törölve) felirat jelenik meg.

A fájl törlésének visszavonására, nyomja meg a BACK (Vissza) gondot, amíg a Time of day (Pontos idő) nézet
megjelenítésre nem kerül.

Heti összesítések
A heti edzések összesítésének megtekintésére válassza a MENU (Menü) > Data (Adatok) > Week

summaries (Heti összesítések) lehetőséget

WEEK (Hét)
A hét kezdete és vég.
Fájlböngésző.

DURATION (Időtartam)
Az edzésszakaszok időtartama.
SESSIONS (Szakaszok)
Az edzésszakaszok száma a kiválasztott hét alatt.

CALORIES (Kalóriák)
A hét alatt elégetett kalóriamennyiség.

Reset Week Summaries (Heti összesítések visszaállítása)

A heti összesítések visszaállítására válassza a Data (Adatok) > Reset week summaries (Heti összesítések
visszaállítása) > OK lehetőséget. Reset weeks? (Visszaállítja a heteket?) jelenik meg. A heti összesítések
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visszaállítására válassza a Yes (Igen) lehetőséget.

Összesítés
Az edzés összesítés megtekintésére válassza a MENU (Menü) > Data (Adatok) > Totals since xx.xx.xxxx

(Összesítés xx.xx.xxxx óta) lehetőséget

DATA (Adatok)
Összesítés 2009 09.01 óta

DURATION (Időtartam)
Az edzések teljes időtartama.
SESSIONS (Szakaszok)
Az edzések száma.

CALORIES (Kalóriák)
Az edzések alatt elégetett kalóriák összmennyisége.

Összesítés visszaállítása

Az összesítés visszaállítására válassza a Data (Adatok) > Reset totals (Összesítés visszaállítása) és Yes

(Igen) lehetőséget.

Adatátvitel
Hosszú távú követés érdekében, tárolja edzésfájljait a polarpersonaltrainer.com weboldalon. Itt részletes
információkat találhat edzésadatairól és jobban megértheti az edzésfolyamatot. A Polar FlowLink*
programmal könnyen átviheti az edzésfájlokat a webszolgáltatáshoz. Az edzésadatait manuálisan is
átviheti a polarpersonaltrainer.com webhelyre.

A számítógép beállítása az adatátvitelhez

1. Regisztráljon a polarpersonaltrainer.com weboldalon.

2. Töltse le a polarpersonaltrainer.com weboldalról és telepítse számítógépére a Polar WebSync szoftvert.

3. A WebSync szoftver automatikusan aktiválódik, ha a telepítés végén bejelöli a "Launch the Polar
WebSync" (Polar WebSync indítása) jelölőnégyzetet.

4. Dugja be a FlowLink-et a számítógép USB portjába. Ha a FlowLink csatlakoztatva van a
számítógéphez, a DATA (Adatok) jel sárgára vált. Helyezze a pulzusmérő óráját a FlowLink-re, a
kijelzővel lefelé.

5. Kövesse az adatátvitel folyamatát és az utasításokat az adatok letöltésére a WebSync szoftverből a
számítógépére. Az adatátvitelre vonatkozó további utasításokért használja a polarpersonaltrainer.com
súgóját.

Az adatok jövőbeli átvitelére, kövesse a fenti 4. és 5. pontok utasításait.

* Opcionális Polar FlowLink szükséges.
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5. FEJEZET - BEÁLLÍTÁSOK

Órabeállítások
Válassza ki a módosítani kívánt értéket, majd nyomja meg az OK gombot. Állítsa be az értékeket a
UP/DOWN (Fel/Le) gombokkal és hagyja jóvá az OK gombbal.

Válassza a Settings (Beállítások) > Watch, time and date (Óra, idő és dátum) lehetőséget.
• Alarm (Riasztó/Ébresztő): Állítsa a riasztót az Off (Ki), vagy On (Be) értékre. Ha az On (Be) értéket

választotta, állítsa be az órát és a perceket. A riasztó megállítására nyomja meg a BACK (Vissza)
gombot, vagy a 10 perces fefüggesztésre (szundi funkció) az UP/DOWN/OK (Fel/Le/OK) gombokat. A
riasztót nem lehet edzés közben használni.

• Time (Idő): Válassza a Time 1 (1. idő) lehetőséget és állítsa be az időformátumot, órákat és perceket.
Válassza a Time 2 (2. idő) lehetőséget az idő beállítására egy másik időzóna szerint, hozzáadva, vagy
kivonva órákat. Az Time (Idő) nézetben gyorsan válthat a Time 1 (1. idő) lehetőségről a Time 2 (2. idő)
lehetőségre a DOWN (Le) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával. Ha a Time 2 (2. idő) kerül
kiválasztásra, 2 jelenik meg a kijelző jobb alsó sarkában.

• Time zone (Időzóna): Válassza az 1. vagy, 2. időzónát.
• Date (Dátum): Állítsa be a dátumot.
• Watch face (Óra megjelenés): Válassza a Time only (Csak idő), Time and logo (Idő és logó) és Birthday

logo (Születésnapi logó) lehetőségeket (Csak születésnapon választható). A Watch face (Óra
megjelenés) gyors módosítására nyomja meg és tartsa lenyomva az UP (Fel) gombot, a Watch face

changed (Óra megjelenés megváltozott) felirat jelenik meg.

Készíthet saját logót egy képszerkesztő programmal és átviheti azt a Polar FT7 edzésvezérlő computerére
a Polar WebSync szoftver használatával. További információkért látogasson el a polar.fi/support
weboldalra.

Edzésbeállítások
Válassza a Settings > Training settings (Beállítások > Edzésbeállítások) lehetőséget

• Training sounds (Edzés hangjelzések): Válassza az Off (Ki) vagy On (Be) lehetőséget.

• Heart rate view (Pulzusszám nézet): Állítsa be úgy az FT7-et, hogy az Beats per minute (BPM)

(Percenkénti dobbanások (BPM)), vagy Percent of maximum (% OF MAX) (A maximális százaléka (% OF
MAX)) módon jelenítse meg a pulzusszámot.

BPM: A szív által végzett munka mértéke percenkénti dobbanásokban mérve.
% OF MAX: A szív által végzett munka mértéke, a pulzusszám százalékában (százalékos pulzustartalék)
kifejezve.

• HeartTouch : Válassza az On (Be) vagy Off (Ki) lehetőséget. Ha edzés közben a pulzusmérő órát a jeladó
csatlakozója mellé helyezzük, a pontos idő jelenik meg. A háttérvilágítás is kigyullad, feltéve, ha az
edzésszakasz alatt megnyomta a LIGHT (Fény) gombot.

• Heart rate upper limit (Pulzusszám felső határa) segíti abban, hogy a saját pulzusszám célzónájában
edzzen (pl. egy orvos tanácsára). Állítsa be a felső pulzusszám határt On (Be) értékre és állítsa be a
határértéket a UP/DOWN (Fel/Le) gombokkal és nyomja meg az OK gombot.

Felhasználói információk
Válassza a Settings > User Information (Beállítások > Felhasználói információk) lehetőséget
• Weight (Súly): Adja meg a súlyát.
• Height (Magasság): Adja meg a magasságát.
• Date of birth (Születési dátum): Adja meg születési dátumát (nap/hónap/év).

MAGYAR
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• Sex (Nem): Válassza a MALE (Férfi) vagy FEMALE (Nő) lehetőségeket.
• Maximum heart rate (Maximális pulzusszám) a percenkénti szívdobbanások (bpm) legnagyobb száma

maximális fizikai erőfeszítés esetén. Csak akkor módosítsa az alapértelmezett értéket, ha ismeri
maximális pulzusát (ezt legpontosabban egy terheléses vizsgálat elvégzésével tudhatja meg).

Áltílános beállítások
Válassza a Settings > General settings (Beállítások > Általános beállítások) lehetőséget.
• Button sounds (Gombhangok): Válassza ki az On (Be), vagy Off (Ki) lehetőséget a gombhangokhoz.
• Units (Mértékegységek): Válassza a Metric (kg/km) (Metrikus (kg/km)), vagy Imperial (lb/ft) (Imperiális

(lb/ft)) lehetőséget. Ha a lbs/ft beállítást választja, a kalóriák Cal-ban lesznek megjelenítve, ellenkező
esetben kcal-ban. A kalóriák kilokalóriában vannak mérve.

• Week’s start day (A hét kezdőnapja): Válassza ki a hét kezdőnapját a Monday (hétfő), Saturday

(szombat), vagy Sunday (vasárnap) napok közül.
• Language (Nyelv): Válassza a Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Suomi (német,

angol, spanyol, francia, olasz, portugál, finn), vagy Svenska (svéd) nyelveket.
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6. FEJEZET - FONTOS INFORMÁCIÓK

Termékeink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése érdekében regisztrálja Polar termékét a
http://register.polar.fi/ webhelyen, hogy azok minél jobban megfelelhessenek igényeinek.

Polar fiókjának felhasználóneve mindig az Ön e-mail címe. Ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval
használhatja a polarpersonaltrainer.com-ot, a Polar vitafórumait, valamint hírlevél-szolgáltatásunkat, mint
amivel regisztrálta a Polar terméket.

Az FT7 Pulzusmérő óra karbantartása
Pulzusmérő óra: Enyhén szappanos vízzel tisztítsa meg és egy törülközővel törölje szárazra. A víz alatt
ne nyomja meg a gombokat. Soha ne használjon alkoholt, vagy csiszolóanyagokat (fémforgácsot, vagy
tisztító vegyszereket). Hűvös és száraz helyen tartandó. Ne tárolja nedves környezetben, nem szellőző
anyagban (műanyagtasak, vagy sporttáska), vagy vezetőképes anyag mellett (pl.: nedves törülköző). Ne
tegye ki hosszabb ideig közvetlen napfénynek.

Mosási utasítások a WearLink+ jeladóhoz
WearLink+ jeladó: Minden használat után vegye le a jeladó csatlakozóját a pántról és öblítse le
folyó víz alatt. Egy puha törülközővel törölje szárazra a csatlakozót. Soha ne használjon alkoholt, vagy
csiszolóanyagokat (fémforgácsot, vagy tisztító vegyszereket).

Mossa ki rendszeresen a pántot mosógépben (max: 40ºC fokon), vagy legalább minden ötödik
használat után. Ez megbízható méréseket biztosít és maximálisra növeli a jeladó élettartamát.
Használjon mosogatószivacsot. Ne áztassa be, centrifugázza, vasalja, tisztítsa vegyszerrel, vagy
fehérítse ki a pántot. Ne használjon mosószert fehérítővel, vagy öblítőszerrel. Soha ne tegye a jeladó
csatlakozót (konnektor részt) mosógépbe, vagy szárítóba!

A jeladó elemélettartamának növelése érdekében a pántot és a jeladó csatlakozót elkülönítve
szárítsa és tárolja. Hosszabb távú tárolás előtt és nagy klórtartalmú medencében való használat után
mosógépben mossa meg a pántot.

Javítás
Javasoljuk, hogy a kétéves garancia ideje alatt csak hivatalos Polar szervizközpontban javítassa a
készüléket. A Polar Electro által nem engedélyezett javítás által okozott kár, vagy következményes kár
esetén a garancia nem érvényesíthető.

Elemek feltöltése
A Polar FT7 és a WearLink+ felhasználó által cserélhető elemmel rendelkezik. Kérjük, gondosan kövesse
az utasításokat az elem cseréjekor.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
• A kimerülőben lévő elem jelzés akkor jelenik meg, ha az elem kapacitásának 10-15%-án üzemel.
• A háttérvilágítás túlzott használata sokkal gyorsabban kimeríti az elemet.
• Hideg feltételek között megjelenhet a kimerülőben levő elem jelzés, de eltűnik, ha a hőmérséklet megnő.
• Ha a kimerülőben levő elem jelzés megjelenik, a háttérvilágítás és a hang automatikusan kikapcsolódik.

A kimerülőben levő elem jelzés megjelenése előtt beállított minden riasztó aktív marad.

Ha saját maga cseréli ki az elemet (Garancia ideje alatt nem javasolt!):

Elemcserekor győződjön meg róla, hogy a tömítőgyűrű nincs-e megsérülve. Ha a tömítőgyűrű sérült,
cserélje azt ki. A tömítőgyűrű/elem szetteket a jól felszerelt Polar kiskereskedőknél és az engedélyezett
Polar szervizekben szerezheti be. Az Egyesült Államokban és Kanadában a hivatalos Polar
szervizközpontokban további tömítőgyűrűk is rendelkezésre állnak. Az Egyesült Államokban
tömítőgyűrűket/elemszetteket a www.shoppolar.com címről is lehet rendelni.
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Az elemek gyermekektől távol tartandók. Lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Az elemeket a helyi szabályozások szerint kell leselejtezni.

Új, teljesen feltöltött elem esetén ügyeljen rá, hogy az elem két vége ne érjen hozzá egyidejűleg
fémtárgyakhoz vagy az elektromosságot vezető szerszámokhoz (pl. csipeszhez). Ez rövidre zárhatja az
elemet, meggyorsítva annak kimerülését. A rövidre zárás nem károsítja meg az elemet, de csökkentheti
annak kapacitását és az elem élettartamát.

1. Nyissa fel az elemfedelet egy érmével a CLOSE
(Zárva) állásból az OPEN (Nyitva) állásba
forgatva.

2. • Az edzésvezérlő computer elemének
kicserélésekor (2a), távolítsa el az elem
fedelét és óvatosan emelje ki az elemet egy
megfelelő méretű merev pálcikával vagy
rúddal, pl. egy fogpiszkálóval. Az elem
kihúzására ajánlatosabb egy nem fémből
készült szerszámot használni. Ügyeljen rá,
hogy ne károsítsa meg a fém
hangkomponenst (*), vagy a hornyokat.
Helyezzen be egy új elemet a fedél alá, hogy
a pozitív (+) fele a fedél felé mutasson.

• A jeladó elemének kicserélésekor (2b),
helyezze be az elemet a fedél alá, hogy a
pozitív (+) fele a fedél felé mutasson.

3. Cserélje ki a régi tömítőgyűrűt egy újjal, finoman
beillesztve a fedél hornyába, a vízállóság
biztosítására.

4. Helyezze vissza a fedelet és forgassa az óra
járásával megegyezően a CLOSE (Zárva)
állásba.

5. Ha kicserélte az edzésvezérlő computer elemeit,
adja meg újra az alapbeállításokat.

Ha nem megfelelő típusú elemet használ, az robbanásveszélyes lehet.

Óvintézkedések
A Polar FT7 Pulzusmérő óra a személyes állóképesség fejlesztésére és a fiziológiai erőfeszítés és
intenzitás szintjének edzésszakaszok alatti jelzésére tervezték. Más célokra nem használható.

A lehetséges kockázatok minimálisra csökkentése

Az edzés bizonyos kockázatokkal járhat. Egy rendszeres edzési program elkezdése előtt válaszoljon az
egészségi állapotára vonatkozó következő kérdésekre. Ha ezen kérdések bármelyikére igennel válaszol,
az edzésprogram elkezdése előtt kérjen tanácsot egy orvostól.
• Aktív testmozgást végzett-e az utóbbi öt évben?
• Magas-e a vérnyomása, vagy a vérkoleszterin szintje?
• Észlelt magán valamilyen betegségre utaló tünetet?
• Szed valamilyen vérnyomás elleni, vagy szívgyógyszert?
• Voltak légzési problémái?
• Felépülőben van egy súlyos betegségből vagy orvosi kezelés alatt áll?
• Használ Szívritmusszabályozót, vagy egyéb beépített elektronikus eszközt?
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• Dohányzik?
• Terhes?

Jegyezze meg, hogy az edzésintenzitás mellett a szív/vérnyomás/fiziológiai állapot/asztma/lélegzés/stb.
gyógyszerek, valamint bizonyos energiaitalok, alkohol és nikotin szintén befolyásolhatják a
pulzusszámot!

Fontos, hogy edzés közben figyeljen testének reakcióira! Ha edzés közben váratlan fájdalmat, vagy
túlzott fáradtságot érez, álljon meg, vagy folytassa az edzést kisebb intenzitással.

Ha szívritmusszabályozója, defibrillátora, vagy más beépített elektronikus eszköze van , saját
kockázatára használja a Polar FT7-et. Használat előtt végezzen egy terheléses vizsgálatot egy orvos
felügyelete alatt. A vizsgálat arra szolgál, hogy megbizonyosodhasson a szívritmusszabályozó és a Polar
FT7 egyidejű használatának biztonságosságáról és megbízhatóságáról.

Ha bármilyen anyagra allergiás, ami kapcsolatba kerülhet a bőrével, vagy ha egy allergiás
reakcióra gyanakszik a termék használata folyamán, ellenőrizze a Műszaki specifikációban felsorolt
anyagokat. A jeladó bőrre gyakorolt hatásának elkerülése érdekében vegyen alá egy pólót. Nedvesítse
meg jól a pólót az elektródák alatt a tökéletes működés érdekében.

A nedvesség és a nagymértékű súrlódás hatására a fekete szín kopását eredményezheti, mely nyomot
hagyhat a világos ruhákon. Ha a bőrén rovarriasztót használ, győződjön meg, hogy az nem kerül kapcsolatba
az pulzusmérő órával, vagy a jeladóval.

Az edzőberendezés elektromos komponensei a szétszórt jelek interferenciáját okozhatják.

Ezen problémák megoldására próbálja meg a következőket:

1. Távolítsa el a jeladót a mellkasáról és használja az edzőberendezést a megszokott módon.

2. Forgassa körbe az pulzusmérő órát, amíg talál egy területet, ahol az nem jelenít meg szétszórt
értékeket ,vagy ahol a szív jel nem villog. Az interferencia gyakran a berendezés kijelző panelje előtt
rosszabb, míg a kijelző bal vagy jobb oldala viszonylag zavarmentes.

3. Tegye vissza a jeladót a mellkasára és tartsa az pulzusmérő órát ezen az interferencia mentes
területen, ameddig lehet.

Ha a Polar FT7 még mindig nem működik, a berendezés darabja elektromos szempontból túl zajos lehet
a vezeték nélküli pulzusszám méréshez.

A Polar FT7 Pulzusmérő óra vízállósága
A Polar FT7 elkophat úszás közben. A vízállóság megőrzése érdekében ne használja a gombokat a
víz alatt. További információkért látogasson el a http://www.polar.fi/support weboldalra. A polar termékek
vízállósága az ISO 2281 nemzetközi szabványnak megfelelően volt tesztelve. A termékek vízállóságuk
függvényében három kategóriára oszthatók. Ellenőrizze a Polar terméke hátán annak vízállósági
kategóriáját és hasonlítsa össze az alábbi táblázattal. Jegyezze meg, hogy ezek a meghatározások nem
szükségszerűen érvényesek más gyártók termékeire.

Jelzések a doboz hátán Vízállósági jellemzők

Water resistant (Vízálló) Védett fröcskölő víz, izzadtság, esőcseppek stb. ellen. Úszáshoz nem
alkalmas.

Water resistant 30 m/50m (Vízálló 30
méterig/50 méterig)

WR 30M/ WR 50M

Alkalmas fürdéshez és úszáshoz

Water resistant 100m (Vízalló 100 méterig)

WR 100M

Alkalmas úszáshoz és szabadtüdős merüléshez (levegőtartályok
nélkül)
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Hibaelhárítás
Ha nem tudja, hogy hol van a menüben, nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK (Vissza) gombot,
amíg a pontos idő meg nem jelenik.

Ha egyetlen gomb sem reagál és az FT7 szokatlan értékeket jelez ki, állítsa vissza az edzésvezérlő
computert négy gomb négy másodpercig tartó egyidejű lenyomásával (UP, DOWN, BACK (Fel, Le,
Vissza) és LIGHT (Fény)). A kijelző egy pillanatra kialszik. Nyomja meg az OK gombot és rövidesen
megjelenik a Please enter basic settings (Adja meg az alapbeállításokat) felirat. Adja meg az időt és a
dátumot. A BACK (Vissza) gomb hosszú lenyomásával a kijelző visszatér a pontos idő nézethez. Az időt
és dátumot kivéve minden más beállítás mentésre kerül.

Ha a pulzusszám értékek szabálytalanná válnak, nagyon magasak, vagy nullák (00), győződjön
meg, hogy 1 m-es körzetben nincs más pulzusszám jeladó és a jeladó pánt/a textil elektródok
kényelmesen illeszkednek és nedvesek, tiszták és épek.

Ha a pulzusszám mérés nem működik a sportfelszereléssel, próbálja meg használni a pántot. Ha az
működik, a probléma valószínűleg a felszerelésben van. Ellenőrizze, hogy a felszerelés elektródás
területei tiszták-e. A felszerelés mosása előtt, ellenőrizze a mosási utasításokat. Ha a pulzusszám mérés
még mindig nem működik, vegye fel a kapcsolatot a felszerelés forgalmazójával/gyártójával.

Az erős elektromágneses jelzések szabálytalan értékeket eredményezhetnek. Nagyfeszültségű
áramvezetékek forgalmi jelzőlámpák, elektromos vasutak, trolibuszok vagy villamosok légvezetékei,
televíziók, gépkocsi motorok, kerékpár computerek, néhány motorhajtású edzőberendezés,
mobiltelefonok, vagy elektromos biztonsági kapuk mellett elektromos zavarok léphetnek fel. Szabálytalan
leolvasások elkerülése érdekében, távolodjon el a lehetséges zavarforrásoktól.

Ha a rendellenes leolvasás annak ellenére folytatódik, hogy eltávolodott a zavar forrásától ,
lassítson és kezével ellenőrizze pulzusát. Ha úgy érzi, hogy az megfelel a kijelzőn levő nagy értéknek,
akkor szívritmuszavara van. A legtöbb esetben a szívritmuszavar nem súlyos, de ennek ellenére kérjen
tanácsot orvosától.

Ha a pulzusszám mérés az előző műveletek ellenére sem működik, akkor lehet, hogy a jeladó eleme
kimerült.

Egy szívvel kapcsolatos esemény módosíthatta EKG-ja hullámformáját, ezért a jeladó nem tudja
érzékelni azt. Ebben az esetben, forduljon az orvosához.

Műszaki specifikáció

FT7 edzésvezérlő computer

Elemtípus CR1632
Elem élettartam Átlagosan 11 hónap (edzés 1 óra/nap, 7 óra/hét)
Működési hőmérséklet -10 °C - +50 °C / 14 °F - 122 °F
Hátlap Poliamid
Csuklópánt anyag Poliuretán
Óraszíj kapocs Rozsdamentes acél, amely megfelel a 94/27/EU EU irányelvnek és a

1999/C 205/05 módosításnak a bőrrel közvetlen és hosszas kapcsolatba
kerülő termékek nikkelkibocsátásával kapcsolatosan.

Óra pontossága Jobb mint ± 0,5 másodperc/naponta 25 °C / 77 °F hőmérsékleten.
A pulzusszám mérés pontossága ± 1% vagy ± 1 bpm, amelyik nagyobb, a meghatározás állandósult

feltételekre érvényes.
Vízállóság 30m (Alkalmas fürdéshez és úszáshoz)

WearLink+ jeladó

Elemtípus CR 2025
Elem élettartam Átlagosan 700 üzemóra
Elem tömítőgyűrű Tömítőgyűrű 20.0 x 1.0 FPM anyag
Működési hőmérséklet -10 °C - +50 °C / 14 °F - 122 °F
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Csatlakozó anyaga Poliamid
Pánt anyaga 35% Poliészter, 35% Poliamid, 30% Poliuretán
Vízállóság 30m (Alkalmas fürdéshez és úszáshoz)

Határértékek

Kronométer 23 óra 59 perc 59 mp
Pulzusszám 15 - 240 bpm
Összidő 0 óra 59 perc 59 mp
Összkalória 0 - 999999 kcal/Cal
Edzések összszáma 65 535
Születési év 1921 - 2020

Polar FlowLink és Polar WebSync 2.1 (vagy, újabb)

Rendszerkövetelmények: PC MS Windows (7/XP/Vista), 32 bit, Microsoft .NET Framework Version
2.0

Intel Mac OS X 10.5, vagy újabb

A Polar FT7 pulzusmérőre többek között a következő szabadalmazott technológiák érvényesek:
• OwnZone® az egyéni napi célpulzus meghatározásához
• OwnCode® a kódolt adatátvitelhez
• OwnCal® az egyéni kalória számításhoz
• WearLink® technológia a pulzusszám méréshez
• FlowLink® adatátviteli eszköz

Korlátozott nemzetközi Polar garancia
• Ez a garancia nem befolyásolja a fogyasztónak az érvényben lévő nemzeti, vagy állami törvények által

szavatolt törvényes jogait, vagy a fogyasztónak a forgalmazóval szembeni, az eladási/vásárlási
szerződésükből adódó jogait.

• Ezt a korlátozott Polar nemzetközi garanciát a Polar Electro Inc. olyan fogyasztók számára bocsátja ki,
akik a terméket az Egyesült Államokban vagy Kanadában vásárolták. Ezt a korlátozott Polar nemzetközi
garanciát a Polar Electro Oy bocsátja ki olyan fogyasztóknak, akik a terméket más országokban
vásárolták.

• A Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantálja ezen termék fogyasztójának/vásárlójának, hogy a termék
a vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- és gyártási hibától mentes lesz.

• Az eredeti vásárlási számla a vásárlás tényét bizonyító irat!
• A garancia nem vonatkozik az elemre, a normál elhasználódásra, a helytelen használatból,

visszaélésből, balesetekből vagy az óvintézkedéseknek való meg nem felelésből származó kárra; a nem
megfelelő karbantartásra, kereskedelmi használatra, megrepedt, törött vagy megkarcolt
dobozokra/kijelzőkre, rugalmas övre és Polar felszerelésre.

• A garancia nem fedez semmilyen, a termékből származó, vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett,
következményes, vagy különleges kárt, veszteséget, költséget, vagy kiadást.

• A másodkézből beszerzett cikkekre nem érvényes a két (2) éves garancia, kivéve, ha a helyi törvény
másként nem rendelkezik.

• A garancia ideje alatt a terméket, vagy megjavítják, vagy kicserélik valamelyik hivatalos Polar
szervizközpontban, a vásárlás országára való tekintet nélkül.

FIGYELEM: A garancia csak azokra az országokra vonatkozik, ahol a terméket eredetileg forgalomba
helyezték!

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

A Polar Electro Oy egy ISO 9001:2008 tanísítvánnyal rendelkező cég. Minden jog fenntartva. Ezen
kézikönyv egyetlen részét sem szabad felhasználni vagy lemásolni semmilyen formában vagy eszközzel
a Polar Electro Oy előzetes írásos engedélye nélkül. A felhasználói kézikönyvben vagy a termék
csomagolásán levő ™ jellel ellátott nevek és logók a Polar Electro Oy védjegyei. A felhasználói
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kézikönyvben vagy a termék csomagolásán levő ® jellel ellátott nevek és logók a Polar Electro Oy
regisztrált névjegyei, kivéve a Windows-t, ami a Microsoft Corporation védjegye.

Felelősség kizárása
• A kézikönyvben levő anyag csak tájékoztatási célokat szolgál. A termék, amelyet leír, előzetes

figyelmeztetés nélkül változhat, a gyártó folyamatos fejlesztési programjának köszönhetően.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nem vállal biztosítékot vagy felelősséget a kézikönyvért vagy az
abban leírt termékekért.

• Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nem tehető felelőssé semmilyen, ezen anyag vagy az itt leírt
termékek használatából származó vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett, mellékes vagy
következményes kárért, veszteségért, költségért vagy kiadásért.

Ez a termék a Polar Electro Oy immateriális tulajdonjogainak védelme alatt áll, ahogy azt a következő
dokumentumok meghatározzák: 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. Egyéb függőben levő szabadalmak.

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

Ez a termék megfelel a 93/42/EGK irányelvnek. Az érvényes megfelelési nyilatkozat a
www.support.polar.fi webhelyen található.

Ez az áthúzott kerekes szeméttartály szimbólum azt mutatja, hogy a Polar termékek elektromos
készülékek és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaira (WEEE) vonatkozó 2002/96/EK irányelv hatálya alá esnek, és a termékhez használt elemek
és akkumulátorok az Európai Parlament és Tanács 2006 szeptember 6-án kiadott, az elemekre és
akkumulátorokra, illetve az elemek és akkumulátorok hulladékaira vonatkozó 2006/66/EK irányelv
hatálya alá esnek. A Polar termékekben levő termékeket és elemeket/akkumulátorokat ennélfogva az EU
országaiban külön kell ártalmatlanítani. A Polar támogatja a hulladék környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt lehetséges hatásainak minimálisra csökkentését az Európai Unión kívül is.
Nyomon követi a helyi hulladék ártalmatlanításának szabályait, ahol lehetséges, alkalmazza az
elektronikus készülékek termékenkénti szelektív összegyűjtését, és az elemek, akkumulátorok
külön-külön történő összegyűjtését.

Ez a jelölés azt mutatja, hogy a termék áramütés ellen védett.

MAGYAR

20 Fontos információk


	Polar FT7 Használati útmutató
	Tartalom
	1. fejezet - A Polar FT7 pulzusméro óra elonyei
	

	2. fejezet - Elso lépések
	Ismerje meg a Polar FT7 Pulzusméro órát!
	FT7 gombok és menü
	Kezdés alapbeállításokkal

	3. fejezet - Edzés
	A jeladó használata
	Az edzés elkezdése
	Zsírégetés, vagy állóképesség fejlesztése
	Edzés alatt
	Szünet/Edzés leállítása

	4. fejezet - Edzés után
	Edzés összefoglaló
	Edzésadatok áttekintése
	Edzésfájlok
	Heti összesítések
	Összesítés

	Adatátvitel

	5. fejezet - Beállítások
	Órabeállítások
	Edzésbeállítások
	Felhasználói információk
	Áltílános beállítások

	6. fejezet - Fontos információk
	
	Az FT7 Pulzusméro óra karbantartása
	Mosási utasítások a WearLink+ jeladóhoz
	Javítás
	Elemek feltöltése
	Óvintézkedések
	Hibaelhárítás
	Muszaki specifikáció
	Korlátozott nemzetközi Polar garancia
	Felelosség kizárása


