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POLAR LOOP 2 BRUGERVEJLEDNING
INTRODUKTION
Tak for dit køb af den nye og forbedrede Polar Loop 2!

Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med din nye ven. Gå ind på support.polar.com/da/support/polar_loop_2_product_support for at se videovejledningerne og den nyeste version
af denne brugervejledning.

OVERBLIK
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Polar Loop 2
Polar Loop 2 måler alle dine aktiviteter – hvert eneste skridt og hop i løbet af hele dagen - og viser, hvor meget
de gavner dig. Funktionen belønner dig, når du har været tilstrækkelig aktiv, og hjælper dig med at bevæge
dig, hvis du stadigvæk mangler lidt for at nå dit daglige aktivitetsmål.
USB-kabel
Produktsættet inkluderer et specielt USB-kabel. Brug det til at oplade batteriet og synkronisere data mellem
din Polar Loop 2 og Flow-webservicen gennem FlowSync-softwaren.
Appen Polar Flow
Få vist oplysninger om din aktivitet og træning med det samme. Flow app synkroniserer dine aktivitets- og træningsdata trådløst til webservicen Polar Flow. Hent den i App StoreSM eller Google PlayTM.
Polar FlowSync Software
Polar FlowSync synkroniserer dine data mellem din Polar Loop 2 og Polar Flow-webservicen på din computer.
Gå ind på flow.polar.com/start for at begynde at bruge din Polar Loop 2 og for at downloade og installere
FlowSync-softwaren.
Webservicen Polar Flow
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Følg dine præstationer, få vejledning og se detaljerede analyser af din aktivitet og dine træningsresultater. Giv
alle dine venner besked om dine præstationer. Find alt dette på flow.polar.com.

DETTE INDEHOLDER ÆSKEN

Æskens indhold
1. Polar Loop 2
2. Spænde med remstifter (fastgjort til Polar Loop 2)
3. Spændeværktøj
4. Ekstra remstift
5. Specielt USB-kabel
6. Kom i gang-vejledning med måleværktøj
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DETTE ER DIN POLAR LOOP 2

1. Display
2. Berøringsknap
3. Spænde
4. Specielt USB-sendermodul

Dele i Polar Loop 2
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OPSÆT DIN POLAR LOOP 2
Når du vil opsætte din Polar Loop 2, skal du bruge en computer med internetforbindelse, eftersom opsætningen foretages i webservicen Polar Flow. Se kravene til PC og Mac herunder.
PC
Software: Windows 7, Windows 8 og nyere
Hardware: USB-port
Mac
Software: Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 og nyere
Hardware: USB-port

DOWNLOAD OG INSTALLÉR POLAR FLOWSYNC
Du skal downloade og installere softwaren Polar FlowSync for at opsætte din Polar Loop 2 og holde dine aktivitetsdata synkroniseret og din Polar Loop 2 opdateret.
1. Gå ind på flow.polar.com/start og download Polar FlowSync.
2. Kør installationspakken og følg anvisningerne på skærmen.
Hvis du får en popup-besked, som foreslår dig at genstarte din computer, kan du annullere det og fortsætte.
Når installationen er udført, bliver FlowSync åbnet automatisk og beder dig om at tilslutte dit Polar-produkt.
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Der er mere detaljerede anvisninger til installation af FlowSync under polar.com/support/FlowSync.

TILSLUT DIN POLAR LOOP 2
Din nye Polar Loop 2 er i lagringstilstand, og den vågner, når du slutter den til en computer for at opsætte
den.
Slut din Polar Loop 2 til din computers USB-port med det kabel, der fulgte med i salgspakken. Den magnetiske ende af kablet klikker fast, når den er sluttet korrekt til dit armbånd. Lad din computer installere evt.
foreslåede USB-drivere.

Undgå at bruge USB-hubs. De giver muligvis ikke nok strøm til at oplade aktivitetsmåleren.

DELTAG I POLAR FLOW
1. Polar Flow-webservicen åbnes automatisk i din internetbrowser.
Polar Loop 2-displayet begynder med at vise synkroniseringstegnet.

Frakobl og tilslut igen din Polar Loop 2, hvis Polar Flow-webservice ikke åbnes.
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2. Opret en Polar-konto, eller log ind, hvis du allerede har en. Klik derefter på Næste.
Polar-kontoen giver dig adgang til alle de Polar-tjenester, hvor det er nødvendigt at logge ind, som
f.eks. Polar Flow-webservice og polarpersonaltrainer.com.
3. Angiv indstillinger:
Udfyld dine fysiske indstillinger. Angiv dem nøjagtigt. Når indstillingerne er korrekte, får du personlig
vejledning og en nøjagtig fortolkning af din daglige aktivitet og træningspas.
Vælg det tidsformat, du ønsker at få vist på Polar Loop 2-displayet. Vælg det håndled, du skal have
armbåndet på - det fastslår displayets retning.
Vi anbefaler, at du tager armbåndet på din ikke-dominerende hånd for at få de mest nøjagtige resultater.
Og vælg til sidst dit aktivitetsniveau for at få dit passende daglige aktivitetsmål.
Du kan redigere dine indstillinger når som helst på webservicen og mobilappen Polar Flow.
4. Start synkronisering ved at klikke på Udført, og indstillingerne synkroniseres mellem Polar Loop 2 og
Polar Flow-webservicen.
Vent, til synkroniseringen er afsluttet, inden du trækker din Polar Loop 2 ud. Når den er afsluttet, viser
Polar Loop 2 et flueben og ændrer det til opladningssymbolet, mens den oplades. Dagbogen i webservicen Polar Flow åbnes på din computerskærm.

Hvis der er en tilgængelig firmwareopdatering til din Polar Loop 2, anbefaler vi, at du installerer den
i denne fase. Få flere oplysninger under Firmwareopdatering.
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Nu kan du begynde at tilpasse armbåndsstørrelsen eller lade din Polar Loop 2 helt op. Hvis batteriet ikke er
helt opladet, når du trækker din Polar Loop 2 ud, skal du huske at lade det helt op senere.
Få flere oplysninger om webservicen i kapitlet Webservicen Polar Flow.

TILPAS ARMBÅNDETS STØRRELSE

Følg disse trin for at tilpasse din Polar Loop 2, så den passer til dit håndled.
1. Åbn spændet ved at trykke på knapperne på siden af spændet.

2. Løsn spændet fra begge ender.
Tag det spændeværktøj, som fulgte med i æsken, og få remstifterne til at springe ud med det. Fjern derefter spændet fra armbåndet.

3. Mål dit håndleds størrelse.
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Klip måleværktøjet fra kom i gang-vejledningen langs den prikkede linje.
Tag det omkring dit håndled og skriv de tal ned, du får. Der er et tal for begge ender af armbåndet. Hvert
tal repræsenterer antallet af blokke mellem rillerne i dit armbånd, du skal fjerne.
Armbåndet er mere behageligt at have på, når det er lidt løst.

4. Beskær armbåndet omhyggeligt i begge ender.
Det er vigtigt, at du forkorter armbåndet fra begge ender, for at sikre at displayet forbliver i midten.
Tæl så mange blokke fra den ene ende som det målte antal. Følg den lige linje i rillen og mellem remstifthullerne, og skær derefter armbåndet forsigtigt.
Pas på, du ikke skærer i remstifthullerne.
Gentag handlingen på den anden side af armbåndet.
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5. Sæt spændet på plads.
Tag én remstift og anbring den i det første hul for enden af armbåndet, og sæt den ene ende af remstiften i spændets remstifthul.
Brug værktøjet for at lette den anden ende af remstiften ind i det andet remstifthul i spændet.
Gør det samme i den anden ende af båndet.
Hvis du har problemer med at sætte spændet på plads, skal du sørge for, at skærelinjen er lige.
Beskær om nødvendigt armbåndet.

6. Tag armbåndet på for at se, om det passer.
Du kan om nødvendigt justere længden ved at bevæge en af spændets remstifter til det yderste remstifthul, indtil det passer perfekt. Eller beskær om nødvendigt armbåndet endnu engang med én blok ad
gangen.
Hvis du kommer til at lave Polar Loop 2-armbåndet for kort, skal du kontakte din forhandler eller
Polar-kundeservice inden for en måned fra købsdatoen for at få et erstatningsarmbånd gratis.

HENT POLAR FLOW-MOBILAPPEN
Hent Polar Flow-mobilappen for at følge og analysere dine aktivitetsdata på farten og få dine data synkroniseret trådløst fra din Polar Loop 2 til Polar Flow-servicen.
For at gå i gang med at bruge Flow-appen skal du downloade den fra App Store eller Google Play til din mobil.
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Gå ind på support.polar.com/da/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af appen Polar
Flow.
Du skal sætte dit produkt op med din computer for at bruge Polar Loop 2 med mobil-appen Polar Flow. Se
Opsæt din Polar Loop 2 for yderligere oplysninger om opsætningen af produktet.

PAR DIN POLAR LOOP 2 MED DIN MOBILE ENHED
Inden parring
l

Udfør opsætningen på flow.polar.com/start, som beskrevet i kapitlet Opsæt din Polar Loop 2, for at få
en Polar-konto

l

Download Flow-appen fra App Store eller Google Play.

l

Sørg for, at Bluetooth er slået til på din mobile enhed, og at flytilstand er slået fra.

l

Sørg for, at din mobile enhed er sluttet til internettet.

Sådan parres en mobil enhed:
1. På din mobile enhed skal du åbne Polar Flow-app og logge ind med din Polar-konto.
2. Vent på, at Tilslut produkt vises på din mobile enhed.
3. Tryk på knappen på din Polar Loop 2 for at parre den med appen. Vent på, at Polar Loop 2-displayet
slukkes, så synkroniseringen kan begynde.
Hold din Polar Loop 2 tæt nok på telefonen, så parringen lykkes.
4. Tryk på OK på din mobile enhed for at acceptere parringen.
Polar Flow-appen går i gang med at synkronisere med din Polar Loop 2 gennem Bluetooth, og den synkroniseres derefter til Polar Flow-webservicen gennem en internetforbindelse. Indstillingerne for din Polarkonto overføres fra webtjenesten til mobilappen, og appen viser dine personlige aktivitetsdata og vejledning.
Få flere oplysninger om mobilappen under Polar Flow-mobilapp.

BATTERI OG OPLADNING
Ved afslutningen af produktets levetid opfordrer Polar dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og
menneskers helbred ved at følge lokale affaldsregler og om muligt aflevere produktet på særlige indsamlingssteder for elektronik. Bortskaf ikke dette produkt som usorteret kommunalt affald.
Polar Loop 2 har et indbygget, genopladeligt batteri. Når Polar Loop 2 er ladet helt op, kan den bevare opladningen i op til otte dage, afhængigt af anvendelsen. Hvis du f.eks. tænder displayet meget eller bruger din
Polar Loop 2 til pulsmåling, er det nødvendigt at oplade batteriet oftere.
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Brug USB-kablet, der fulgte med i produktsættet, til at oplade din Polar Loop 2 via USB-stikket på din computer. Hvis du vil slutte USB-stikket til en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i
salgspakken). Hvis batteriet er blevet afladet, og displayet ikke lyser efter tilslutningen, kan det tage op til 20
sekunder, før opladningsanimationen vises. Displayet roterer mellem opladesymbolet og procentdelen af batteriniveauet, mens enheden oplades til 100 %. Det tager ca. 90 minutter at lade batteriet helt op.

Du kan oplade batteriet gennem en stikkontakt. Når du oplader det i en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsættet). Hvis du bruger en USB-strømadapter, skal du sørge for, at adapteren er markeret med "output 5Vdc", og at den leverer mindst 500 mA. Brug kun en passende
sikkerhedsgodkendt USB-strømadapter (markeret med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller
“CE”).

Oplad ikke Polar-produkter med en 9 volt-oplader. Hvis du bruger en 9 volt-oplader, kan det beskadige dit
Polar-produkt.
Din Polar Loop 2 giver dig besked, når batteriniveauet er lavt. Se Displaymeddelelser for yderligere oplysninger om meddelelser om lavt batteri.
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FØLG DIN DAGLIGE AKTIVITET
Polar Loop 2 sporer din aktivitet med et internt 3D-accelerometer, der måler dine håndledsbevægelser. Den
fortæller dig, hvor aktiv du rent faktisk er i din dagligdag, ved at analysere hyppigheden, intensiteten og regelmæssigheden af din bevægelser, hvor der tages hensyn til dine fysiske oplysninger.
Få flere oplysninger om Polar-aktivitetsmåling 24/7 på support.polar.com.

AKTIVITETSMÅL
Din Polar Loop 2 giver dig et aktivitetsmål hver dag og vejleder dig til at nå det. Dit aktivitetsmål vises som en
bjælke, der udfyldes gradvist for at vise dig, hvor tæt du er på dit mål. Når bjælken er fuld, har du nået dit mål.
Aktivitetsmålet er baseret på dine personlige oplysninger og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som findes
under indstillingerne af Dagligt aktivitetsmål i Flow-webservicen.
Log ind på Flow-webservicen, klik på dit navn/profilbillede øverst til højre, og gå ind på fanen Dagligt aktivitetsmål i Indstillinger.
Indstillingen af Dagligt aktivitetsmål giver dig mulighed for at vælge det niveau, der beskriver din typiske dag
og aktivitet bedst, blandt tre aktivitetsniveauer (se nummer 1 på billedet herunder). Under valgområdet (nummer 2 på billedet herunder) kan du se, hvor aktiv du skal være for at nå dit daglige aktivitetsmål på det valgte
niveau. Hvis du f.eks. arbejder på et kontor og sidder ned det meste af dagen, forventes det, at du når ca. 7
times aktivitet af lav intensitet i løbet af en almindelig dag. Hvad angår personer, som står og går meget i løbet
af deres arbejdstid, er der højere forventninger.
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Den tid, du skal være aktiv i løbet af dagen for at udføre dit daglige aktivitetsmål, afhænger af det valgte
niveau og intensiteten af dine aktiviteter. Nå dit mål hurtigere med mere intense aktiviteter, eller hold dig aktiv i
et mere moderat tempo i løbet af dagen. Alder og køn påvirker også den intensitet, du har brug for, hvis du skal
nå dit aktivitetsmål. Jo yngre du er, des mere intens skal din aktivitet være.

AKTIVITETSDATA
Din Polar Loop 2 har et LED-display, du kan få vist ved at trykke på en enkelt knap.
Gå gennem displayets visninger ACTV, CALS, STEP og TIME ved at trykke på touch-knappen gentagne
gange:
Du får vist mere detaljerede oplysninger om hver enkelt overskrift. Vent blot to sekunder, og så ruller skærmen af sig selv.
ACTV står for daglig aktivitet. Dit daglige aktivitetsmål angives med en aktivitetsbjælke. Aktivitetsbjælken fyldes op, når
du når dit daglige mål.
Når du har nået dit daglige mål, og aktivitetsbjælken er fuld,
ser du din aktivitet som en procentdel af dit daglige mål.
Du kan nå dit mål hurtigere med mere intense aktiviteter eller
holde dig aktiv i et mere moderat tempo i løbet af dagen.
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Aktivitetsbjælke - udfyldes, mens du
bevæger dig
TO GO står for de muligheder, du har for at nå dit daglige aktivitetsmål. Den fortæller dig, hvor meget længere du skal
være aktiv, hvis du vælger aktiviteter med en lav, mellemhøj
eller høj intensitet. Du har ét mål, men flere måder at nå det
på.

To go - det, der er tilbage, inden du når
dit mål

Det daglige aktivitetsmål kan nås ved lave, mellemhøje eller
høje intensiteter. I Polar Loop 2 betyder UP lav intensitet,
WALK betyder mellemhøj intensitet, og JOG betyder høj
intensitet. Du kan finde flere eksempler på aktiviteter med
lav, mellemhøj og høj intensitet på webservicen og mobilappen Polar Flow og vælge din måde at nå dit mål på.
JOG står for aktivitet af høj intensitet som f.eks. jogging, træningstime, sjipning, basketball, fodbold, tennis, håndbold
eller squash.
Polar Loop 2 viser den tid, der er tilbage, før du når dit mål,
hvis du udfører aktiviteter med høj intensitet.

ELLER
WALK står for aktivitet af mellemhøj intensitet som f.eks.
gå, slå græs, kredsløbstræning, bowling, stå på skateboard,
stille dans, rolig svømning eller bordtennis.
Polar Loop 2 viser den tid, der er tilbage, før du når dit mål,
hvis du udfører aktiviteter med mellemhøj intensitet.
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ELLER
UP står for aktivitet af lav intensitet, hvor du står op, som
f.eks. gøre rent, vaske op, spille guitar, bage, spille pool, gå
langsomt, spille dart eller dyrke tai chi.
Polar Loop 2 viser den tid, der er tilbage, før du når dit mål,
hvis du udfører aktiviteter med lav intensitet.

CALS står for forbrændte kalorier målt som kilokalorier.
Kaloriemålingen omfatter dit basalstofskifte samt dine forbrændte aktivitetskalorier i løbet af dagen. Hvis du derudover
bærer en pulsmåler under dine træningspas, beregnes pulsbaserede kalorier også i de daglige kalorier.
Kalorierne fra basalstofskiftet beregnes, selv hvis du ikke har
Polar Loop 2 på.

STEP står for skridt, du har gået.
Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og
omdannes til en vurdering af skridt.
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TIME står for klokkeslæt.
Se Indstillinger for anvisninger til at ændre klokkeslættet.

ADVARSEL OM INAKTIVITET
Det er almen viden, at fysisk aktivitet spiller en meget stor rolle, når man skal holde sig sund. Ud over at være
fysisk aktiv er det vigtigt at undgå at sidde ned i længere perioder. Det er dårligt for helbredet at sidde ned i
længere perioder, selv på de dage, hvor du træner og får nok daglig aktivitet. Din Polar Loop 2 registrerer også,
hvis du har været inaktiv for længe i løbet af dagen, og på denne måde kan du holde afbrydelser, når du sidder
ned, for at undgå de negative virkninger, det har på dit helbred.
Du modtager en advarsel om inaktivitet, hvis du har siddet stille i næsten en time. Din Polar Loop 2 vibrerer og
LED-lamperne på displayet begynder at blinke. Rejs dig op og find din egen måde at være aktiv på. Gå en kort
tur, stræk ud eller foretag en anden let aktivitet. Den holder op med at blinke, når du begynder at bevæge dig.
Hvis du trykker på berøringsknappen, når LED-lamperne blinker, vises beskeden IT'S TIME TO MOVE!.
Hvis du ikke bliver aktiv inden for fem minutter, modtager du et stempel for inaktivitet, som du kan se på Flowappen og Flow-webservicen efter synkronisering.
Flow-appen giver den samme meddelelse, hvis indstillingen af advarslen om inaktivitet er slået til i Flowappen, og din mobile enhed har en Bluetooth-forbindelse til din Polar Loop 2.
Både Flow-appen og -webservicen viser dig, hvor mange stempler for inaktivitet, du har modtaget. På denne
måde kan du gennemgå din daglige rutine og foretage ændringer, så du får en mere aktiv livsstil.
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SØVNOPLYSNINGER PÅ FLOW-WEBSERVICE OG FLOW-APP
Polar Loop 2 sporer din søvntid og -kvalitet (rolig / urolig), hvis du har den på om natten. Det er ikke nødvendigt
at slå søvntilstand til. Enheden registrerer automatisk ud fra dit håndleds bevægelser, at du sover. Søvntid,
og dens kvalitet (rolig/urolig) vises på Flow-webservicen og Flow-appen, når Polar Loop 2 er blevet synkroniseret.
Din søvntid er den længste kontinuerlige hviletid, som finder sted inden for 24 timer fra kl. 18:00 til kl. 18:00
den næste dag. Pauser på under en time i din søvn stopper ikke søvnmålingen, men de regnes ikke med i
søvntiden. Pauser på over 1 time stopper målingen af søvntiden.
De perioder, hvor du sover roligt og ikke bevæger dig meget, beregnes som rolig søvn. De perioder, hvor du
bevæger dig og skifter stilling, beregnes som urolig søvn. I stedet for blot at opsummere alle perioder uden
bevægelse, lægger beregningen større vægt på lange end korte perioder uden bevægelse. Procentdelen af
rolig søvn sammenligner den tid, du har sovet roligt, med den samlede søvntid. Rolig søvn er meget individuel
og bør fortolkes sammen med søvntiden.
Når du kender mængden af rolig og urolig søvn, får du et indblik i, hvordan du sover om natten, og om din søvn
påvirkes af eventuelle ændringer i din dagligdag. Dette kan muligvis hjælpe dig med at finde måder at forbedre
din søvn på og at føle dig udhvilet på i løbet af dagen.

AKTIVITETSDATA I FLOW-APPEN OG FLOW-WEBSERVICEN.
Med mobil-appen Polar Flow kan du følge og analysere dine aktivitetsdata på farten og få dine data synkroniseret trådløst fra din Polar Loop 2 til Polar Flow-servicen. Flow-webservicen giver dig det mest detaljerede indblik i dine aktivitetsoplysninger.
Aktivitetsudbytte sporer alle dine aktive valg i løbet af dagen og viser, hvordan de hjælper dig med at holde
dig sund. Funktionen belønner dig, når du har været tilstrækkelig aktiv, og får dig til at bevæge dig, hvis du stadigvæk mangler lidt for at nå dit daglige aktivitetsmål. Aktivitetsudbytte giver dig daglig, ugentlig og månedlig
feedback, fordi du opnår større sundhedsudbytte, jo mere du bevæger dig. Du kan kontrollere, hvordan det går
med dig, på enten din mobiltelefon eller over internettet.
Aktivitetszoner: Polar Loop 2 sporer dine daglige aktiviteter ved fem intensitetsniveauer: hvilende, siddende,
lavt, mellemhøjt og højt. Den måler de forskellige aktivitetszoner (lav, mellemhøj, høj), så du når dit mål hurtigere, jo højere intensiteten er. I Polar Loop 2-armbåndet betyder ‘UP’ lav intensitet, ‘WALK’ betyder mellemhøj intensitet, og ‘JOG’ betyder høj intensitet. Du kan finde flere eksempler på aktiviteter med lav,
mellemhøj og høj intensitet på webservicen Polar Flow.
Avanceret aktivitetsanalyse: Den samlede aktive tid fortæller dig den akkumulerede tid af kropsbevægelser,
som er gavnlig for din krop og dit helbred. Ud over de mange oplysninger du får om din fysiske aktivitet, og alle
de medfølgende sundhedsfordele, kan du også se de inaktive perioder og hvornår, du har siddet stille for
længe.
Få flere oplysninger under Polar Flow-mobilapp og Polar Flow-webservice.
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TRÆNING MED DIN POLAR LOOP 2
Polar Loop 2 sporer al din aktivitet. For at få endnu mere ud af dine daglige sportsgrene fås Polar Bluetooth
Smart® pulsmåleren som ekstraudstyr, og den passer perfekt til Polar Loop 2.
Med pulsmåleren får du flere oplysninger om din træning. Du kan se din puls nøjagtigt og øjeblikkeligt i din
Polar Loop 2. Ud over pulsen kan du se hovedvirkningerne af din træning, og du kan fokusere på det, du
ønsker at opnå - at forbrænde fedt eller forbedre konditionen. Denne funktion hedder Energy Pointer. Få flere
oplysninger under Energy Pointer.
Ved at bruge en pulsmåler kan du måle dine cykeltræningspas meget mere nøjagtigt. Når du har en pulsmåler
på, vises det i Polar Flow-webservicen som et træningspas, når du har synkroniseret dine data.
Vi anbefaler at bruge Polar H7 Bluetooth Smart®-pulsmåler. Vi kan ikke garantere fuld kompatibilitet med
andre producenters pulsmålere.

SÅDAN TAGER DU EN PULSMÅLER PÅ
1. Fugt stroppens elektrodeområde.
2. Fastgør stroppen omkring
brystet, lige under brystmusklerne, og fastgør hægten til den anden ende af
stroppen. Juster stroppens
længde, så den sidder tæt,
men behageligt.
3. Fastgør sendermodulet til
stroppen.
4. Kontroller, at det fugtige elektrodeområde har god kontakt
med huden, og at Polar-logoet på sendermodulet sidder
midt på brystkassen og vender opad.

Fjern sendermodulet fra stroppen, og skyl stroppen under rindende vand efter hvert træningspas. Sved og
fugt kan holde pulsmåleren aktiveret, så husk at tørre den af. Der er mere detaljerede plejeanvisninger under
Pleje af din Polar Loop 2.

PARRING AF EN PULSMÅLER
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Inden du går i gang med at træne med pulsmåleren, skal den parres med din Polar Loop 2.
1. Tag din kompatible pulsmåler på. Sørg for, at bæltets elektrodeområder er fugtet. Se om nødvendigt
yderligere anvisninger i brugervejledningen til pulsmåleren.
2. Før Polar Loop 2 hen lige ved siden af sensoren.
3. Tryk på berøringsknappen på Polar Loop 2, og vent til LED-lampen slukkes. Vent derefter nogle sekunder, indtil teksten PAIRED rulles hen over displayet.

Nu er din aktuelle puls og EnergyPointer føjet til display-rotationen.
Hvis der ikke vises PAIRED på displayet, skal du gentage trin 2-3 og sørge for, at der ikke befinder sig
noget af dit tøj mellem Polar Loop 2 og pulsmåleren.
Hvis du har problemer med parring, kan du gå ind under support.polar.com/da/support/polar_loop_2_product_
support for at få yderligere anvisninger.

START TRÆNINGEN
Bemærk, at Polar Loop 2 ikke kan måle puls i vand. Dette skyldes, at Bluetooth Smart®-transmissionen ikke
virker i vand.
For at starte et pulstræningspas skal du tage din pulsmåler og Polar Loop 2 på. Tryk på berøringsknappen, og
vent til LED-lampen slukkes. Vent derefter nogle sekunder, indtil din puls vises på displayet.
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Du kan ikke starte et pulstræningspas, når Polar Loop 2 synkroniserer data med mobil-appen Polar Flow.
Vent, til synkroniseringssymbolet forsvinder, inden du starter et træningspas.

Mens du træner med en pulsmåler, kan du ikke synkronisere Polar Loop 2 med mobil-appen Polar Flow.
Du kan synkronisere dine data, efter du har standset træningspasset.

PULSVEJLEDNING UNDER TRÆNING
Tryk på berøringsknappen for at få vist data under træning. Din aktuelle puls vises som slag i minuttet (bpm).

Vent i to sekunder, og displayet viser den aktuelle hovedvirkning af din træning - fedtforbrænding eller konditionsforbedring. Få flere oplysninger under Energy Pointer.
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I fedtforbrændingszonen er træningsintensiteten
lavere, og energikilden er hovedsageligt fedt. Derfor
forbrændes fedt effektivt, og din forbrænding, hovedsageligt fedtiltning, øges.

FEDTFORBRÆNDING

I konditionszonen er træningsintensiteten højere, og
du forbedrer din kardiovaskulære kondition, dvs. styrker dit hjerte og forbedrer blodstrømningen til muskler og lunger. Hovedenergikilden er kulhydrater.

KONDITION

STOP TRÆNINGEN
Stop målingen ved at løsne bæltet fra brystet og tage forbindelsesmodulet af bæltet.
Husk at koble forbindelsesmodulet fra bæltet for at afbryde forbindelsen mellem pulsmåleren og Polar
Loop 2. Hvis forbindelsesmodulet bliver siddende, forbruges batteriet i din Polar Loop 2.
Når du har fjernet pulsmåleren, skal du vente to minutter, inden du forsøger at bruge den med andre enheder eller software.
Efter træning synkroniseres dine data automatisk til Polar Flow-mobilapp, hvis du har taget appen i brug, og
den kører på din mobile enhed.

SYNKRONISERING
Hold dine aktivitets- og træningsdata opdateret mellem din Polar Loop 2, Polar Flow-webservicen og Polar
Flow-mobilappen, hvor end du befinder dig. Du kan synkronisere dine data trådløst til mobil-appen og gennem
mobil-appen eller USB-kablet til Polar Flow-webservice.
For at holde dine data sikre skal du synkronisere din Polar Loop 2, inden hukommelsen er fuld, hvilket din
Polar Loop 2 vil informere dig om med meddelelsen MEM. FULL. Se flere oplysninger under Displaymeddelelser.

SYNKRONISÉR MED FLOW APP
Dataene synkroniseres fra din Polar Loop 2 til Polar Flow-app gennem Bluetooth og fra Polar Flow-app til Polar
Flow-webservicen gennem en internetforbindelse. Din Polar Loop 2 synkroniserer automatisk dataene til Polar
Flow app til iOS, når du når dit daglige aktivitetsmål, når du modtager en advarsel om inaktivitet, og efter du

26

har standset træningen med en pulsmåler. Du kan også synkronisere dine data når som helst ved at trykke på
berøringsknappen på din Polar Loop 2. Når der trykkes på knappen, starter synkroniseringen, hvis der ikke har
været en inden for de seneste 15 minutter. Synkroniseringen til Polar Flow-app virker, hvis Flow-appen kører
på din mobile enhed, i det mindste i baggrunden, din telefon befinder sig inden for en rækkevidde af 10 meter
fra din Polar Loop 2, og Bluetooth er slået til på din mobile enhed.
For at synkronisere data fra Polar Loop 2 til Polar Flow-app til Android skal du starte appen og trykke på berøringsknappen på din Polar Loop 2. Der er mere detaljerede anvisninger under support.polar.com.
Gå ind på support.polar.com/da/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af appen Polar
Flow.

SYNKRONISÉR MED FLOW-WEBSERVICEN GENNEM FLOWSYNC
Du skal bruge FlowSync software for at synkronisere data med Polar Flow-webservicen. Du har allerede
installeret softwaren, når du opsætter din Polar Loop 2.
1. Slut din Polar Loop 2 til din computer med USB-kablet. Sørg for, at FlowSync software kører på din
computer.
2. FlowSync-vinduet åbnes på din computer, og synkroniseringen starter.
3. Afsluttet vises, når du er færdig.
Hver gang du sætter din Polar Loop 2 til din computer, overfører Polar FlowSync software dine data til Polar
Flow-webservicen og synkroniserer evt. indstillinger, du muligvis har ændret. Hvis synkroniseringen ikke starter automatisk, skal du starte FlowSync fra skrivebordsikonet (Windows) eller fra applikationsmappen (Mac
OS X).
Hver gang en firmwareopdatering er tilgængelig, giver FlowSync dig besked og anmoder dig om at installere
den.
Hvis du ændrer indstillinger i Flow-webservicen, mens din Polar Loop 2 er sluttet til din computer, skal du
trykke på synkroniser-knappen på FlowSync for at overføre indstillingerne til din Polar Loop 2.
Gå ind på support.polar.com/da/support/flow for support og flere oplysninger om brug af Flow-webservicen.
Gå ind på support.polar.com/da/support/FlowSync for support og flere oplysninger om brug af FlowSync
software.
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ENERGY POINTER
EnergyPointer fortæller dig under et træningspas, om hovedvirkningen af din træning er fedtforbrænding eller
konditionsforbedring.
Din Polar Loop 2 beregner automatisk et personligt skæringspunkt, hvor hovedvirkningen af din træning skifter fra fedtforbrænding til konditionsforbedring. Dette punkt hedder EnergyPointer. Den gennemsnitlige EnergyPointer-værdi svarer til 69 % af din maksimumpuls. Det er dog normalt, at EnergyPointer varierer,
efterhånden som din daglige fysiske og mentale tilstand varierer. Din Polar Loop 2 registrerer din krops daglige
tilstand fra din puls og pulsvariation og justerer om nødvendigt EnergyPointer i henhold hertil. Hvis din krop
f.eks. er restitueret fra tidligere træningspas, og du ikke er træt eller stresset, er du klar til mere intensiv træning, og Energy Pointer-værdien ændres. Den højest mulige EnergyPointer-værdi er 80 % af din maksimumpuls.

SMARTE MEDDELELSER (POLAR FLOW-MOBILAPP IOS)
Funktionen til smarte meddelelser giver dig mulighed for at få meddelelser fra din telefon på din Polar Loop 2.
Din Polar Loop 2 giver dig besked, hvis du modtager et indgående opkald eller en besked (f.eks. en SMS eller
WhatsApp-besked). Den giver dig også besked om kalenderbegivenheder, du har i din telefons kalender. Når
du dyrker pulstræning med din Polar Loop 2, kan du kun modtage meddelelser om opkald, hvis Polar Flowappen kører på din telefon.
l

l

For at bruge funktionen til smarte meddelelser skal du have Polar Flow-mobilappen til iOS, og din Polar
Loop 2 skal være parret med appen.
Bemærk, at når funktionen til smarte meddelelser er slået til, vil batteriet i din Polar-enhed og telefon
hurtigere blive afladet, fordi Bluetooth hele tiden er tændt.

INDSTILLINGER FOR SMARTE MEDDELELSER
POLAR FLOW-MOBILAPP
På Polar Flow-mobilappen er funktionen til smarte meddelelser som standard slået fra.
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Slå funktionen for smarte meddelelser til/fra i mobilappen på følgende måde.
1. Åbn Polar Flow-mobilappen.
2. Gå ind under Enheder.
3. Under SMARTE MEDDELELSER skal du vælge Til (ingenforh.visning) eller Fra.
4. Synkroniser din Polar Loop 2 med mobilappen ved at trykke på berøringsknappen på din Polar
Loop 2.
5. NOTIFICATIONS ON eller NOTIFICATIONS OFF vises på dit Polar Loop 2-display.
Hver gang du ændrer meddelelsesindstillingerne på Polar Flow-mobilappen, skal du huske at synkronisere din Polar Loop 2 med mobilappen.
FORSTYR IKKE
Hvis du vil slå underretninger om meddelelser fra på bestemte tidspunkter, skal du slå Forstyr ikke til i Polar
Flow-mobilappen. Når den er slået til, modtager du ingen underretninger om meddelelser i den indstillede
tidsperiode. Forstyr ikke er som standard slået til, og tidsperioden er kl. 22-7.
Du kan ændre Forstyr ikke-indstillingen på følgende måde:
1. Åbn Polar Flow-mobilappen.
2. Gå ind under Enheder.
3. Under SMARTE MEDDELELSER kan du slå Forstyr ikke til eller fra og indstille start- og sluttiden for
Forstyr ikke.
4. Synkroniser din Polar Loop 2 med mobilappen ved at trykke på berøringsknappen på din Polar Loop 2.
TELEFON
Meddelelsesindstillingerne på din telefon afgør hvilke meddelelser, du modtager på din Polar Loop 2. Sådan
redigerer du meddelelsesindstillingerne på din iOS-telefon:
1. Gå ind under Indstillinger > Meddelelser.
2. Sørg for, at de apps, du gerne vil modtage meddelelser fra, er angivet under MEDTAG, og at deres
underretningstype er indstillet til Banners eller Underretninger.
Bemærk, at underretninger fra Facebook og Twitter er blevet blokeret for at spare på batteriet i din
Polar Loop 2.
Du vil ikke modtage meddelelser fra apps, der er angivet under MEDTAG IKKE.
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BRUG AF SMARTE MEDDELELSER
Når du modtager en meddelelse, giver Polar Loop 2 dig diskret besked om det ved at vibrere og vise CALL/
navnet på den, der ringer*, CALENDAR eller MESSAGE på displayet. En kalenderbegivenhed og en besked
underretter dig én gang, mens indgående opkald underretter dig, indtil du trykker på knappen på din Polar Loop
2 eller besvarer telefonen.
*) Navnet på den, der ringer, vises på displayet, hvis du har personen i din mobiltelefonbog, og navnet kun indeholder grundlæggende latinske tegn og specielle tegn fra følgende sprog: Fransk, finsk, svensk, tysk, norsk
eller spansk.

FUNKTIONEN FOR SMARTE MEDDELELSER VIRKER VIA BLUETOOTHFORBINDELSE
Bluetooth-forbindelsen og funktionen for smarte meddelelser virker mellem din Polar Loop 2 og din telefon, når
de befinder sig inden for 10 meter fra hinanden. Hvis din Polar Loop 2 er uden for rækkevidde i under to timer,
genopretter din telefon automatisk forbindelsen inden for 15 minutter, når din Polar Loop 2 vender tilbage til
området.
Hvis din Polar Loop 2 er uden for rækkevidde i over to timer, kan du genoprette forbindelsen ved at trykke på
berøringsknappen på din Polar Loop 2. Det lille Bluetooth-ikon på dit telefondisplay begynder at blinke og tændes, når forbindelsen er genoprettet.
Gå til support.polar.com for yderligere instruktioner, hvis funktionen Smart meddelelser ikke virker eller holder
op med at fungere.

SMARTE MEDDELELSER (POLAR FLOW-MOBILAPP
ANDROID)
Funktionen til smarte meddelelser giver dig mulighed for at få meddelelser fra din telefon på din Polar Loop 2.
Din Polar Loop 2 giver dig besked, hvis du modtager et indgående opkald eller en besked (f.eks. en SMS eller
WhatsApp-besked). Den giver dig også besked om kalenderbegivenheder, du har i din telefons kalender.
Bemærk, at når du pulstræner med din Polar Loop 2, kan du ikke modtage nogen meddelelser.
l

Sørg for at have Android-version 5.0 eller nyere på din telefon.

l

Sørg for at have den nyeste firmwareversion på din Polar Loop 2.

l

l

l

For at bruge funktionen til smarte meddelelser skal du have Polar Flow-mobilappen til Android, og din
Polar Loop 2 skal være parret med appen.
For at få funktionen til smarte meddelelser til at virke skal Polar Flow-appen køre på din telefon.
Bemærk, at når funktionen til smarte meddelelser er slået til, vil batteriet i din Polar-enhed og telefon
hurtigere blive afladet, fordi Bluetooth hele tiden er tændt.
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Vi har bekræftet funktionaliteten med nogle af de mest almindelige telefonmodeller, som Samsung
Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Der kan være forskelle i funktionaliteten
med andre telefonmodeller, der understøtter Android 5.0.

INDSTILLINGER FOR SMARTE MEDDELELSER I POLAR FLOW-MOBILAPP
AKTIVERING/DEAKTIVERING AF DE SMARTE MEDDELELSER
På Polar Flow-mobilappen er funktionen til smarte meddelelser som standard slået fra.
Slå funktionen for smarte meddelelser til/fra i Polar Flow-mobilappen på følgende måde.
1. Åbn Polar Flow-mobilappen.
2. Synkroniser din Polar Loop 2 med mobilappen ved at trykke på berøringsknappen på din Polar Loop 2.
3. Gå ind under Enheder.
4. Vælg under Smarte meddelelser Til (ingenforh.visning) eller Fra.
Når du slår Smarte meddelelser til, vil du blive vejledt i at aktivere meddelelserne på din telefon (dvs.
give Polar Flow-app adgang til dine telefonmeddelelser), hvis du ikke har aktiveret dem. Aktiver
meddelelser? vises. Tryk på Aktiver. Vælg derefter Polar Flow og tryk på OK.
5. Synkroniser din Polar Loop 2 med mobilappen ved at trykke på berøringsknappen på din Polar
Loop 2.
6. NOTIFICATIONS ON eller NOTIFICATIONS OFF vises på dit Polar Loop 2-display.
Hver gang du ændrer meddelelsesindstillingerne på Polar Flow-mobilappen, skal du huske at synkronisere din Polar Loop 2 med mobilappen.
FORSTYR IKKE
Hvis du vil slå underretninger om meddelelser fra på bestemte tidspunkter, skal du slå Forstyr ikke til i Polar
Flow-mobilappen. Når den er slået til, modtager du ingen underretninger om meddelelser i den indstillede
tidsperiode. Forstyr ikke er som standard slået til, og tidsperioden er kl. 22-7.
Du kan ændre Forstyr ikke-indstillingen på følgende måde:
1. Åbn Polar Flow-mobilappen.
2. Gå ind under Enheder.
3. Under Smarte meddelelser kan du slå Forstyr ikke til eller fra og indstille start- og sluttiden for Forstyr ikke. Forstyr ikke-indstillingen er synlig, når indstillingen for smarte meddelelser er Til (ingenforh.visning).
4. Synkroniser din Polar Loop 2 med mobilappen ved at trykke på berøringsknappen på din Polar Loop 2.
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BLOKER APPS
I Polar Flow-app kan du blokere meddelelser fra visse apps. Så snart du har modtaget den første meddelelse
fra en app til din Polar Loop 2, vil appen blive angivet under Meddelelser > Bloker apps, og du kan blokere
den, hvis du vil.

TELEFONINDSTILLINGER
For at kunne modtage meddelelser fra din telefon på din Polar Loop 2 skal du først aktivere meddelelser på de
mobil-apps, du vil modtage dem fra. Du kan enten gøre dette gennem mobil-appens indstillinger eller gennem
din Android-telefons indstillinger for app-meddelelser. Se brugervejledningen til din telefon for yderligere
oplysninger om indstillinger for app-meddelelser.
Derefter skal Polar Flow-app have tilladelse til at læse meddelelserne fra din telefon. Du skal give Polar Flowapp adgang til dine telefonmeddelelser (dvs. aktivere meddelelser i Polar Flow-appen). Polar Flow-appen vejleder dig i at give adgang, når det er nødvendigt (se kapitlet Aktivering/deaktivering af de smarte meddelelser).

BRUG AF SMARTE MEDDELELSER
Når du modtager en meddelelse, giver Polar Loop 2 dig diskret besked om det ved at vibrere og vise CALL/
navnet på den, der ringer*, CALENDAR eller MESSAGE på displayet. En kalenderbegivenhed og en besked
underretter dig én gang, mens indgående opkald underretter dig, indtil du trykker på knappen på din Polar Loop
2, besvarer telefonen, eller efter du er blevet underrettet i 30 sekunder.
*) Navnet på den, der ringer, vises på displayet, hvis du har personen i din mobiltelefonbog, og navnet kun indeholder grundlæggende latinske tegn og specielle tegn fra følgende sprog: Fransk, finsk, svensk, tysk, norsk
eller spansk.

FUNKTIONEN FOR SMARTE MEDDELELSER VIRKER VIA BLUETOOTHFORBINDELSE
Bluetooth-forbindelsen og funktionen for smarte meddelelser virker mellem din Polar Loop 2 og din telefon, når
de befinder sig inden for 10 meter fra hinanden. Hvis din Polar Loop 2 er uden for rækkevidde i under to timer,
genopretter din telefon automatisk forbindelsen inden for 15 minutter, når din Polar Loop 2 vender tilbage til
området.
Hvis din Polar Loop 2 er uden for rækkevidde i over to timer, kan du genoprette forbindelsen ved at trykke på
berøringsknappen på din Polar Loop 2. Det lille Bluetooth-ikon på dit telefondisplay begynder at blinke og tændes, når forbindelsen er genoprettet.
Gå til support.polar.com for yderligere instruktioner, hvis funktionen Smart meddelelser ikke virker eller holder
op med at fungere.

ALARM
Du kan indstille en alarm på din Polar Loop 2 i Polar Flow-mobilappen.

32

1. Åbn Polar Flow-mobilappen.
2. Gå ind under Indstillinger > GENERELT > Alarm
3. Slå alarmen TIL.
4. Indstil alarmtiden.
5. Indstil gentagelsen for alarmen: Man til fre, Hver dag eller Fra.
6. Synkroniser din Polar Loop 2 med mobilappen ved at trykke på berøringsknappen på din Polar Loop 2.
7. ALARM ON vises på Polar Loop 2-displayet.

33

INDSTILLINGER
DISPLAY-INDSTILLING
Du kan vælge på hvilken hånd, du ønsker at bære din Polar Loop 2, enten i webservicen Polar Flow eller
mobil-appen Polar Flow. Indstillingen ændrer Polar Loop 2-displayets retning i overensstemmelse hermed.
Vi anbefaler, at du tager armbåndet på din ikke-dominerende hånd for at få de mest nøjagtige resultater.
Du kan redigere dine indstillinger når som helst på webservicen og mobilappen Polar Flow.
Sådan ændrer du display-indstillingen på din computer
1. Sæt din Polar Loop 2 ind i computerens USB-port, gå ind på flow.polar.com og log ind.
2. Gå ind under Indstillinger og Produkter.
3. Vælg din Polar Loop 2, Indstillinger og skift displayretning.
Displayretningen på din Polar Loop 2 ændres ved den næste synkronisering.
Sådan ændrer du display-indstillingen på mobil-appen
1. Gå ind under Indstillinger.
2. Vælg det ønskede håndled under din Polar Loop 2.

INDSTILLING AF KLOKKESLÆT
Det aktuelle klokkeslæt og dets format overføres til din Polar Loop 2 fra uret i dit computersystem, når du synkroniserer produktet med webservicen Polar Flow. For at ændre tiden skal du først ændre tidszonen på din
computer og derefter synkronisere din Polar Loop 2.
Hvis du ændrer tidszonen på din mobile enhed og synkroniserer Polar Flow-appen med Polar Flow-webservicen og din Polar Loop 2, ændres tiden også på din Polar Loop 2.
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FLYTILSTAND

Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra din Polar Loop 2. Du kan stadigvæk bruge den til at indsamle
aktivitet, men du kan hverken bruge den i træningspas med en pulsmåler eller synkronisere dine data til
mobilappen Polar Flow.
Stil flytilstand på ON
1. På din Polar Loop 2 skal du gå gennem displayets visninger ved brug af berøringsknappen. Når der
vises TIME på displayet, skal du trykke og holde knappen nede i 8 sekunder. Først skifter displayet til
ACTV, men vent bare, til der vises en stiplet linje.
2. Linjen begynder at blive reduceret, til den kun er en prik.
3. Slip knappen, når du ser flyikonet. FLIGHT MODE ACTIVATED vises.
Stil flytilstand på OFF
1. På din Polar Loop 2 skal du berøre knappen med fingeren og holde den nede i 2-3 sekunder.
2. Slip knappen, når du ser flyikonet. FLIGHT MODE DEACTIVATED vises.
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DISPLAYMEDDELELSER
BATT. LOW
BATT. LOW vises, når batteriniveauet er ved at blive lavt.
Det skal genoplades i løbet af de næste 24 timer.

CHARGE
Teksten CHARGE vises, når batteriet er næsten afladet.
LED-lamperne er dæmpede. Du kan ikke længere bruge en
pulsmåler eller mobil-appen Polar Flow med Polar Loop 2, indtil du oplader den.

MEM. FULL
MEM. FULL vises, når kapaciteten af Polar Loop 2-hukommelsen er 80 % fuld. Synkronisér dine aktivitetsdata til webtjenesten Polar Flow gennem et USB-kabel eller mobil-appen
Polar Flow. Polar Loop 2 kan lagre 12 dages aktivitetsdata.
Når hukommelsen er fuld, overskrives de ældste aktivitetsdata med de nyeste.
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POLAR FLOW-MOBILAPP
Med mobil-appen Polar Flow kan du følge og analysere dine aktivitetsdata på farten og få dine data synkroniseret trådløst fra din Polar Loop 2 til Polar Flow-servicen.
Med appen Polar Flow kan du se en øjeblikkelig visuel fortolkning af dine aktivitets- og træningsdata når som
helst.
Få detaljerede oplysninger om din aktivitet 24/7. Find ud af, hvad du mangler af dit daglige mål, og hvordan du
når det. Se skridt, dækket distance, forbrændte kalorier og timers søvn. Få advarsler om inaktivitet, når det er
tid til at rejse og bevæge dig.
Hvis du har brugt en pulsmåler i dine træningspas, kan du også kigge nærmere på dine træningsresultater på
farten. Du skal bare vælge det træningspas, du ønsker at undersøge, og så får du vist pulskurven med maks.
og gennemsnitlig puls, forbrændte kalorier samt fedtprocent af de forbrændte kalorier. Du kan også kontrollere
den tid, der bruges i zoner for fedtforbrænding og konditionsforbedring, og læse mere om træningsudbytte.
Funktionen Træningsudbytte giver motiverende feedback om dit træningspas og fortæller om virkningerne af
din træning. Bemærk: Træningsudbytte er kun tilgængelig, hvis dit træningspas har varet i over ti minutter i en
pulszone, der er højere end 50 % af din maks. puls
For at gå i gang med at bruge Flow-appen skal du downloade den fra App Store eller Google Play til din mobil.
Gå ind på support.polar.com/da/support/Flow_app for support og flere oplysninger om brug af appen Polar
Flow.
Inden du tager en ny mobil enhed (smartphone, tablet) i brug, skal den parres med din Polar Loop 2. Få flere
oplysninger under Hent Polar Flow-mobilappen.
Bemærk: Du skal sætte dit produkt op med din computer for at bruge Polar Loop 2 med mobil-appen Polar
Flow. Se Kom i gang for yderligere oplysninger om opsætningen af produktet.
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WEBSERVICEN POLAR FLOW
Du tilmeldte dig Polar Flow-webservice, da du opsatte din Polar Loop 2. Webservicen viser dit aktivitetsmål
og de detaljerede oplysninger om din aktivitet, og den hjælper dig med at forstå, hvordan dine daglige vaner og
valg påvirker din velvære. Analyser hver eneste detalje af din pulstræning og lær mere om din præstation og
udvikling. Du kan også dele højdepunkterne af din aktivitet og træning med dine følgere.
Nyheder
I Nyheder kan du se, hvad du og dine venner har lavet på det seneste. Se de seneste aktivitetsopsummeringer og træningspas, del dine bedste præstationer, og lav kommentarer til dine venners aktiviteter, og markér, at du synes om dem.
Udforsk
I Udforsk kan du se kortet og andre brugeres delte træningspas med ruteoplysninger. Du kan også genopleve
andre personers ruter, og se hvor højdepunkterne er foregået.
Dagbog
I Dagbog kan du se din daglige aktivitet og gennemse tidligere træningsresultater. Du kan vælge at se din
aktivitet og træningshistorik i en måneds- eller ugevisning sammen med en månedlig og ugentlig opsummering ud over den daglige visning.
Udvikling
I Udvikling kan du følge din udvikling med rapporter. Rapporter er en praktisk måde at følge din udvikling på
under træning gennem længere perioder.
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OPDATERING AF FIRMWARE
Du kan opdatere firmwaren til din Polar Loop 2 for at holde den opdateret. Når som helst en ny firmwareversion
er tilgængelig, giver FlowSync dig besked, når du slutter din Polar Loop 2 til din computer. Firmwareopdateringerne downloades gennem FlowSync. Polar Flow-mobilappen giver dig besked, når ny firmware er
tilgængelig, men opdateringen kan ikke udføres gennem mobilappen.
Der udføres firmwareopdateringer for at forbedre funktionerne i din Polar Loop 2. De kan indeholde forbedringer af eksisterende funktioner, helt nye funktioner eller fejludbedringer.
For at opdatere firmwaren skal du have:
l

En konto på Flow-webservicen (Polar-konto)

l

Installeret FlowSync-software

l

Registreret din Polar Loop 2 på Flow-webservicen

Sådan opdateres firmwaren:
1. Slut din Polar Loop 2 til din computer med USB-kablet.
2. FlowSync begynder at synkronisere dine data.
3. Efter synkroniseringen bedes du opdatere firmwaren.
4. Vælg Ja. Ny firmware installeres (dette kan tage noget tid), og Polar Loop 2 genstarter.
Du mister ingen data pga. firmwareopdateringen: Inden opdateringen begynder, synkroniseres dataene
fra din Polar Loop 2 med Flow-webservicen.
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NULSTIL POLAR LOOP 2
Prøv at nulstille din Polar Loop 2, hvis du får problemer med den. Slut den til din computer med USB-kablet, og
udfør en Fabriksnulstilling under Indstillinger i Polar FlowSync. Fabriksnulstillinger tømmer alle dataene i
din Polar Loop 2 og gør det muligt at tage den i brug som ny.
Se flere oplysninger under support.polar.com/da/support/loop2.
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PLEJE AF DIN POLAR LOOP 2
Lige som alle andre elektroniske enheder skal Polar Loop 2 holdes ren og behandles med omhu. Anvisningerne herunder vil hjælpe dig med at overholde garantiforpligtelserne, holde enheden i den bedste tilstand og
undgå problemer under opladning eller synkronisering.

RENGØRING
Hold din enhed ren.
l

l

l

Du kan vaske enheden med en mild opløsning af vand og sæbe under rindende vand. Tør den med et
blødt håndklæde. Benyt aldrig sprit eller slibemidler, som f.eks. ståluld eller rengøringskemikalier. Undlad at vaske enheden med en trykvasker.
Hvis du ikke har enheden på 24/7, bør du tørre evt. fugt af, inden du lægger den væk. Den bør ikke
opbevares i et lufttæt materiale eller et fugtigt miljø, f.eks. en plastikpose eller en fugtig sportstaske.
Tør den med et blødt håndklæde, når det er nødvendigt. Brug et fugtigt stykke køkkenrulle til at tørre
snavs af enheden.

Hold enhedens USB-port ren for at sikre en problemfri opladning og synkronisering
l

Hvis din enhed ikke oplades ordentligt, eller hvis den ikke opretter forbindelse til FlowSync, kan det
skyldes, at ladeområdet på enhedens bagside ikke er ren nok. Fjern forsigtigt evt. støv, hår eller snavs,
der har ophobet sig på ladestifterne. Brug en tør rengøringsklud - noget, du ville bruge til briller. Du kan
f.eks. også bruge en tandbørste til at nå alt det snavs i hulrummet, der er svært at fjerne.
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OPBEVARING
Opbevar din enhed tørt og køligt. Opbevar den ikke i fugtige omgivelser, i lufttæt materiale (en plastikpose
eller sportspose) eller sammen med ledende materiale (et vådt håndklæde). Undlad at udsætte enheden for
direkte solskin gennem længere perioder, som f.eks. i en bil.
Det anbefales at opbevare enheden delvist eller helt opladet. Batteriet mister langsomt sin ladning, når det
opbevares. Hvis du skal opbevare enheden i adskillige måneder, anbefales det at oplade den igen efter nogle
få måneder. Dette vil forlænge batteriets levetid.

SERVICE
Under garantiperioden anbefaler vi, at du kun får udført service af et autoriseret Polar servicecenter. Garantien
dækker ikke skade eller deraf følgende skade, der er forårsaget af service, som ikke er autoriseret af Polar
Electro. Se Begrænset international Polar-garanti for yderligere oplysninger.
Gå ind på support.polar.com og landespecifikke websteder for at få kontaktinformation og adresser på alle
Polar-servicecentre.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Polar Loop 2 er udformet til at beregne din aktivitet og måle din puls. Ingen anden brug er tilsigtet eller antydet.
Polar træningsenheden bør ikke bruges til at opnå miljømæssige målinger, der kræver faglig eller industriel
nøjagtighed.

INTERFERENS UNDER PULSTRÆNING
Elektromagnetisk interferens og træningsudstyr
Der kan muligvis opstå forstyrrelser i nærheden af elektriske apparater. WLAN-basestationer kan også forårsage forstyrrelser, når du træner med træningsenheden. Bevæg dig væk fra mulige forstyrrende kilder for at
undgå fejlaflæsninger eller forkerte opførsler.
Træningsudstyr med elektroniske eller elektriske komponenter, f.eks. LED-displays, motorer og elektriske
bremser, kan af og til give forstyrrende signaler. Prøv følgende for at komme uden om disse problemer:
1. Fjern pulsbæltet fra brystet, og brug træningsudstyret som normalt.
2. Bevæg træningsenheden rundt, indtil du finder et område, hvor den ikke længere viser tilfældige data,
eller hvor hjertesymbolet ikke længere blinker. Interferens er ofte stærkest lige foran udstyrets displaypanel, mens der på siderne af displayet er relativt få forstyrrelser.
3. Tag pulsbæltet på igen, og lad træningsenheden blive i det interferensfrie område så meget som
muligt.
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Hvis træningsenheden stadig ikke kan fungere sammen med træningsudstyret, kan udstyret være for elektrisk støjende til trådløs pulsmåling. Få yderligere oplysninger under support.polar.com.

MINIMERING AF RISICI UNDER TRÆNING
Træning kan indebære visse risici. Før du påbegynder et regelmæssigt træningsprogram, anbefales det, at du
besvarer følgende spørgsmål om din helbredstilstand. Hvis du svarer ja til et eller flere af disse spørgsmål,
bør du kontakte en læge, før du påbegynder et træningsprogram.
l

Har du været fysisk inaktiv i de sidste 5 år?

l

Har du forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesteroltal?

l

Tager du nogen form for blodtryks- eller hjertemedicin?

l

Har du tidligere haft åndedrætsproblemer?

l

Har du symptomer på nogen form for sygdom?

l

Har du netop overstået en alvorlig sygdom eller medicinsk behandling?

l

Bruger du pacemaker eller andre indopererede elektroniske apparater?

l

Ryger du?

l

Er du gravid?

Bemærk, at ud over træningsintensiteten kan hjertemedicin, blodtryk, mentaltilstand, astma, åndedræt, osv.
samt visse energidrikke, alkohol og nikotin påvirke din puls.
Det er vigtigt, at du er opmærksom på din krops reaktioner under træningen. Hvis du oplever uventet
smerte eller bliver meget træt under træningen, bør du stoppe eller fortsætte med en lavere intensitet.
Bemærk! Hvis du bruger en pacemaker eller anden indopereret elektronisk enhed, kan du bruge Polarprodukter. I teorien bør det ikke være muligt, at Polar-produkter skaber interferens for en pacemaker. I praksis
findes der ingen rapporter, som indikerer, at nogen nogensinde har oplevet interferens. Vi kan dog ikke
udstede en officiel garanti for vores produkters egnethed med alle pacemakere og andre indopererede enheder
pga. det store udvalg af tilgængelige enheder. Hvis du er i tvivl, eller hvis du oplever ubehag, mens du bruger
Polar-produkter, bedes du henvende dig til din læge eller kontakte producenten af den indopererede elektroniske enhed for at fastslå, at det er sikkert i dit tilfælde.
Hvis du er allergisk over for materiale, der kommer i kontakt med huden, eller hvis du har mistanke om, at du
vil få en allergisk reaktion ved at benytte produktet, bedes du læse listen over materialer i Tekniske specifikationer. For at undgå hudreaktion med pulsmåleren kan den bæres uden på en t-shirt, men denne skal gennemfugtes godt under elektroderne for at sikre problemfri benyttelse.
Den kombinerede påvirkning af fugt og intens slid kan resultere i, at farven på pulssensorens overflade
smitter af og muligvis sætter pletter på tøj. Hvis du bruger parfume, selvbruner/solcreme eller insektbalsam
på din hud, skal du sikre dig, at det ikke kommer i kontakt med træningsenheden eller pulsmåleren. Undgå tøj
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med farver, der kan smitte af på træningsenheden (især træningsenheder med lyse/klare farver), når de
bæres sammen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Batteri
Driftstid med fuld opladning

Op til 8 dage med aktivitetsmåling 24/7
og træning 1t/dag (uden smarte meddelelser)
Op til 3 dage med aktivitetsmåling 24/7
og træning 1t/dag (med smarte meddelelser)

Type

38 mAh Lithium-polymer, genopladeligt,
ikke-udskifteligt.

Opladning

USB-kompatibel strømforsyning eller
USB-port i computer med USB-stik af
type A.

Opladningstid til fuld

90 minutter

Hukommelse
Kapacitet

4 Mb

Eksempler

12 dages aktivitet og 4 træningspas på
hver én time
eller
7 dages aktivitet og 8 træningspas på
hver én time.

Kommunikation
USB

Specielt Polar USB-kabel
Enden af Polar Loop 2-kablet er magnetisk: Hold det væk fra kreditkort og jerngenstande.

Trådløs

Bluetooth Smart®

Generelt
Driftstemperatur:

0 °C til +50 °C / 32 °F til 122 °F

Opladetemperatur:

0 °C til +45 °C / 32 °F til 113 °F

Pulsmålerens nøjagtighed:

± 1 bpm. Definition gælder under stabile
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forhold.
Pulsmålingsinterval:

15-240 bpm

Størrelse
Omkreds
Hvide og lyserøde armbånd
Min. 140 mm / 5,5 tommer
Maks. 220 mm / 8,7 tommer
Omkreds
Sort armbånd
Min. 145 mm / 5,7 tommer
Maks. 240 mm / 9,4 tommer
Vægt

38 g / 1,34 oz

Bredde

20 mm / 0,8 tommer

Display
85 LED-lamper i 5 x 17 matrix
Knap
Kapacitiv touch-knap
Sensorer
3D-accelerometer
Armbåndets materialer
Frontplade og bånd

Silikone (lyserøde og hvide modeller),
termoplastisk polyurethan (sort model)

Dekorationsdele på frontplade

Acrylonitral-butadiene-styren + elektroplettering

Bagplade

Glasfiber, polykarbonat

Bagpladeskruer

Rustfrit stål

Bagpladens forbindelsesdele

Rustfrit stål

Spænde

Rustfrit stål

VANDTÆTHED
Polar Loop 2

20 m
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Egnet til badning og svømning

POLAR FLOWSYNC SOFTWARE
For at bruge FlowSync software skal du bruge en computer med operativsystemet Microsoft Windows eller
Mac og en internetforbindelse samt en ledig USB-port.
FlowSync er kompatibel med følgende operativsystemer:
Computer operativsystem

32-bit

64-bit

Windows 7

X

X

Windows 8

X

X

Windows 8.1

X

X

Windows 10

X

X

OS X 10.9

X

OS X 10.10

X

OS X 10.11

X

macOS 10.12

X

macOS 10.13

X

macOS 10.14

X

KOMPATIBILITET MED POLAR FLOW-MOBILAPP
Polar-enheder virker med de fleste moderne smartphones. Her er mindstekravene:
l

l

iOS 11 mobile enheder og nyere
Android mobile enheder med Bluetooth 4.0-kapabilitet og Android 5 eller nyere (se alle telefonspecifikationer fra din telefons producent)

Der er en masse variation mellem, hvordan forskellige Android-enheder håndterer de teknologier, der bruges i
vores produkter og tjenester, som f.eks. Bluetooth Low Energy (BLE) og forskellige standarder og protokoller.
På grund af dette varierer kompatibiliteten mellem telefonproducenter, og desværre kan Polar ikke garantere,
at alle funktioner kan bruges med alle enheder.

POLAR-PRODUKTERS VANDTÆTHED
De fleste Polar-produkter kan bæres under svømning. De er dog ikke dykkerinstrumenter. For at bevare
vandtætheden må du ikke trykke på enhedens knapper under vand. Når du måler pulsen i vand med en
GymLink-kompatibel Polar-enhed og pulsmåler, kan du opleve interferens af følgende årsager:
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l

l

l

Bassinvand med et højt klorindhold samt havvand er meget ledende. Pulsmålerens elektroder kan kortslutte og forhindre, at EKG-signalerne bliver registreret af pulsmåleren.
Hvis du springer ned i vand eller foretager anstrengende muskelbevægelser under konkurrencesvømning, forskydes sensoren muligvis på din krop, hvor der ikke registreres EKG-signaler.
EKG-signalstyrken er individuel og kan variere alt efter personens vævssammensætning. Der opstår
hyppigere problemer, når der måles puls i vand.

Polar-enheder med håndledsbaseret pulsmåling er velegnede til svømning og badning. De indsamler
også dine aktivitetsdata fra dine håndledsbevægelser, mens du svømmer. I vores test har vi dog opdaget, at
den håndledsbaserede pulsmåling ikke virker optimalt i vand, så vi kan ikke anbefale håndledsbaseret pulsmåling til svømning.
I urbranchen angives vandtæthed generelt som meter, hvilket betyder det statiske vandtryk af denne dybde.
Polar bruger det samme indikationssystem. Polar-produkters vandtæthed er testet i overensstemmelse med
den internationale standard ISO 22810 eller IEC60529. Hver Polar-enhed med angivelse af vandtæthed bliver
testet inden leveringen til at modstå vandtryk.
Polar-produkter er opdelt i fire forskellige kategorier efter deres vandtæthed. Kontrollér bagsiden af dit Polarprodukt for vandtæthedskategorien, og sammenlign den med diagrammet herunder. Bemærk, at disse definitioner ikke nødvendigvis gælder for produkter fra andre producenter.
Når der udføres aktiviteter under vandet, bliver det dynamiske tryk skabt ved bevægelserne i vand større end
det statiske tryk. Dette betyder, at når produktet bevæges under vand, udsættes det for et større tryk, end
hvis produktet blev holdt stille.
Mærkning på bagsiden af produktet

Vandsprøjt, Badning
og svømsved, regn- ning
dråber osv.

Fridykning
med snorkel

Vandtæt IPX7

OK

-

-

-

Må ikke vaskes med trykvasker.
Beskyttet mod sprøjt,
regndråber osv.
Referencestandard:
IEC60529.

Vandtæt IPX8

OK

OK

-

-

Minimum for badning og
svømning.
Referencestandard:
IEC60529.

Vandtæt
Vandtæt 20/30/50
meter
Velegnet til svømning

OK

OK

-

-

Minimum for badning og
svømning.
Referencestandard:
ISO22810.

(ingen lufttanke)
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SCUBA- Karakteristika for
dykning vandtæthed
(med lufttanke)

Vandtæt 100 meter

OK

OK

OK

-

Til hyppig brug i vand,
men ikke SCUBA-dykning.
Referencestandard:
ISO22810.

BEGRÆNSET INTERNATIONAL POLAR-GARANTI
l

l

l

l

l

l

l

l

Denne garanti påvirker hverken forbrugerens juridiske rettigheder under den gældende nationale eller
regionale lovgivning eller forbrugerens rettigheder over for forhandleren, der er opstået fra deres salgs/købskontrakt.
Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af Polar Electro Inc. til forbrugere, der har
købt dette produkt i USA eller Canada. Denne begrænsede internationale Polar-garanti er udstedt af
Polar Electro Oy til forbrugere, som har købt dette produkt i andre lande.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. giver den oprindelige forbruger/køber af denne enhed garanti for, at
produktet vil være fri for fejl i materiale og fremstilling i to (2) år fra købsdatoen. Garantiperioden for armbåndet med krystaller er ét (1) år.
Kvitteringen for det originale køb er dit købsbevis!
Garantien dækker ikke batteriet, normalt slid, skader forårsaget af forkert brug, misbrug, ulykker eller
manglende overensstemmelse med forholdsreglerne; forkert vedligeholdelse, kommerciel brug, revnede, ødelagte eller ridsede æsker/displays, armbind, elastisk rem og Polar-beklædning.
Garantien dækker ikke eventuelle skade(r), tab, omkostninger eller udgifter, direkte, indirekte eller tilfældige, deraf følgende eller specielle, der er opstået fra eller er relateret til produktet.
Produkter, der er købt brugte, er ikke dækket af den toårige (2) garanti, med mindre andet er påkrævet
af den lokale lovgivning.
Under garantiperioden vil produktet enten blive repareret eller udskiftet på hvilket som helst af de autoriserede Polar-serviceværksteder, uanset hvilket land det er købt i.

Garantien på ethvert produkt vil være begrænset til lande, hvor produktet oprindeligt blev markedsført.

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU.
Den relevante overensstemmelseserklæring og andre regulatoriske oplysninger om hvert produkt findes på
www.polar.com/da/oplysninger_om_regulering.

Denne overstregede affaldsspand på hjul viser, at Polar-produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt i
direktiv 2012/19/EU fra Europaparlamentet og Rådet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE), og batterier
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og akkumulatorer anvendt i produkter er indeholdt i direktiv 2006/66/EF fra Europaparlamentet og Rådet den 6.
september 2006 om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald. Disse produkter og batterier/akkumulatorer inden i Polar-produkter bør kasseres separat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred, også uden for den Europæiske Union, ved at
følge lokale affaldsregler og om muligt at aflevere det på særlige indsamlingssteder for elektroniske produkter
samt for batterier og akkumulatorer.
Fremstillet af Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tlf. +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202
300, www.polar.com.
Polar Electro Oy er en ISO 9001:2008-certificeret virksomhed.
© 2015 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne vejledning må anvendes eller gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Polar Electro Oy.
Navne og logoer i denne brugervejledning eller på produktemballagen er varemærker tilhørende Polar Electro
Oy. Navne og logoer, der er markeret med symbolet ® i denne brugervejledning eller på produktemballagen, er
registrerede varemærker tilhørende Polar Electro Oy. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation, og Mac OS er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke
tilhørende Apple Inc. Google Play er et varemærke tilhørende Google Inc. Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Polar
Electro Oy sker under licens. Swarovski® er et registreret varemærke tilhørende Swarovski AG.
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Materialet i denne vejledning er kun til informationsbrug. De beskrevne produkter kan ændres uden varsel, i overensstemmelse med producentens fortsatte udviklingsprogram.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy giver ingen garantier med hensyn til denne vejledning eller med hensyn til produkterne beskrevet heri.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, tab, omkostninger
eller udgifter, direkte, indirekte eller ved uheld som følge af eller specielt opstået af eller som kan relateres til brug af dette materiale eller produkter beskrevet heri.
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