OPSÆT DIN POLAR LOOP 2

TILPAS ARMBÅNDSSTØRRELSE

For at tage din Polar Loop 2 aktivitetsmåler i brug skal du bruge en computer med en
internetforbindelse for at få adgang til webservicen Polar Flow.
1. Åbn din internetbrowser, gå
ind på flow.polar.com/start og
download FlowSync-softwaren.
Du skal bruge FlowSync til at
opsætte og synkronisere din
aktivitetsmåler.

1. Åbn spændet.

3. Mål dit håndleds størrelse.

5. Fastgør spændet igen.

Armbåndet er mere behageligt at have på, når det
er lidt løst.

Eksempel
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5. Flow-webservicen
åbnes automatisk i din
internetbrowser. Opret en
konto, eller log ind, hvis du
allerede har en Polar-konto.
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6. Klik på Udført for at afslutte
opsætningen. Du skal vente, til
synkroniseringen er afsluttet,
inden du kan trække din Polar
Loop 2 ud.

2. Åbn installationspakken og følg
anvisningerne på skærmen.
3. Når installationen er udført, bliver
FlowSync åbnet automatisk og
beder dig om at tilslutte dit Polarprodukt.

7. Hvis der er en tilgængelig
firmwareopdatering til din
Polar Loop 2, anbefaler vi, at du
installerer den i denne fase.

4. Slut Polar Loop 2 til din
computers USB-port med
det kabel, der fulgte med i
salgspakken. Lad din computer
installere evt. foreslåede USBdrivere.

2. Kobl spændet fra begge ender.
4. Klip båndet i begge ender.

Du er klar til at gå i gang. Hav
det sjovt!

Undlad at oplade enheden, når USBstikket er vådt.

Lær mere om din Polar
Loop 2 fra den komplette
brugervejledning, ofte
stillede spørgsmål og
videovejledninger på
polar.com/support/Loop2 .

Klip langs
linjen
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Tag armbåndet på din ikke-dominerende hånd
for at få de mest nøjagtige resultater.

FØLG DIN DAGLIGE AKTIVITET
Du kan gennemse visningerne af LED-displayet
på Polar Loop 2 ved at trykke gentagne gange på
berøringsknappen. Du får vist flere oplysninger om
hver overskrift, hvis du venter to sekunder og lader
skærmbilledet rulle af sig selv.
ACTV står for daglig aktivitet. Det daglige aktivitetsmål
bliver vist med en aktivitetslinje.
• TO GO fortæller dig, hvor meget længere du skal
være aktiv for at nå dit daglige aktivitetsmål.
• JOG står for aktivitet af høj intensitet, som f.eks. at
jogge, deltage i en træningstime, spille basketball,
fodbold, tennis eller squash.
• WALK står for aktivitet af mellemhøj intensitet,
som f.eks. at gå, kredsløbstræne, bowle, stå på
skateboard, let svømning eller spille bordtennis.
• UP står for aktivitet af lav intensitet, hvor du
står op, som f.eks. at gøre rent, vaske op, lave
havearbejde, spille guitar, bage, gå langsomt eller
dyrke tai chi.
CALS står for forbrændte kalorier målt som kilokalorier.
STEP står for skridt, du har gået.
IT’S TIME TO MOVE vises, hvis du har siddet stille i 55
minutter. Rejs dig op og find din egen måde at være
aktiv på. Hvis du ikke er aktiv inden for de næste fem
minutter, får du et stempel for inaktivitet.

DET ER MEGET MERE

FIND PRODUKTSUPPORT

Din Polar Loop 2 viser dig vejen til en sundere og mere
aktiv livsstil. Sammen med webservicen Polar Flow og/
eller Flow-mobilappen hjælper den dig med at forstå,
hvordan dine valg og vaner påvirker dit velvære.
POLAR LOOP 2
Din Polar Loop 2 måler alle dine aktiviteter og vejleder
dig i, hvordan du kan nå dit daglige aktivitetsmål.

polar.com/support/Loop2

POLAR FLOW APP
Få vist oplysninger om din aktivitet, træning og søvn med
det samme. Appen synkroniserer data trådløst fra din
Polar loop 2 til webservicen Polar Flow. Hent den i App
StoreSM eller Google PlayTM.
POLAR FLOW WEBSERVICE
Mål dine præstationer, få vejledning og se detaljerede
analyser af din aktivitet, søvn og dine træningsresultater.
Find alt dette og mere på flow.polar.com.
POLAR H7 PULSMÅLER
Slut Polar Loop 2 til Polar H7 pulsmåler, og få mere ud af
din daglige træning. Pulsmåleren kan købes separat.
SMARTE MEDDELELSER
Få meddelelser om indgående opkald, beskeder og
begivenheder i kalenderen fra din telefon på din Polar
Loop 2. Du kan aktivere funktionen Smarte Meddelelser i
mobil-appen Polar Flow.

HOLD DIG AJOUR MED POLAR
Du kan få en mere detaljeret analyse ved at synkronisere
dine data til webservicen Polar Flow. Du kan enten gøre
dette gennem Flow-mobilappen eller ved at slutte din
Polar Loop 2 til din computer med USB-kablet. Sørg for, at
du har FlowSync-softwaren installeret på din computer, og
at den kører.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Polar Loop 2
Batteritype		
Driftstid		
		
Driftstemperatur
Vandtæthed		
Materialer		
		
		
		

38 mAh Li-pol-batteri
Op til 8 dage med aktivitetsmåling
24/7 og træning 1t/dag
0 °C til +50 °C/ 32 °F til 122 °F
20 m
Silikone (lyserøde og hvide modeller),
termoplastisk polyurethan (sort
model), acrylonitril-butadien-styren,
glasfiber, polycarbonate, rustfrit stål
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KOM I GANG-VEJLEDNING

Opsæt på flow.polar.com/start
Dansk

