INFORMAZIONI IMPORTANTI
SERVICE
Pe timpul perioadei de garanţie de doi ani, vă recomandăm ca activităţile
de service, cu excepţia înlocuirii bateriei, să fie 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 specifice pentru fiecare
ţară.
PRECAUŢII
Calculatorul pentru antrenament Polar afişează indicatorii dvs. de
performanţă. Calculatorul pentru antrenament Polar este proiectat
pentru a indica nivelul de efort fiziologic 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 fizice: Exerciţiile
fizice pot include anumite riscuri. Înainte de a începe un program normal
de exerciţii fizice, este recomandat să răspundeţi la următoarele întrebări
referitoare la starea dumneavoastră de sănătate. Dacă răspundeţi afirmativ
la oricare dintre aceste întrebări, vă recomandăm să consultaţi un medic
înainte de a începe orice program de antrenament.
• Aţi fost inactiv fizic 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 aflaţi 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 fizice, 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 fiţi sensibil la răspunsurile organismului dvs. în timpul
exerciţiilor fizice. Dacă simţiţi dureri neaşteptate sau oboseală excesivă
în timpul exerciţiilor fizice, 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 fie posibilă. În practică, nu există
rapoarte care să sugereze că vreo persoană a suferit vreodată interferenţe.
Nu putem totuşi emite o garanţie oficială 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, verificaţi materialele listate în Specificaţiile 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.
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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/afişajele fisurate, 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 fie reparat, fie 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 certificată 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 modificării ca urmare a programului de dezvoltare
al producătorului fără a fi prealabil notificate.
• 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.

