POMEMBNE INFORMACIJE
SERVIS

OMEJENA MEDNARODNA GARANCIJA POLAR

Med dvoletnim garancijskim obdobjem vam priporočamo, da servis
ali zamenjavo baterij izvede samo pooblaščeni Polarjev servisni center.
Garancija ne pokriva škode ali posledične škode, ki jo povzroči servis, ki ga
ni pooblastil Polar Electro.

Polar Electro Oy izdaja omejeno mednarodno garancijo za Polar izdelke.
Za izdelke, ki so bili prodani v ZDA ali v Kanadi, jamči Polar Electro, Inc.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. jamči prvotnemu potrošniku/kupcu Polar
Electro naprave, da na tem izdelku ne bo napak v materialu ali izdelavi dve
leti po datumu nakupa. Garancija ne krije običajne obrabe, škode baterije,
ki bi nastala zaradi napačne uporabe, zlorabe, nesreč ali neupoštevanja
previdnostnih ukrepov; neprimernega vzdrževanja, komercialne uporabe,
počenega, razbitega ali opraskanega ohišja/zaslona, elastičnega traku in
oblačil Polar. Garancija ne pokriva poškodb, izgube, stroškov ali izdatkov,
neposrednih, posrednih ali slučajnih, posledičnih ali posebnih na podlagi
izdelka ali ki so z njim povezani. Garancija ne pokriva izdelkov, ki so bili
kupljeni iz druge roke. Med garancijskim obdobjem bo izdelek popravil
ali ga zamenjal eden od pooblaščenih Polarjevih servisnih centrov, ne
glede na državo nakupa. Garancija, ki jo je izdalo podjetje Polar Electro
Oy/Inc., ne vpliva na potrošnikove zakonite pravice iz veljavnih državnih
ali deželnih zakonov ali potrošnikove pravice do trgovca, ki izhajajo iz
prodajne/kupne pogodbe. Račun hranite kot dokazilo nakupa! Garancija
za kateri koli izdelek je omejena na države, kjer je izdelek Polar Electro Oy/
Inc. prvotno dal na trg. Določila omejene mednarodne garancije Polar
Electro lahko najdete na www.polar.com/en/support/warranty.

Za kontaktne informacije in vse naslove Polarjevih servisnih centrov
obiščite www.polar.com/support in spletno stran za vašo državo.
PREVIDNOSTNI UKREPI
Polarjev vadbeni računalnik prikazuje, kako dobro ste se odrezali. Vadbeni
računalnik Polar je zasnovan za prikaz ravni fiziološkega napora in počitka
med in po vadbi. Meri srčni utrip in odvisno od uporabe kompatibilnih
dodatkov/senzorjev tudi hitrost in razdaljo, kadenco, položaj in druge
spremenljivke. Ni namenjen nobeni drugi uporabi. Za popoln seznam
kompatibilnih dodatkov glejte www.polar.com/en/products/accessories.
Vadbeni računalnik Polar ni namenjen pridobivanju okoljskih meritev, ki
zahtevajo strokovno ali industrijsko natančnost.
Zmanjševanje tveganj med vadbo: Vadba lahko vključuje nekatera
tveganja. Preden pričnete z rednim programom vadbe, odgovorite
na naslednja vprašanja, ki se nanašajo na vaše zdravstveno stanje. Če
odgovorite pritrdilno na katero koli od teh vprašanj, vam priporočamo, da
se pred začetkom vadbenega programa posvetujete z zdravnikom.
• Ste bili v zadnjih 5 letih fizično neaktivni?
• Imate visok krvni pritisk ali visok holesterol v krvi?
• Ali jemljete katero koli zdravilo za uravnavanje krvnega pritiska ali za
srce?
• Ali ste imeli v preteklosti težave z dihanjem?
• Imate simptome katere koli bolezni?
• Ali okrevate po resni bolezni ali zdravljenju?
• Ali uporabljate srčni spodbujevalnik ali katero drugo vstavljeno
elektronsko napravo?
• Ali kadite?
• Ali ste noseči?
Upoštevajte, da poleg intenzivnosti vadbe na srčni utrip vplivajo tudi
zdravila za bolezni srca, krvni tlak, duševno stanje, astma, dihanje itd. ter
tudi nekateri energetski napitki, mamila, alkohol in nikotin.
Pomembno je, da ste dovzetni za odzive svojega telesa med vadbo. Če
med vadbo začutite nenadno bolečino ali prekomerno utrujenost,
je priporočljivo, da z vadbo prenehate ali nadaljujete z manjšo
intenzivnostjo.
Opomba! Če uporabljate srčni spodbujevalnik, lahko uporabljate vadbene
računalnike Polar. Načeloma Polarjevi izdelki ne bi smeli vplivati na
delovanje srčnega spodbujevalnika. V praksi ni poročil o zaznanem vplivu
na srčni spodbujevalnik. Kljub temu pa zaradi raznolikosti naprav, ki so na
voljo, ne moremo izdati uradnega zagotovila o skladnosti naših izdelkov
s srčnimi spodbujevalniki ali drugimi vsadki. Če ste v dvomih ali med
uporabo Polarjevih izdelkov občutite karkoli nenavadnega, vas prosimo,
da se obrnete na svojega zdravnika ali proizvajalca vstavljene elektronske
naprave, ki vam bo povedal, ali lahko napravo varno uporabljate.
Če ste alergični na katero koli snov v stiku s kožo ali, če sumite alergično
reakcijo zaradi uporabe izdelka, preverite seznam materialov, navedenih v
tehničnih specifikacijah.
V primeru reakcije na koži, takoj prenehajte uporabljati izdelek in se
posvetujte s svojim zdravnikom.
Združen vpliv vlage in močnega drgnjenja lahko povzroči, da površina
senzorja srčnega utripa začne puščati črno barvo in lahko pusti madeže
na svetlih oblačilih. Lahko povzroči tudi, da monitorji srčnega utripa
začnejo spuščati temnejše barve in pusti madeže na svetlih oblačilih.
Prepričajte se, da vaša oblačila med vadbo ne puščajo barve. Tako boste
poskrbeli, da bo vaš pastelni monitor srčnega utripa Polar svetil še
mnogo let. Če uporabljate parfum ali repelent proti žuželkam, morate
zagotoviti, da ne pride v stik z vadbenim računalnikom ali senzorjem
srčnega utripa.
Če vadite v mrzlih pogojih (od -20 °C do -10 °C / od -4 °F do 14 °F ), vam
priporočamo, da nosite vadbeni računalnik pod rokavom jopiča, na
koži.
Motnje se lahko pojavijo v bližini električnih naprav in osnovnih
postaj WLAN. Da bi se izognili neenakomernm odčitkom ali motnjam, se
odmaknite od možnih virov motenj. Za več informacij glejte
www.polar.com/support.
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Polar Electro Oy je podjetje s certifikatom ISO 9001:2008.

Ta izdelek je skladen z direktivo 93/42/EGS in 1999/5/ES in 2011/65/EU.
Veljavna Izjava o skladnosti je na voljo na
www.polar.com/en/regulatory_information.
Ta izdelek je skladen z direktivo 2006/66/EGS in 2012/19/EU. Ločena
odstranitev baterije in elektronike.
Ta oznaka prikazuje, da je izdelek zaščiten pred električnimi šoki.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
• Gradivo v tem priročniku je informativne narave. Izdelki, ki jih opisuje,
se lahko zaradi proizvajalčevega programa neprestanega razvoja
spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne izjavlja ali jamči za ta priročnik ali
izdelke, ki so v njem opisani.
• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne odgovarja za poškodbe, izgubo,
stroške ali izdatke, neposredne, posredne ali slučajne, posledične ali
posebne, ki izvirajo iz uporabe tega materiala ali izdelkov, opisanih tam,
ali ki so z njimi povezane.

