
SZERVIZELÉS

Javasoljuk, hogy a kétéves garancia ideje alatt csak hivatalos Polar 
szervizközpontban javíttassa a készüléket - kivéve, ha csak elemcserére van 
szükség. A Polar Electro által nem engedélyezett javítás által okozott kár, 
vagy következményes kár esetén a garancia nem érvényesíthető.

Elérhetőségeinkről és a Polar szervizközpontok címeiről a 
www.polar.com/support webhelyen és az egyes országok weboldalain 
tájékozódhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

A Polar edzőkomputer a teljesítményjelzőket is képes kijelezni. A Polar 
edzőkomputer képes megmutatni a fi zikai terhelés mértékét és a 
regenerálódás szintjét az edzés során és azt követően. Méri a pulzusszámot 
és a kompatibilis kiegészítők/szenzorok használatától függően akár a 
sebességet és távolságot, lépésszámot, pozíciót és más változókat is. Más 
célokat nem szolgál. A kompatibilis kiegészítők teljes listáját megtekintheti 
a www.polar.com/en/products/accessories címen.

A Polar pulzusmérő óra nem használható professzionális, vagy ipari 
pontosságot igénylő környezeti mérésekhez.

Kockázatok minimalizálása edzéskor: Az edzés bizonyos kockázatokkal 
járhat. Egy rendszeres edzésprogram elkezdése előtt célszerű válaszolni az 
alábbi, egészségi állapotára vonatkozó kérdésekre. Ha bármelyik kérdésre 
igennel válaszol, javasoljuk, hogy az edzésprogram elkezdése előtt 
konzultáljon orvosával.

• Fizikailag inaktív életet élt az elmúlt 5 évben?
• Magas a vérnyomása, vagy a vérkoleszterin szintje?
• Szed valamilyen alacsony vagy magas vérnyomás elleni gyógyszert, 

vagy szívgyógyszert?
• Voltak korábban légzési problémái?
• Észlelt magán valamilyen betegségre utaló tünetet?
• Felépülőben van egy súlyos betegségből, vagy orvosi kezelés alatt áll?
• Használ pacemakert vagy más, beültetett elektronikus eszközt?
• Dohányzik?
• Gyermeket vár?

Az edzés intenzitásán felül a pulzusszámra a szívbetegségekre felírt 
gyógyszerek, vérnyomás, egészségügyi problémák, asztma, légzés stb. 
valamint egyes energiaitalok, drogok, alkohol és nikotin is hatással lehet.

Fontos, hogy fi gyeljünk és megfelelően reagáljunk testünk által adott 
jelekre az edzés során. Ha edzés közben váratlan fájdalmat, vagy túlzott 
fáradtságot érez, akkor ajánlott befejezni, vagy kisebb intenzitással 
folytatni az edzést.

Figyelem! Ha szívritmusszabályozót használata nem zárja ki a Polar 
pulzusmérő óra használatát. Elméletben nem léphet fel interferencia 
a Polar termékek és a szívritmusszabályozó között. A gyakorlatban 
nincsenek arra vonatkozó jelentések, hogy valaki tapasztalt-e ilyen 
interferenciát. Azonban az elérhető eszközök széles köre miatt nem 
garantálhatjuk, hogy termékeink minden szívritmusszabályozóval vagy 
egyéb beültetett eszközzel megfelelően működnek. Ha nem biztos abban, 
hogy biztonsággal használhatja-e a terméket, vagy ha a Polar termékek 
használata során szokatlan tüneteket észlel, forduljon orvoshoz, vagy 
lépjen kapcsolatba a beültetett elektromos eszköz gyártójával.

A mennyiben allergiás a bőrrel érintkező valamely összetevőre, vagy ha 
allergiás reakciókat vél felfedezni magán a termék használata közben, 
ellenőrizze a Műszaki adatok c. fejezetben felsorolt anyagokat

Ha bármilyen bőrre gyakorolt hatást észlel, ne használja tovább a terméket, 
és kérje ki orvosa tanácsát.

A nedvesség és a nagymértékű súrlódás következménye az lehet, 
hogy a fekete színű pulzusmérő felülete megfoghatja a világos színű 
pólókat. Ezzel párhuzamosan a sötétebb színű ruhák is megfoghatják 
a világos színű pulzusmérőt. Ha szeretné, hogy világosabb színű Polar 
pulzusmérője még évekig 
megőrizze ragyogását, ügyeljen rá, hogy az edzés közben viselt ruha 
ne fogjon. Ha a bőrén parfümöt vagy rovarriasztót használ, győződjön 
meg arról, hogy az nem kerül kapcsolatba az pulzusmérő órával, vagy 
a pulzusmérővel.

Ha hideg időben (-20 °C és -10 °C között / -4 °F és 14 °F között) 
edz, javasoljuk, hogy a pulzusmérő órát kabátja ujja alatt viselje, 
közvetlenül a bőrön.

Elektromos eszközök és WLAN bázisállomások közelében zavar 
jelentkezhet. A hibás mérési eredmények és a nem megfelelő működés 
elkerülése érdekében kerülje az ilyen zavarforrásokat. További 
információkért keresse fel a www.polar.com/support oldalt.

KORLÁTOZOTT NEMZETKÖZI POLAR GARANCIA

A Polar Electro Oy korlátozott nemzetközi garanciát biztosít a Polar 
termékekre. Az USA vagy Kanada területén vásárolt termékek esetén ezt 
a garanciát a Polar Electro, Inc. biztosítja. A Polar Electro Oy/Polar Electro 
Inc. garantálja a termék fogyasztójának/vásárlójának, hogy a termék a 
vásárlás dátumától számított két (2) évig anyag- és gyártási hibától mentes 
lesz. A garancia nem vonatkozik az elem elhasználódására, a normál 
elhasználódásra, a helytelen használatból, visszaélésből, balesetekből 
vagy az az óvintézkedések be nem tartásából származó károkra; a nem 
megfelelő karbantartásra, kereskedelmi használatra, megrepedt, törött 
vagy megkarcolt burkolatokra/kijelzőkre, a rugalmas pántra, a karszalagra 
és Polar felszerelésre. A garancia ezenfelül nem fedez semmilyen, a 
termékből származó, vagy azzal kapcsolatos közvetlen, közvetett, 
következményes, vagy különleges kárt, veszteséget, költséget, vagy 
kiadást. A garancia nem vonatkozik használtan vásárolt termékekre. A 
garancia ideje alatt a terméket vagy megjavítják, vagy kicserélik valamelyik 
hivatalos Polar szervizközpontban, a vásárlás országára való tekintet 
nélkül. A Polar Electro Oy/Inc. által biztosított garancia nem befolyásolja 
a fogyasztó érvényben lévő nemzeti, vagy állami törvények által szavatolt 
törvényes jogait, vagy a fogyasztó forgalmazóval szembeni, az eladási/
vásárlási szerződéséből adódó jogait. Tartsa meg az eredeti vásárlási 
számlát, mivel ez bizonyítja a vásárlás tényét! A garancia csak azokra az 
országokra vonatkozik, ahol a terméket eredetileg forgalomba helyezte 
a Polar Electro Oy/Inc. A Polar Electro korlátozott nemzetközi garancia 
felhasználási feltételeit a www.polar.com/en/support/warranty oldalon 
olvashatja.

A Polar Electro Oy egy ISO 9001:2008 tanúsítvánnyal rendelkező vállalat.

Ez a termék megfelel a 93/42/EGK, az 1995/5/EK és a 2011/65/EU 
irányelveknek. Az érvényes Megfelelőségi nyilatkozat a 
www.polar.com/en/regulatory_information címen érhető el.

Ez a termék megfelel a 2006/66/EK és 2012/19/EU irányelveknek. 
Szelektíven gyűjtse az elemet és az elektromos hulladékot.

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

FELEŐSSÉG KIZÁRÁSA

• A kézikönyvben levő anyag csak tájékoztatási célokat szolgál. A benne 
leírt termékek vonatkozásában a gyártó a folyamatos fejlesztési 
programok miatt fenntartja az előzetes tájékoztatás nélküli változtatás 
jogát.

• A Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nem szavatolja és nem vállal 
garanciát a kézikönyvre és a benne leírt termékekre. 

• A Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nem vállal felelősséget a jelen 
anyag, vagy az itt leírt termékek használatából származó károkért, 
költségekért, vagy kiadásokért, legyenek közvetettek, vagy közvetlenek, 
következményesek, vagy egyediek.

FONTOS INFORMÁCIÓK 
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