WAŻNE INFORMACJE
SERWIS
W czasie obowiązywania dwuletniej gwarancji zalecamy, aby wszelkie
czynności serwisowe inne niż wymiana baterii wykonywane były wyłącznie
przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Polar. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń ani szkód pośrednich spowodowanych serwisem
nieautoryzowanym przez Polar Electro.
Informacje kontaktowe oraz wszystkie adresy centrów serwisowych
firmy Polar znajdują się na stronie www.polar.com/support i na stronach
poszczególnych krajów.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Komputer treningowy Polar wyświetla dane dotyczące wydolności
organizmu. Komputer treningowy Polar pozwala określić poziom
wysiłku fizycznego oraz okresy regeneracji w trakcie i po zakończeniu
sesji treningowej. Urządzenie wykonuje pomiar pracy serca, a także (w
zależności od zastosowania kompatybilnych akcesoriów/sensorów)
prędkości, odległości, kadencji, pozycji itp. Inne zastosowania nie są
zamierzone ani domniemane. Kompletna lista kompatybilnych akcesoriów
znajduje się na stronie www.polar.com/en/products/accessories.
Komputera treningowego Polar nie należy używać do wykonywania
pomiarów środowiskowych, które mogą wymagać profesjonalnych lub
przemysłowych technik pomiarowych.
Minimalizowanie zagrożeń podczas treningu: Z treningiem mogą
wiązać się pewne zagrożenia. Przed przystąpieniem do regularnego
programu treningowego należy się zastanowić nad poniższymi kwestiami
związanymi ze zdrowiem. Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiesz
twierdząco, zalecamy, abyś przed rozpoczęciem programu treningowego
zasięgnął porady lekarza.
•
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•
•
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Czy w ciągu ostatnich 5 lat nie ćwiczyłeś/aś?
Czy masz podwyższone ciśnienie krwi lub wysoki poziom cholesterolu?
Czy zażywasz lekarstwa na ciśnienie lub serce?
Czy masz lub miałeś/aś problemy z oddychaniem?
Czy zauważyłeś/aś u siebie objawy jakiejś choroby?
Czy przechodzisz rekonwalescencję po poważnej chorobie lub leczeniu?
Czy masz wszczepiony rozrusznik serca bądź inne urządzenie
elektroniczne?
• Czy palisz papierosy?
• Czy jesteś w ciąży?
Poza intensywnością treningu na pracę serca wpływają także
farmakologiczne środki nasercowe, leki na ciśnienie, astmę, oddychanie,
stany psychiczne itp., a także napoje energetyzujące, narkotyki, alkohol i
nikotyna.
Ważne jest, aby podczas treningu zwracać szczególną uwagę na
reakcje własnego organizmu. Jeśli poczujesz niespodziewany ból lub
nadmierne zmęczenie, zakończ ćwiczenie bądź kontynuuj z mniejszą
intensywnością.
Uwaga! Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca mogą korzystać z
komputerów treningowych Polar. Teoretycznie nie są możliwe zakłócenia
rozrusznika serca wywołane przez komputery Polar. W praktyce nigdy
nie zanotowano żadnych przypadków zakłóceń. Pomimo to firma
Polar nie może wydać żadnej oficjalnej gwarancji stwierdzającej, że jej
produkty mogą być używane przez osoby z rozrusznikami serca oraz
z wszczepionymi innymi urządzeniami ze względu na szeroką gamę
dostępnych rozwiązań. W razie wątpliwości lub w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek niezwykłych objawów podczas użytkowania produktów
Polar należy zgłosić się do lekarza lub skontaktować się z producentem
wszczepionego urządzenia elektronicznego, aby określić, czy występuje
jakiekolwiek ryzyko dla zdrowia.
Jeśli masz alergię na jakąkolwiek substancję, która objawia się wskutek
jej kontaktu ze skórą, bądź też jeśli obawiasz się reakcji alergicznej
wskutek korzystania z produktu, sprawdź listę składników zamieszczoną
w specyfikacjach technicznych produktu.
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek skórnej reakcji alergicznej przerwij
używanie produktu i skontaktuj się z lekarzem.
W wyniku działania wilgoci i tarcia może dojść do zdarcia czarnej farby
z powierzchni nadajnika na klatkę piersiową i zabrudzenia odzieży.
Odzież w ciemnych kolorach może z kolei zabarwić monitory pracy
serca o jaśniejszych kolorach. Aby jasne monitory pracy serca Polar
były nieskazitelnie czyste przez długi czas, upewnij się, że Twoja odzież
treningowa nie farbuje. Jeśli stosujesz na skórze perfumy lub środek
do odstraszania owadów, upewnij się, że nie mają one kontaktu z
komputerem treningowym ani nadajnikiem na klatkę piersiową.
Jeśli trenujesz w chłodnych warunkach atmosferycznych (-20°C do
-10°C/-4°F do 14°F), zalecamy noszenie komputera treningowego pod
rękawem kurtki, bezpośrednio na skórze.
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Zakłócenia mogą pojawić się w pobliżu urządzeń elektronicznych oraz
stacji bazowych WLAN. Aby uniknąć błędnych odczytów, utrzymuj dystans
od potencjalnych źródeł zakłóceń. Więcej informacji znajduje się na stronie
www.polar.com/support.
MIĘDZYNARODOWA GWARANCJA OGRANICZONA
Polar Electro Oy udziela międzynarodowej gwarancji ograniczonej na
produkty Polar. Produkty sprzedawane na terenie USA lub Kanady są objęte
gwarancją Polar Electro, Inc. Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. gwarantuje
pierwszemu konsumentowi/nabywcy urządzenia Polar Electro, iż produkt
będzie wolny od wad materiałowych i wad w jakości wykonania przez
okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje normalnego
zużycia i uszkodzenia baterii lub normalnego zużycia materiałów, innych
uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użycia, nadużycia,
wypadku bądź niezachowania środków ostrożności, niewłaściwego
utrzymania sprawności, wykorzystywania w celu handlowym, pękniętych
bądź zadrapanych obudów/wyświetlaczy, opaski na rękę, paska
elastycznego czy odzieży Polar. Niniejsza gwarancja nie obejmuje również
szkód, strat, kosztów i wydatków bezpośrednich, pośrednich, ubocznych
lub specjalnych wynikających z bądź odnoszących się do produktu.
Gwarancja nie obejmuje również zakupionych produktów używanych.
W okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie naprawiony bądź
wymieniony na nowy w dowolnym centrum serwisowym firmy Polar,
bez względu na kraj, w którym dokonano zakupu. Gwarancja udzielona
przez Polar Electro Oy/Inc. nie ogranicza ustawowych praw konsumenta
wynikających z obowiązującego prawa krajowego bądź stanowego ani
praw konsumenta w stosunku do sprzedawcy wynikających z umowy
kupna-sprzedaży. Jako dowód zakupu należy zachować rachunek!
Gwarancja dotycząca dowolnego produktu będzie ograniczona do państw,
na terenie których firma Polar Electro Oy/Inc. początkowo prowadziła jego
marketing. Warunki międzynarodowej gwarancji ograniczonej Polar
Electro znajdują się na stronie www.polar.com/en/support/warranty.
Polar Electro Oy posiada certyfikat ISO 9001:2008.
Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektyw 93/42/EWG,
1999/5/WE oraz 2011/65/UE. Właściwa deklaracja zgodności dostępna jest
pod adresem www.polar.com/en/regulatory_information.
Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektyw
2006/66/WE oraz 2012/19/UE. Osobna utylizacja baterii i sprzętu
elektronicznego.
To oznaczenie mówi, iż produkt nie stwarza zagrożenia porażenia
prądem elektrycznym.

ZASTRZEŻENIE
• Materiał zawarty w niniejszym podręczniku został sporządzony jedynie
w celach informacyjnych. Opisywane w nim produkty mogą ulec
zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te mogą wyniknąć z
prowadzonego przez producenta programu rozwoju produktów.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nie udziela żadnego rodzaju rękojmi
czy poręczeń w odniesieniu do niniejszego podręcznika lub opisanych w
nim produktów.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy nie odpowiada za szkody, straty,
koszty i wydatki bezpośrednie, pośrednie, uboczne lub specjalne
wynikające z/odnoszące się do niniejszego materiału lub produktów w
nim opisanych.

