CONFIGURAR O POLAR LOOP 2

PERSONALIZAR O TAMANHO DA
BRACELETE

Para começar a utilizar o seu monitor de atividade Polar Loop 2, precisa de um
computador com ligação à Internet para aceder ao serviço Web Polar Flow.
1. Abra o seu browser, navegue
para flow.polar.com/start e
transfira o software FlowSync.
Precisa do FlowSync para
configurar e sincronizar o seu
monitor de atividade.

5. O serviço Web Polar Flow
abre automaticamente no seu
browser. Crie uma conta ou
uma inicie sessão se já tiver
uma conta Polar.

1. Abra o fecho.

3. Meça o tamanho do seu pulso.

5. Volte a fechar o fecho.

A bracelete é mais confortável se estiver
ligeiramente folgada.
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6. Para finalizar a configuração,
clique em Concluído. Vai ter
de esperar que a sincronização
fique concluída para poder
desligar o seu Polar Loop 2 do
computador.

2. Abra o programa de instalação e
siga as instruções no ecrã.
3. Concluída a instalação,
o FlowSync abre
automaticamente e pede-lhe
para ligar o seu produto Polar ao
computador.

7. Se estiver disponível uma
atualização do firmware do
Polar Loop 2, recomendamos
que a instale nesta altura.

4. Ligue o Polar Loop 2à porta USB
do seu computador utilizando
o cabo incluído na embalagem.
Deixe o computador instalar os
drivers USB que forem sugeridos.

2. Retire o fecho de ambos os lados.

4. Corte ambas as extremidades da bracelete.

Cortar ao
longo da linha

Está pronto para começar.
Divirta-se!
Não carregue o dispositivo se o
conector USB estiver molhado.

Saiba mais acerca do seu
Polar Loop 2 consultando a
versão integral do manual
do utilizador, as FAQs
e os tutorias em vídeo
disponíveis em polar.com/
support/Loop2 .
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Para mais precisão, coloque a bracelete na sua
mão não dominante.

MONITORIZE A SUA ATIVIDADE
DIÁRIA
Para percorrer as vistas do ecrã de LEDs do Polar Loop
2, toque repetidamente no botão. Se aguardar dois
segundos e deixar o ecrã passar por si só, obtém mais
informações acerca de cada título.
ACTV significa atividade diária. O objetivo de atividade
diária é visualizado através de uma barra de atividade.
• TO GO diz-lhe o tempo necessário para atingir o
seu objetivo de atividade diária.
• JOG significa atividade de intensidade elevada,
como jogging, sessão de exercícios, basquetebol,
futebol, ténis ou squash.
• WALK significa atividade de intensidade média,
como caminhar, treino em circuito, bowling,
skateboard, natação suave ou ténis de mesa.
• UP significa intensidade baixa em pé, como fazer
limpezas, lavar a loiça, jardinagem, tocar viola,
fazer bolos, caminhar lentamente ou praticar tai
chi.
CALS significa calorias queimadas, medidas em
quilocalorias.
STEP significa passos dados.
IT’S TIME TO MOVE indica que está na altura de se
mexer sendo apresentada se estiver parado há 55
minutos. Levante-se e faça atividade física.
Se não fizer nenhuma atividade nos cinco minutos
seguintes, receberá um selo de inatividade.

É MUITO MAIS

SUPORTE DO PRODUTO

O seu Polar Loop 2 orienta-o para uma vida mais ativa
e saudável. Em conjunto com o serviço Web Polar e/ou
a aplicação móvel Polar Flow, vai ajudá-lo a entender
como é que as suas opções e hábitos afetam o seu
bem-estar.
POLAR LOOP 2
O seu Polar Loop 2 monitoriza toda a sua atividade e
ajuda-o a atingir o seu objetivo de atividade diária.
APLICAÇÃO POLAR FLOW
Veja os seus dados de atividade, treino e sono num
relance. A aplicação sincroniza, sem fios, os dados do
seu Polar Loop 2 e do serviço Web Polar Flow entre si.
Obtenha-a no App StoreSM ou no Google PlayTM.
SERVIÇO WEB POLAR FLOW
Monitorize os seus sucessos, obtenha orientações e
consulte análises detalhadas da sua atividade, sono e
resultados de treino. Encontre isto e muito mais em
flow.polar.com.
SENSOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA POLAR H7
Ligue o Polar Loop 2 a um sensor de frequência cardíaca
Polar H7 e tire melhor partido dos seus desportos
diários. O sensor de frequência cardíaca pode ser
adquirido separadamente.
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES
Receba avisos de chamadas recebidas, mensagens e
eventos de calendário do seu telemóvel no Polar Loop
2. A funcionalidade Notificações Inteligentes pode ser
ativada na aplicação móvel Polar Flow.

polar.com/support/Loop2

FIQUE ATENTO À POLAR
Para uma análise mais detalhada, sincronize os seus dados
com o serviço Web Polar Flow. Pode fazê-lo através da
aplicação móvel Flow ou ligando o seu Polar Loop 2 ao
computador, com o cabo USB. Verifique se tem o software
FlowSync instalado e a funcionar no computador.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Polar Loop 2
Tipo de pilha		
Pilha de Li-Pol de 38 mAh
Duração		
Até 8 dias com monitorização
		
permanente da atividade e treino de
		1h/dia
Temperatura de
0 °C a +50 °C/ 32 °F a 122 °F
funcionamento
Resistência à água
20 m
Materiais		
Silicone (modelos branco e rosa),
		
Poliuretano termoplástico (modelo
		
negro), Acrilonitrilo butadieno
		
estireno, Fibra de vidro, Policarbonato,
		Aço inoxidável
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App Store é uma marca de serviço da Apple Inc.
Google Play é uma marca registada da Google Inc.
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