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POLAR LOOP 2 UPORABNIŠKI PRIROČNIK
UVOD
Zahvaljujemo se vam za nakup naše nove in izboljšane naprave Polar Loop 2.

Ta uporabniški priročnik vam bo pomagal pri uporabi vašega novega pripomočka. Za videoprikaze in
najnovejšo različico tega uporabniškega priročnika obiščite spletno stran support.polar.com/en/Loop2.

PREGLED

Polar Loop 2

http://support.polar.com/en/support/Loop2
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Naprava Polar Loop 2 spremlja vse vaše aktivnosti, vsak korak in poskok v dnevu, in vam pokaže, kako
blagodejno vpliva na vas. Ta funkcija vas nagradi, ko boste storili dovolj, in vas motivira, če še niste povsem
dosegli dnevnega cilja aktivnosti.

USB-kabel

Komplet izdelka vključuje prilagojeni USB -kabel. Uporabite ga za polnjenje baterije in sinhronizacijo podatkov
med napravo Polar Loop 2 in spletno storitvijo Flow prek programske opreme FlowSync.

Aplikacija Polar Flow

Oglejte si kratek povzetek podatkov o aktivnosti in vadbi. Aplikacija Flow brezžično sinhronizira vaše podatke
o aktivnosti in vadbi s spletno storitvijo Polar Flow. Kupite jo lahko v trgovini App StoreSM ali Google PlayTM.

Programska oprema Polar FlowSync

Programska oprema Polar FlowSync sinhronizira vaše podatkemed napravo Polar Loop 2 in spletno storitvijo
Polar Flow v vašem računalniku. Obiščite spletnomesto flow.polar.com/start, da začnete uporabljati svojo
napravo Polar Loop 2 ter da prenesete in namestite programsko opremo FlowSync.

Spletna storitev Polar Flow

Sledite svojim dosežkom, zagotovite si podporo pri doseganju rezultatov ter si oglejte natančno analizo svoje
aktivnosti in rezultatov vadbe. Svoje prijatelje seznanite s svojimi dosežki. Vse to je na voljo na spletni strani
flow.polar.com.

http://www.flow.polar.com/start
http://www.polar.com/flow


7

VSEBINA PAKIRANJA

Vsebina pakiranja

1. Polar Loop 2

2. Sponka z vzmetnimi zatiči (pritrjenimi na napravo Polar Loop 2)

3. Orodje za namestitev sponke

4. Dodaten vzmetni zatič

5. USB-kabel pomeri

6. Priročnik za začetek z merilnim orodjem
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TO JE VAŠA NAPRAVA POLAR LOOP 2

Sestavni deli naprave Polar Loop 2

1. Prikazovalnik

2. Gumb na dotik

3. Sponka

4. USB-priključek pomeri
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NASTAVITE NAPRAVO POLAR LOOP 2
Za nastavitev naprave Polar Loop 2 boste potrebovali računalnik s spletno povezavo, saj nastavitev poteka
v spletni storitvi Polar Flow. Spodaj si oglejte zahteve za osebni računalnik in Mac.

PC

Programska oprema: Windows 7, Windows 8 in novejša

Strojna oprema: Vrata USB

Mac

Programska oprema: Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 ali novejša

Strojna oprema: Vrata USB

PRENESITE IN NAMESTITE PROGRAMSKOOPREMO POLAR FLOWSYNC

Za nastavitev naprave Polar Loop 2, sinhronizacijo podatkov o aktivnosti in posodabljanje naprave Polar Loop
2morate prenesti in namestiti programsko opremo Polar FlowSync.

1. Obiščite spletno stran www.flow.polar.com/loop in prenesite programsko opremo Polar FlowSync.

2. Zaženite namestitveni paket in sledite zaslonskim navodilom.

Če se prikaže pojavno okno, ki priporoča ponoven zagon računalnika, ga lahko prekličete in nadaljujete.

https://flow.polar.com/start
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Po koncu namestitve se programska oprema FlowSync samodejno odpre in vas pozove k povezavi
Polarjevega izdelka.

Za natančnejša navodila za nameščanje programske opreme FlowSync obiščite spletno stran
polar.com/support/FlowSync.

VKLJUČITE NAPRAVO POLAR LOOP 2

Vaša nova naprava Polar Loop 2 je v načinu shranjevanja in se po vključitvi v računalnik aktivira.

Napravo Polar Loop 2 vključite v USB-vrata računalnika s kablom, ki ste ga prejeli ob nakupu. Magnetni
konec kabla zaskoči namestu, ko ga pravilno povežete z zapestnico. Omogočite, da vaš računalnik namesti
morebitne predlagane USB-gonilnike.

Izogibajte se uporabi razdelilnikov USB, saj morda ne bodo zagotovili dovolj moči za napajanje sledilnika
aktivnosti.

REGISTRIRAJTE SE V STORITEV POLAR FLOW

1. Spletna storitev Polar Flow se samodejno odpre v vašem spletnem brskalniku.

Na prikazovalniku naprave Polar Loop 2 se prikaže ikona za sinhronizacijo.

http://www.polar.com/support
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Če se spletna storitev Polar Flow ne zažene, napravo Polar Loop 2 izključite in znova vključite.

2. Ustvarite Polarjev račun ali se vpišite, če ste račun že ustvarili. Nato klikniteNext.

S Polarjevim računom imate dostop do vseh Polarjevih storitev, za katere je zahtevana prijava, npr.
spletna storitev Polar Flow in polarpersonaltrainer.com.

3. Vnesite nastavitve:

Vnesite svoje fizične nastavitve. Pri tem bodite zelo natančni. Če so vaše nastavitve pravilne, vam
zagotovijo prilagojeno vodenje in natančno interpretacijo vaše dnevne aktivnosti in vadbe.

Izberite obliko zapisa časa za prikazovanje na prikazovalniku naprave Polar Loop 2. Določite, na
katerem zapestju boste nosili zapestnico, saj s tem določite usmerjenost prikazovalnika.

Za največjo natančnost rezultatov priporočamo, da zapestnico nosite na nedominantni roki.

Nato pa na koncu izberite stopnjo aktivnosti, ki vam bo pomagala pri ustvarjanju ustreznega dnevnega
cilja aktivnosti za vas.

Svoje nastavitve lahko kadar koli uredite prek spletne storitve in mobilne aplikacije Polar Flow.

4. Začnite sinhronizacijo tako, da klikneteDone, nato pa se bodo nastavitve sinhronizirale med
napravo Polar Loop 2 in spletno storitvijo Polar Flow.

Preden izključite napravo Polar Loop 2, počakajte, da je sinhronizacija končana. Po koncu se bo na
prikazovalniku naprave Polar Loop 2 prikazala kljukica in med polnjenjem preklopila na ikono
napolnjenosti. Dnevnik spletne storitve Polar Flow se samodejno odpre na zaslonu vašega
računalnika.
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Če je za napravo Polar Loop 2 na voljo posodobitev vdelane programske opreme, vam
priporočamo, da jo zdaj namestite. Za več informacij glejte Posodobitev vdelane programske opreme.

Zdaj lahko pričnete s prilagoditvami velikosti zapestnice ali povsem napolnite napravo Polar Loop 2. Če
baterija ni v celoti napolnjena, ko izključite napravo Polar Loop 2, jo ne pozabite napolniti pozneje.

Za več informacij o spletni storitvi glejte Spletna storitev Polar Flow.

PRILAGODITE VELIKOST ZAPESTNICE

Sledite tem korakom in prilagodite zapestnico naprave Polar Loop 2 tako, da ustreza velikosti vašega
zapestja.

1. Sponko odprite s pritiskom gumbov ob straneh.

2. Zaponko snemite na obeh straneh.

Z orodjem za sponko, ki je priložen v škatli, vzmetne zatiče potisnite ven. Nato sponko snemite z
zapestnice.
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3. Izmerite obseg zapestja.

Merilni trak iz priročnika za uporabo odrežite po črtkani črti.

Tesno ga ovijte okoli zapestja in si zapomnite izmerjene vrednosti. Za vsako stran zapestnice velja po
ena številka. Vsaka številka predstavlja število kvadratkov med vdolbinami v zapestnici, ki jih morate
odrezati.

Zapestnica je udobnejša za nošenje, če je nekoliko zrahljana.
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4. S škarjami na obeh straneh odrežite zapestnico.

Da bo prikazovalnik na sredini, je resnično pomembno, da zapestnico skrajšate na obeh straneh.

Na vsaki strani preštejte toliko kvadratkov, kot kaže izmerjena vrednost za posamezno stran.
Upoštevajte ravno črto v vdolbini in med luknjami za vzmetne zatiče ter nato previdno odrežite
zapestnico.

Pazite, da ne zarežete v luknje za vzmetne zatiče.

Enako storite še na drugi strani zapestnice.

5. Sponko namestite nazaj.

Prvi vzmetni zatič potisnite v prvo luknjo na enem koncu zapestnice in en konec zatiča vstavite v
luknjo v sponki.

S priloženim orodjem si pomagajte, da drugi konec vzmetnega zatiča potisnete v drugo luknjo v sponki.

Enako storite na drugi strani zapestnice.

Če imate težave pri ponovnem nameščanju sponke, se prepričajte, da je črta za razrez ravna. Po
potrebi zapestnico obrežite.

6. Pomerite zapestnico, da vidite, ali vam je prav.
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Dolžino lahko ponovno prilagodite tako, da enega od vzmetnih zatičev premaknete v zunanjo luknjo na
zapestnici, dokler se vam povsem ne prilega. Po potrebi pa lahko zapestnico ponovno odrežete, in
sicer po en kvadratek naenkrat.

Če pomotoma prekomerno skrajšate zapestnico naprave Polar Loop 2, se v enemmesecu od
nakupa obrnite na prodajalca ali Polarjev službo za pomoč uporabnikom in brezplačno boste prejeli
nadomestno zapestnico.

ZAGOTOVITE SI MOBILNO APLIKACIJO POLAR FLOW
Zagotovite si mobilno aplikacijo Polar Flow, da boste lahko spremljali in analizirali svoje podatke o aktivnosti
na poti in brezžično sinhronizirali svoje podatke iz naprave Polar Loop 2 v storitev Polar Flow.

Za začetek uporabe aplikacije Flow jo iz spletne trgovine App Store ali Google Play prenesite v vaš mobilni
telefon.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow pojdite na support.polar.com/en/support/Flow_
app.

Za uporabo naprave Polar Loop 2 z mobilno aplikacijo Polar Flow morate napravo nastaviti s svojim
računalnikom. Za več informacij o nastavitvi naprave glejte poglavje Nastavite napravo Polar Loop 2.

NAPRAVO POLAR LOOP 2 ZDRUŽITE Z MOBILNO NAPRAVO

Pred združevanjem

l Nastavitev opravite na spletni strani flow.polar.com/start skladno z opisom v poglavju Nastavite
napravo Polar Loop 2, da pridobite Polarjev račun.

l Aplikacijo Flow prenesite iz trgovine App Store ali Google Play.

l Prepričajte se, da ima vašamobilna naprava vklopljeno povezavoBluetooth in izklopljen letalski način.

l Prepričajte se, da je vašamobilna naprava povezana s spletom.

Za združevanje mobilne naprave:

1. Na svoji mobilni napravi odprite aplikacijo Polar Flow in se prijavite s svojim Polarjevim računom.

2. Počakajte, da se na vaši mobilni napravi prikaže napis Connect product.

3. Tapnite gumb na vaši napravi Polar Loop 2, da jo združite z aplikacijo. Počakajte, da se prikazovalnik
naprave Polar Loop 2 izklopi in da se sinhronizacija lahko prične.

Napravo Polar Loop 2 približajte telefonu, da zagotovite uspešno združevanje.

4. Namobilni napravi tapniteOK, da potrdite združevanje.

http://support.polar.com/en/support/Flow_app
http://support.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.flow.polar.com/start
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Aplikacija Polar Flow prične sinhronizacijo z napravo Polar Loop 2 prek povezaveBluetooth, nato pa se
sinhronizira s spletno storitvijo Polar Flow prek spletne povezave. Sedaj se bodo nastavitve vašega
Polarjevega računa iz spletne storitve prenesle v mobilno aplikacijo, aplikacija pa bo prikazala vaše osebne
podatke o aktivnosti in usmerjanje.

Za več informacij o mobilni aplikaciji glejte Polar flow mobile app.

BATERIJA IN POLNJENJE
Podjetje Polar spodbuja zmanjševanje možnih učinkov odpadkov na okolje in človeško zdravje z
upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem
elektronskih naprav, ko je življenjska doba delovanja naprave potekla. Naprave ne odstranjujte med ostale
komunalne odpadke.

Naprava Polar Loop 2 ima notranjo polnilno baterijo. Ko je naprava Polar Loop 2 povsem napolnjena, jo lahko
uporabljati do 8 dni, vendar je dolžina uporabe odvisna od vrste uporabe. Če npr. pogosto brskate po
prikazovalniku ali napravo Polar Loop 2 uporabljate za vadbo z merjenjem srčnega utripa, boste baterijo morali
polniti pogosteje.

Za polnjenje naprave Polar Loop 2 prek USB-priključka v računalniku uporabite USB-kabel, ki je vključen v
komplet naprave. Če želite USB-priključek vključiti v stensko vtičnico, uporabite USB-prilagodilnik (ni
vključen ob nakupu). Če je baterija v celoti izpraznjena, bomorda trajalo do 20 sekund, da se bo na
prikazovalniku prikazala animacija polnjenja. Na prikazovalniku se bo izmenično prikazoval simbol za
polnjenje in napolnjenost baterije v odstotkih, ko se polni do 100 %. Da se baterija v celoti napolni, traja
približno 90minut.

Baterijo lahko napolnite prek električne vtičnice. Pri polnjenju baterije prek električne vtičnice uporabite
napajalni adapter USB (ni vključen v komplet izdelka). Če uporabljate napajalni kabel USB, se prepričajte, da
nosi oznako »output 5Vdc« (izhod, 5 V DC) in da zagotavlja oskrbo s tokom vsaj 500 mA. Uporabite izključno
varnostno odobren napajalni kabel USB (označen z »LPS«, »Limited Power Supply«, »UL listed« ali »CE«).
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Polarjevih izdelkov ne polnite z 9-voltnim polnilnikom. Z 9-voltnim polnilnikom lahko poškodujete
Polarjeve izdelke.

Vaša naprava Polar Loop 2 vas opozori na nizko napolnjenost baterije. Za več informacij o obveščanju o nizki
ravni napolnjenosti baterije glejte Prikazna sporočila.
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SPREMLJAJTE SVOJO DNEVNO AKTIVNOST
Polar Loop 2 sledi vaši dejavnosti z vgrajenim 3D-pospeševalnikom, ki beleži gibanje vaših zapestij. Obvešča
vas o vaši dejanski vsakodnevni aktivnosti, tako da ob upoštevanju vaših telesnih informacij analizira
pogostost, intenzivnost in rednost vašega gibanja.

Za več informacij o Polarjevem sledenju aktivnosti 24/7 obiščite spletno stran support.polar.com.

CILJ AKTIVNOSTI

Vaš Polar Loop 2 vam določi cilj aktivnosti za vsak dan in vas vodi pri njegovem doseganju. Vaš cilj aktivnosti
je prikazan kot vrstica, ki narašča sorazmerno z doseganjem cilja. Ko je vrstica polna, ste dosegli svoj cilj. Cilj
aktivnosti temelji na vaših osebnih podatkih in nastavitvah stopnje aktivnosti, ki so na voljo v nastavitvah
Dnevni cilj aktivnosti v spletni storitvi Flow.

Prijavite se v spletno storitev Flow, kliknite ime/profilno sliko v zgornjem kotu in pojdite v zavihek Dnevna
aktivnost podmožnostjo Nastavitve.

V nastavitvah Dnevni cilj aktivnosti lahko izbirate med tremi stopnjami aktivnostmi in izberete tisto, ki najbolje
opiše vaš tipični dan in aktivnosti (glejte številko 1 na spodnji sliki). Na območju za izbiro (številka 2 na
spodnji sliki) si lahko ogledate zahtevano stopnjo aktivnosti za doseganje dnevnega cilja aktivnosti pri izbrani
stopnji. Če delate npr. v pisarni in če večino dne presedite, naj bi na običajen dan dosegli približno sedem ur
aktivnosti pri nizki intenzivnosti. Pri ljudeh, ki med delom pogosto stojijo in hodijo, se predvideva višja stopnja
intenzivnost.

http://support.polar.com/
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Čas, ki gamorate preživeti pri izvajanju aktivnosti čez dan, da dosežete cilj aktivnosti, je odvisen od izbrane
stopnje in intenzivnosti aktivnosti. Svoj cilj lahko hitreje dosežete bodisi z intenzivnejšim gibanjem bodisi z
zmernejšo dejavnostjo čez cel dan. Starost in spol lahko prav tako vplivata na stopnjo intenzivnosti, ki jo
potrebujete za doseganje svojega cilja aktivnosti. Mlajše osebemorajo aktivnosti izvajati pri višji
intenzivnosti.

PODATKI O AKTIVNOSTI

Vaš Polar Loop 2 ima LED-prikazovalnik, ki si ga lahko ogledate z dotikom gumba.

Po zaslonskih prikazihACTV, CALS, STEP in TIME krožite tako, da večkrat zaporedno tapnete gumb na
dotik.

Ogledali si boste lahko podrobnejše informacije o vsakem nizu. Počakajte dve sekundi in zaslon bo
samodejno drsel.

ACTV pomeni dnevno aktivnost. Dnevni cilj aktivnosti je
prikazan v vrstici aktivnosti. Vrstica aktivnosti se zapolni, ko
dosežete svoj dnevni cilj aktivnosti.

Ko dosežete dnevni cilj in ko je vrstica aktivnosti polna, si
lahko svojo aktivnost ogledate kot odstotek vašega
dnevnega cilja aktivnosti.

Svoj cilj lahko hitreje dosežete bodisi z intenzivnejšim
gibanjem bodisi z zmernejšo dejavnostjo čez cel dan.
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Vrstica dejavnosti – polni se, ko se
gibate

Preostanek do cilja – koliko vam
manjka, da dosežete svoj cilj

TO GO označujemožnosti za doseganje svojega dnevnega
cilja aktivnosti. Pove vam tudi, kako dolgomorate še biti
aktivni glede na nizko, srednjo ali visoko intenzivno
aktivnosti. Imate en cilj, a mnogo načinov, da ga dosežete.

Dnevni cilj aktivnosti lahko dosežete ob nizki, srednji ali
visoki intenzivnosti. Polar Loop 2 vključuje tri oznake, in sicer
UP označuje nizko intenzivnost,WALK označuje srednjo
intenzivnost in JOG označuje visoko intenzivnost. V spletni
storitvi Polar Flow lahko najdete več primerov za aktivnosti
pri nizki, srednji in visoki intenzivnosti ter izberete svoj način
za doseganje cilja.

ALI

JOG označuje visoko intenzivno vadbo, kot je lahkoten tek,
vodena vadba, preskakovanje kolebnice, košarka, nogomet,
tenis, rokomet ali skvoš.

Polar Loop 2 prikazuje preostali čas do cilja pri izvajanju
visoko intenzivne vadbe.

WALK označuje srednje intenzivno vadbo, kot je hoja,
košnja, krožna vadba, kegljanje, rolkanje, počasno plesanje,
zmerno plavanje ali namizni tenis.

Polar Loop 2 prikazuje preostali čas do cilja pri izvajanju
srednje intenzivne vadbe.
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ALI

UP označuje aktivnosti pri nizki intenzivnosti, pri katerih
stojite, kot je čiščenje, pomivanje posode, vrtnarjenje, igranje
kitare, pečenje, biljard, počasna hoja, kartanje ali tai chi.

Polar Loop 2 prikazuje preostali čas do cilja pri izvajanju
nizko intenzivne vadbe.

CALS označuje porabljene kalorije v kilokalorijah.

Odčitek kalorij vključuje hitrost bazalne presnove kot tudi
kalorije, ki ste jih čez dan porabili s svojo aktivnostjo. Čemed
vadbami nosite še senzor srčnega utripa, se k dnevnim
kalorijam prištejejo še kalorije, povezane s srčnim utripom.

Izračun kalorij, povezanih s hitrostjo bazalne presnove, je
opravljen tudi, če ne nosite ure Polar Loop 2.

STEP označuje opravljene korake.

Podatki o obsegu in vrsti telesnih gibov se beležijo ter
pretvarjajo v oceno korakov.
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TIME označuje čas dneva.

Za navodila za spreminjanje časa dneva pojdite v možnost
Nastavitve.

ALARMONEAKTIVNOSTI

Splošno je znano, da je telesna aktivnost pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravja. Poleg fizične aktivnosti,
se je pomembno izogibati tudi dolgotrajnemu sedenju. Dolgotrajno sedenje negativno vpliva na vaše zdravje,
tudi če ste aktivni in dosežete zadostno dnevno aktivnost. Vaša ura Polar Loop 2 zazna, če ste neaktivni dalj
časa v dnevu in vam pomaga, da prekinete sedenje in se s tem izognete negativnim učinkom, ki jih ima to na
vaše zdravje.

Ko nepremično sedite že skoraj eno uro, boste prejeli obvestilo o neaktivnosti. Naprava Polar Loop 2 zavibrira,
LED-diode na prikazovalniku pa pričnejo utripati. Vstanite in najdite svoj način, da boste aktivni. Pojdite na
kratek sprehod, naredite razgibalne vaje ali izvedite drugo nizko intenzivno aktivnost. LED-diode prenehajo
utripati, ko se pričnete gibati. Če gumb na dotik tapnete, ko LED-diode utripajo, se bo na prikazovalniku
prikazalo sporočilo IT'S TIME TO MOVE!. Če v petih minutah niste aktivni, boste prejeli opozorilo o
neaktivnosti, ki si ga lahko po sinhronizaciji ogledati v aplikaciji in spletni storitvi Flow.

To obvestilo sporoča tudi aplikacija Flow, če je v aplikaciji Flow omogočen alarm o neaktivnosti in če je vaša
mobilna naprava prek povezaveBluetooth povezana z vašo napravo Polar Loop 2.

Tako aplikacija kot spletna storitev Flow bosta prikazovali število opozoril o neaktivnosti, ki ste jih prejeli.
Tako lahko preverite svojo dnevno rutino in poskrbite za aktivnejši življenjski slog.
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INFORMACIJE O SPANJU V SPLETNI STORITVI IN APLIKACIJI FLOW

Če napravo Polar Loop 2 nosite ponoči, ta sledi vašemu času spanja in kakovosti spanca (mirno/nemirno). Ni
vam treba vklopiti načina za spanje, saj naprava prek gibov vašega zapestja samodejno zazna, da spite. Čas
spanja in kakovost spanca (mirno/nemirno) je prikazana v spletni storitvi in aplikaciji Flow po sinhronizaciji
naprave Polar Loop 2.

Vaš čas spanja je najdaljši neprekinjeni čas počivanja v obdobju 24 ur. To obdobje se začne ob 18.00 in se
konča naslednji dan ob 18.00. Premori v spanju, ki so krajši od ene ure, ne prekinejo funkcije sledenja spanju,
hkrati pa tudi niso upoštevani v skupni dolžini spanja. Premori, ki so daljši od ene ure, prekinejo sledenje času
spanja.

Obdobja, ko je vaš spanec miren in se redko premikate, se štejejo kot mirno spanje. Obdobja, ko se premikate
in pogosto spreminjate svoj položaj, se štejejo kot nemirno spanje. Izračun namesto seštevanja vseh
časovnih obdobij mirovanja bolj upošteva daljša obdobjamirovanja kot krajša. Odstotek mirnega spanja je
primerjava časamirnega spanja s skupnim časom spanja. Miren spanec semočno razlikuje pri posameznikih
in ga je treba upoštevati skupaj s časom spanja.

Poznavanje dolžinemirnega in nemirnega spanja vam ponuja informacije o vašem spanju in ali na vaše spanje
vplivajo spremembe v vašem vsakodnevnem življenju. Tako lahko poiščete načine za izboljšanje spanja in se
podnevi počutite bolj spočite.

PODATKI O AKTIVNOSTI V APLIKACIJI FLOW APP IN SPLETNI STORITVI FLOW

Zmobilno aplikacijo Polar Flow lahko spremljate in analizirate svoje podatke o aktivnosti na poti in brezžično
sinhronizirate svoje podatke iz naprave Polar Loop 2 v storitev Polar Flow. Spletna storitev Flow vam ponuja
najbolj natančen vpogled v informacije o vaši aktivnosti.

Activity Benefit sledi vsem vašim izbiram aktivnosti čez dan in kaže, kako vam te pomagajo pri ohranjanju
vašega zdravja. Ta funkcija vas nagradi, ko boste storili dovolj, in vas motivira, če še niste povsem dosegli
dnevnega cilja aktivnosti. Korist dejavnosti vam ponuja dnevne, tedenske inmesečne povratne informacije,
saj več kot se gibate, boljše so koristi za vaše zdravje. Svoj napredek lahko preverite prek mobilnega telefona
ali spleta.

Activity zones: Naprava Polar Loop 2 sledi vaši dnevni dejavnosti pri petih stopnjah intenzivnosti: počitek,
sedenje, nizka intenzivnost, srednja intenzivnost in visoka intenzivnost. Meri različna območja aktivnosti
(nizka, srednja, visoka), pri čemer velja, da višja kot je intenzivnost, hitreje dosežete cilj. Zapestnica Polar
Loop 2 vključuje tri oznake, in sicer »UP« označuje nizko intenzivnost, »WALK« označuje srednjo
intenzivnost in »JOG« označuje visoko intenzivnost. V spletnih storitvah Polar Flow lahko najdete več
primerov za aktivnosti z nizko, srednjo in visoko intenzivnostjo.

Advanced activity analysis: Celotni aktivni čas označuje skupen čas gibanja, ki je dobro za vaše telo in
zdravje. Polegmnogih podrobnosti o fizični aktivnosti in koristih za zdravje lahko hkrati vidite obdobja
neaktivnosti in obdobja, ko je vaš počitek trajal predolgo.

Za več informacij glejte Polar Flow mobile app in Polar Flow web service.
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VADBA Z NAPRAVO POLAR LOOP 2
Naprava Polar Loop 2 sledi vsem vašim aktivnostim. Za še boljši izkoristek vaših dnevnih športnih aktivnosti
lahko uporabite senzor srčnega utripa PolarBluetoothSmart®. Čeprav njegova uporaba ni obvezna,
predstavlja popolno izbiro za vašo napravo Polar Loop 2.

S senzorjem srčnega utripa lahko prejmete več informacij o svoji vadbi. V napravi Polar Loop 2 si lahko
ogledate natančne informacije o svojem srčnem utripu. Poleg srčnega utripa si lahko ogledate tudi glavni
učinek vaše vadbe, hkrati pa se lahko osredotočite na rezultate, ki jih želite doseči – izgorevanje maščob ali
izboljšanje telesne pripravljenosti. Ta funkcija se imenuje kazalec energije EnergyPointer. Za več informacij
glejte funkcijo Energy Pointer.

Če uporabljate senzor srčnega utripa, lahko svoji vadbi s kolesom sledite veliko bolj natančno. Če nosite
senzor srčnega utripa, se po sinhronizaciji podatkov ta prikaže v spletni storitvi Polar Flow kot vadba.

Priporočamo uporabo senzorja srčnega utripa Polar H7BluetoothSmart®. Nemoremo jamčiti združljivosti s
senzorji srčnega utripa drugih proizvajalcev.

UPORABA SENZORJA SRČNEGA UTRIPA

1. Navlažite območje elektrod
na traku.

2. Trak pričvrstite okoli
svojega oprsja, tik pod
prsnimi mišicami in pritrdite
sponko na drugi konec
traku. Dolžino traku
prilagodite tako, da bo
tesno, a hkrati udobno
nameščen.

3. Priključek pritrdite na trak.

4. Preverite, ali so vlažna
območja elektrod
nameščena trdno ob vaši
koži in ali je logotip Polar na
priključku v osrednjem delu
in pokončnem položaju.

S traku odstranite priključek in po vsaki vadbi trak sperite s tekočo vodo. Pot in vlaga lahko vplivata na
vklop senzorja srčnega utripa, zato gamorate vedno obrisati. Za več informacij o negi glejte Nega naprave
Polar Loop 2.
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ZDRUŽEVANJE SENZORJA SRČNEGA UTRIPA

Pred začetkom vadbe s senzorjem srčnega utripa gamorate združiti z napravo Polar Loop 2.

1. Namestite združljivi senzor srčnega utripa. Poskrbite, da sta elektrodi traku navlaženi. Po potrebi
glejte nadaljnja navodila v priročniku za uporabo senzorja srčnega utripa.

2. Zapestnico Polar Loop 2 pomaknite neposredno k senzorju.

3. Tapnite gumb na dotik na zapestnici Polar Loop 2 in počakajte, da se LED-prikazovalnik izklopi. Nato
počakajte nekaj sekund, da prek prikazovalnika začne drseti besedaPAIRED.

Zdaj se na prikazovalniku izmenično prikazujeta tudi vaš trenutni srčni utrip in kazalec energije EnergyPointer.

Če se besedaPAIRED ne pojavi na prikazovalniku, ponovite koraka 2 in 3 ter poskrbite, damed
zapestnico Polar Loop 2 in senzorjem srčnega utripa niso vaša oblačila.

Če imate težave pri združevanju, za več informacij obiščite spletno
mestosupport.polar.com/en/support/Loop2.

ZAČNITE VADBO

Upoštevajte, da naprava Polar Loop 2 nemore beležiti srčnega utripa v vodi, saj prenos BluetoothSmart® ne
deluje v vodi.

Za začetek vadbe z merjenjem srčnega utripa nosite senzor srčnega utripa in zapestnico Polar Loop 2.
Tapnite gumb na dotik in počakajte, da se LED-prikazovalnik izklopi. Nato počakajte nekaj sekund, da se na
zaslonu pojavi srčni utrip.

http://support.polar.com/en/support/Loop2
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Vadbe z merjenjem srčnega utripa nemorete začeti, ko zapestnica Polar Loop 2 sinhronizira podatke z
mobilno aplikacijo Polar Flow. Pred začetkom vadbe počakajte, dokler znak za sinhronizacijo ne izgine.

Med vadbo s senzorjem srčnega utripa zapestnice Polar Loop 2 ni mogoče sinhronizirati z mobilno
aplikacijo Polar Flow. Svoje podatke lahko sinhronizirate, ko končate vadbo.

URAVNAVANJE SRČNEGA UTRIPA MED VADBO

Za ogled podatkov med vadbo tapnite gumb na dotik. Vaš trenutni srčni utrip je prikazan v utripih naminuto
(bpm).

Počakajte dve sekundi in na prikazovalniku se bo prikazal trenutni glavni učinek vaše vadbe – izgorevanje
maščob ali izboljšanje telesne pripravljenosti. Za več informacij glejte funkcijo Energy Pointer.
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FAT BURN

V območju izgorevanja maščob je intenzivnost
vadbe nižja, vir energije pa je pretežnomaščoba.
Takomaščobe učinkovito izgorevajo, vaša
presnova, zlasti oksidacija maščob, pa se pospeši.

FIT

V območju telesne pripravljenosti je intenzivnost
vadbe višja, pri tem pa izboljšujete pripravljenost
srca in ožilja, tj. krepite svoje srce ter izboljšujete
krvni obtok domišic in pljuč. Glavni vir energije so
ogljikovi hidrati.

PREKINITEV VADBE

Za zaustavitev beleženja vadbe najprej s prsnega koša odstranite trak in z njega snemite priključek.

S traku ne pozabite sneti priključka, da prekinete povezavomed senzorjem srčnega utripa in napravo
Polar Loop 2. Če priključka ne snamete, se bo ta še naprej napajal prek baterije naprave Polar Loop 2.

Ko odstranite senzor srčnega utripa, počakajte dveminuti, preden ga uporabite s katero koli drugo
napravo ali programsko opremo.

Če ste pričeli uporabljati mobilno aplikacijo Polar Flow in ta deluje na vaši mobilni napravi, se bodo vaši
podatki po vadbi samodejno sinhronizirali z njo.

SINHRONIZIRANJE
Ne pozabite sinhronizirati aktivnosti in podatkov vadbe ter jih posodabljati med vašo napravo Polar Loop 2,
spletno storitvijo Polar Flow inmobilno aplikacijo Polar Flow kjer koli ste. Svoje podatke lahko brezžično
sinhronizirate z mobilno aplikacijo ali prek nje ali prek USB-kabla s spletno storitvijo Polar Flow.

Da bi zaščitili svoje podatke, napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte, preden se njen pomnilnik zapolni. Da je
pomnilnik skoraj poln, vas obvesti naprava Polar Loop 2 s sporočilomMEM. FULL. Za več informacij glejte
Prikazna sporočila.

SINHRONIZIRANJE Z APLIKACIJO FLOW APP

Podatki se iz naprave Polar Loop 2 sinhronizirajo z aplikacijo Polar Flow prek povezaveBluetooth, iz
aplikacije Polar Flow pa v spletno storitev Polar Flow prek spletne povezave. Naprava Polar Loop 2
samodejno sinhronizira podatke z aplikacijo Polar Flow za sistem iOS, ko dosežete dnevni cilj aktivnosti, ko
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prejmete obvestilo o neaktivnosti in ko prekinete vadbo z merjenjem srčnega utripa. Podatke lahko
sinhronizirate kadar koli tako, da tapnete gumb na dotik na napravi Polar Loop 2. Ko tapnete gumb, se bo
začela sinhronizacija, če ta v zadnjih 15minutah še ni bila opravljena. Sinhronizacija z aplikacijo Polar Flow
deluje, če je v vaši mobilni napravi zagnana aplikacija Flow, vsaj v ozadju, če je vaš telefon od naprave Polar
Loop 2 oddaljen največ 10 m in če je v vaši mobilni napravi omogočena povezavaBluetooth.

Za sinhronizacijo podatkov iz naprave Polar Loop 2 v aplikacijoPolar Flow za Android, zaženite aplikacijo in
tapnite gumb na dotik na napravi Polar Loop 2. Za natančnejša navodila obiščite spletno stran
support.polar.com.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow pojdite na support.polar.com/en/support/Flow_
app.

SINHRONIZIRANJE S SPLETNO STORITVIJO FLOW PREK PROGRAMSKE
OPREME FLOWSYNC

Za sinhronizacijo podatkov s spletno storitvijo Flow potrebujete programsko opremo FlowSync. Programsko
opremo ste namestili že ob nastavitvi naprave Polar Loop 2.

1. Napravo Polar Loop 2 vključite v USB-vrata računalnika s kablom, ki ste ga prejeli ob nakupu.
Prepričajte se, da je programska oprema FlowSync zagnana v vašem računalniku.

2. Na vašem računalniku se odpre okno FlowSync in prične se sinhronizacija.

3. Ko ste opravili, se prikaže besedilo Končano.

Vselej, ko napravo Polar Loop 2 vključite v računalnik, programska oprema Polar FlowSync prenese vaše
podatke v spletno storitev Polar Flow in sinhronizira vsemorebitne spremembe nastavitev. Če se
sinhroniziranje ne zažene samodejno, programsko opremo FlowSync zaženite iz ikone namizja (Windows) ali
mape aplikacij (Mac OS X).

Vselej ko so na voljo posodobitve vdelane programske opreme, vas programska oprema FlowSync o tem
obvesti in zahteva namestitev.

Če spreminjate nastavitve v spletni storitvi Flow, ko je naprava Polar Loop 2 vključena v računalnik, za
prenos nastavitev v napravo Polar Loop 2 pritisnite gumb za sinhronizacijo v programski opremi FlowSync.

Za podporo in več informacij o uporabi spletne storitve Flow pojdite na support.polar.com/en/support/flow.

Za podporo in več informacij o uporabi programske opreme FlowSync pojdite na spletno
stransupport.polar.com/en/support/FlowSync.

http://support.polar.com/
http://support.polar.com/en/support/Flow_app
http://support.polar.com/en/support/Flow_app
http://support.polar.com/en/support/flow
http://support.polar.com/en/support/FlowSync
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ENERGYPOINTER
Kazalec energije EnergyPointer vammed vadbo pove, ali je glavni učinek vaše vadbe izgorevanje maščob ali
izboljšanje telesne pripravljenosti.

Naprava Polar Loop 2 samodejno izračuna prilagojeno točko obrata, ko glavni učinek vadbe ni več izgorevanje
maščob, ampak izboljšanje telesne pripravljenosti. Ta točka se imenuje EnergyPointer. Povprečna vrednost
EnergyPointer ustreza 69 % vašega največjega srčnega utripa. Vendar je povsem običajno, da se vrednost
EnergyPointer spreminja, saj se spreminja tudi vaša vsakodnevna fizična in duševna pripravljenost. Naprava
Polar Loop 2 zaznava vašo telesno pripravljenost prek srčnega utripa in njegove spremenljivosti ter, po
potrebi, skladno s tem prilagodi kazalec EnergyPointer. Npr. če okrevate po prejšnji vadbi in niste utrujeni ali
pod stresom, ste pripravljeni na intenzivnejšo vadbo, zato se vrednosti kazalca EnergyPointer spremenijo.
Najvišja možna vrednost kazalca EnergyPointer ustreza 80 % vašega najvišjega srčnega utripa.

PAMETNO OBVEŠČANJE (APLIKACIJA POLAR FLOW ZA
IOS)
Funkcija pametnega obveščanja vam omogoča sprejemanje opozoril iz vašegamobilnega telefona na vaši
napravi Polar Loop 2. Vaša naprava Polar Loop 2 vas obvesti, ko prejmete dohodni klic ali sporočilo (npr.
sporočilo SMS ali WhatsApp). Obvešča vas tudi o koledarskih dogodkih iz koledarja vašega telefona. Ko pri
vadbi napravo Polar Loop 2 uporabljate skupaj z merjenjem srčnega utripa, lahko obvestila o klicih prejemate
samo, če v telefonu deluje aplikacija Polar Flow.

l Za uporabo funkcije pametnega obveščanjamorate imeti nameščenomobilno aplikacijo Polar Flow za
sistem iOS in z njo združiti napravo Polar Loop 2.

l Upoštevajte, da ko je vklopljena funkcija pametnega obveščanja, se bo baterija Polarjeve naprave in
telefona hitreje izpraznila, saj funkcija Bluetooth neprekinjeno deluje.

NASTAVITVE FUNKCIJE PAMETNEGA OBVEŠČANJA
MOBILNA APLIKACIJA POLAR FLOW

V mobilni aplikaciji Polar Flow je funkcija pametnega obveščanja privzeto omogočena.
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Funkcijo pametnega obveščanja v mobilni aplikaciji vklopite/izklopite po naslednjem postopku:

1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.

2. Pojdite v možnost Devices (Naprave).

3. PodmožnostjoSMART NOTIFICATIONS izberiteOn (no preview) aliOff.

4. Napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da tapnete gumb na dotik na
napravi Polar Loop 2.

5. Na prikazovalniku naprave Polar Loop 2 se prikažeNOTIFICATIONS ON ali NOTIFICATIONS OFF.

Ob vsaki spremembi nastavitve za obveščanje v mobilni napravi Polar Flow ne pozabite naprave Polar
Loop 2 sinhronizirati z mobilno aplikacijo.

FUNKCIJA »NE MOTI«

Če želite za določeno obdobje v dnevu onemogočiti alarme za obveščanje, v mobilni aplikaciji Polar Flow
omogočite funkcijoDo not disturb. Ko je ta funkcija vklopljena, med nastavljenim obdobjem ne boste
prejemali nobenih alarmov za obveščanje. FunkcijaDo not disturb je privzeto nastavljena na 22.00–7.00.

Nastavitve funkcijeDo not disturb spremenite na naslednji način:

1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.

2. Pojdite v možnost Devices (Naprave).

3. PodmožnostjoSMART NOTIFICATIONS lahko funkcijoDo not disturb vklopite ali izklopite in za
funkcijoDo not disturb nastavite čas začetka in konca.

4. Napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da tapnete gumb na dotik na napravi
Polar Loop 2.

MOBILNI TELEFON

Nastavitve obveščanja namobilnem telefonu določajo, katera obvestila boste prejemali prek naprave Polar
Loop 2. Za urejanje nastavitev obveščanja na telefonu iOS:

1. Pojdite v možnost Settings > Notifications.

2. Prepričajte se, da so aplikacije, za katere želite prejemati obvestila, navedene podmožnostjo
INCLUDE, in da imajo nastavljen slog obveščanjaBanner ali Alerts.

Obvestila iz facebooka in twitterja so zablokirana, da prihranite baterijo naprave Polar Loop 2.

Obvestil ne boste prejemali iz aplikacij, ki so navedene podmožnostjoDO NOT INCLUDE.
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UPORABA FUNKCIJE PAMETNEGA OBVEŠČANJA

Ob prejemu obvestila vas bo naprava Polar Loop 2 nanj diskretno opozorila, tako da bo zavibrirala in na
zaslonu prikazalaCALL/ime klicatelja*, CALENDAR aliMESSAGE . Obvestilo o koledarskem dogodku ali
sporočilu boste prejeli samo enkrat, medtem ko boste obvestilo o dohodnem klicu prejemali, dokler ne tapnete
gumba na dotik na napravi Polar Loop 2 ali dokler ne sprejmete klica prek telefona.

*) Ime klicatelja se izpiše na zaslonu, če ste ga shranili v imenik mobilnega telefona ter če njegovo ime
vključuje osnovne znake latinice in posebne znake za naslednje jezike: francoščina, finščina, švedščina,
nemščina, norveščina ali španščina.

FUNKCIJA PAMETNEGA OBVEŠČANJA DELUJE SAMO PREK POVEZAVE
BLUETOOTH

Povezava Bluetooth in funkcija pametnega obveščanja stamed napravo Polar Loop 2 in vašim telefonom
omogočeni, ko sta oddaljena največ 10metrov. Če je naprava Polar Loop 2 zunaj dometamanj kot dve uri,
vaš mobilni telefon samodejno obnovi povezavo v 15minutah po tem, ko je naprava Polar Loop 2 znova v
dometu.

Če je naprava Polar Loop 2 zunaj dometa več kot dve uri, obnovite povezavo tako, da tapnete gumb na dotik
na napravi Polar Loop 2. Majhna ikona za povezavo Bluetooth na zaslonu telefona prične utripati in zasveti, ko
je povezava vzpostavljena.

Če funkcija pametnega obveščanja ne deluje ali preneha delovati, za navodila obiščite support.polar.com.

PAMETNO OBVEŠČANJE (APLIKACIJA POLAR FLOW ZA
ANDROID)
Funkcija pametnega obveščanja vam omogoča sprejemanje opozoril iz vašegamobilnega telefona na vaši
napravi Polar Loop 2. Vaša naprava Polar Loop 2 vas obvesti, ko prejmete dohodni klic ali sporočilo (npr.
sporočilo SMS ali WhatsApp). Obvešča vas tudi o koledarskih dogodkih iz koledarja vašega telefona.
Upoštevajte, da ko pri vadbi z napravo Polar Loop 2 uporabljate merjenje srčnega utripa, ne bostemogli
sprejemati nobenih obvestil.

l Prepričajte se, da imate v telefonu nameščen sistem Android različice 5.0 ali novejše.

l Prepričajte se, da imate v napravi Polar Loop 2 nameščeno najnovejšo različico vdelane programske
opreme.

l Za uporabo funkcije pametnega obveščanjamorate imeti nameščenomobilno aplikacijo Polar Flow za
sistem Android in z njo združiti napravo Polar Loop 2.

l Za delovanje funkcije pametnega obveščanjamora biti v telefonu zagnana aplikacija Polar Flow.

l Upoštevajte, da ko je vklopljena funkcija pametnega obveščanja, se bo baterija Polarjeve naprave in
telefona hitreje izpraznila, saj funkcija Bluetooth neprekinjeno deluje.

http://support.polar.com/
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Preverili in potrdili smo združljivost funkcije z nekaterimi od najpogostejših modelov telefonov Samsung
Galaxy S5, SamsungGalaxy S6, Nexus 5, LGG4 in Sony Xperia Z3. Morda lahko prihaja do razlik v
združljivosti funkcij z drugimi modeli telefonov, ki podpirajo sistem Android 5.0.

NASTAVITVE FUNKCIJE PAMETNEGA OBVEŠČANJA V MOBILNI APLIKACIJI
POLAR FLOW
VKLOP/IZKLOP FUNKCIJE PAMETNEGA OBVEŠČANJA

V mobilni aplikaciji Polar Flow je funkcija pametnega obveščanja privzeto omogočena.

Funkcijo pametnega obveščanja v mobilni aplikaciji Polar Flow vklopite/izklopite po naslednjem postopku:

1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.

2. Napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da tapnete gumb na dotik na napravi
Polar Loop 2.

3. Pojdite v možnost Devices (Naprave).

4. Podmožnostjo Smart notifications izberiteOn (no preview) (Vklop (brez predogled)) aliOff (Izklop).

Po vklopu funkcije pametnega obveščanja boste prejeli navodila za omogočanje obvestil v telefonu (tj.
aplikaciji Polar Flow boste omogočili dostop do obvestil v telefonu), če jih še niste omogočili. Prikaže
se sporočiloEnable notifications? (Omogoči obveščanje?). Tapnite možnost Enable (Omogoči).
Nato izberite možnost Polar Flow in tapniteOK (V redu).

5. Napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da tapnete gumb na dotik na
napravi Polar Loop 2.

6. Na prikazovalniku naprave Polar Loop 2 se prikažeNOTIFICATIONS ON ali NOTIFICATIONS OFF.

Ob vsaki spremembi nastavitve za obveščanje v mobilni napravi Polar Flow ne pozabite naprave Polar
Loop 2 sinhronizirati z mobilno aplikacijo.

FUNKCIJA »NE MOTI«

Če želite za določeno obdobje v dnevu onemogočiti alarme za obveščanje, v mobilni aplikaciji Polar Flow
omogočite funkcijoDo not disturb. Ko je ta funkcija vklopljena, med nastavljenim obdobjem ne boste
prejemali nobenih alarmov za obveščanje. Funkcija Do not disturb je privzeto nastavljena na 22.00–7.00.

Nastavitve funkcijeDo not disturb spremenite na naslednji način:

1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.

2. Pojdite v možnost Devices (Naprave).

3. PodmožnostjoSmart notifications lahko funkcijoDo not disturb (Nemoti) vklopite ali izklopite in za
funkcijo Do not disturb nastavite čas začetka in konca. Nastavitev Do not disturb (Nemoti) je vidna,
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ko je funkcija pametnega obveščanja nastavljena namožnost On (no preview) (Vklop (brez
predogled)).

4. Napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da tapnete gumb na dotik na napravi
Polar Loop 2.

BLOKIRAJ APLIKACIJE

V storitvi Polar Flow lahko blokirate obvestila iz določenih aplikacij. Takoj ko prejmete prvo obvestilo iz
aplikacije v napravo Polar Loop 2, bo ta aplikacija navedena podmožnostjoDevices > Notifications > Block
apps (Naprave) > Obveščanje > Blokiraj aplikacije) in jo lahko po želji blokirate.

NASTAVITVE TELEFONA

Če želite obvestila iz telefona prejemati v napravo Polar Loop 2, morate najprej omogočiti funkcijo obveščanja
v mobilnih aplikacijah, od katerih želite prejemati obvestila. To lahko storite prek nastavitev mobilne aplikacije
ali nastavitev funkcije obveščanja v aplikacijah telefona s sistemom Android. Za več informacij o nastavitvah
funkcije obveščanja v aplikacijah glejte uporabniški priročnik vašega telefona.

Natomorate aplikaciji Polar Flow omogočiti branje obvestil v vašem telefonu. Aplikaciji Polar Flow morate
zagotoviti dostop do obvestil v telefonu (npr. v aplikaciji Polar Flow morate omogočiti funkcijo obveščanja).
Aplikacija Polar Flow vas vodi, da omogočite dostop, ko ga potrebujete (glejte poglavje »Vklop/izklop funkcije
pametnega obveščanja).

UPORABA FUNKCIJE PAMETNEGA OBVEŠČANJA

Ob prejemu obvestila vas bo naprava Polar Loop 2 nanj diskretno opozorila, tako da bo zavibrirala in na
zaslonu prikazalaCALL/ime klicatelja*, CALENDAR aliMESSAGE . Obvestilo o koledarskem dogodku ali
sporočilu boste prejeli samo enkrat, medtem ko boste obvestilo o dohodnem klicu prejemali, dokler ne tapnete
gumba na dotik na napravi Polar Loop 2, dokler ne sprejmete klica prek telefona ali po 30-sekundnem alarmu.

*) Ime klicatelja se izpiše na zaslonu, če ste ga shranili v imenik mobilnega telefona ter če njegovo ime
vključuje osnovne znake latinice in posebne znake za naslednje jezike: francoščina, finščina, švedščina,
nemščina, norveščina ali španščina.

FUNKCIJA PAMETNEGA OBVEŠČANJA DELUJE SAMO PREK POVEZAVE
BLUETOOTH

Povezava Bluetooth in funkcija pametnega obveščanja stamed napravo Polar Loop 2 in vašim telefonom
omogočeni, ko sta oddaljena največ 10metrov. Če je naprava Polar Loop 2 zunaj dometamanj kot dve uri,
vaš mobilni telefon samodejno obnovi povezavo v 15minutah po tem, ko je naprava Polar Loop 2 znova v
dometu.

Če je naprava Polar Loop 2 zunaj dometa več kot dve uri, obnovite povezavo tako, da tapnete gumb na dotik
na napravi Polar Loop 2. Majhna ikona za povezavo Bluetooth na zaslonu telefona prične utripati in zasveti, ko
je povezava vzpostavljena.

Če funkcija pametnega obveščanja ne deluje ali preneha delovati, za navodila obiščite support.polar.com.

http://support.polar.com/
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ALARM
V mobilni aplikaciji Polar Flow lahko nastavite alarm na napravi Polar Loop 2.

1. Odprite mobilno aplikacijo Polar Flow.

2. Pojdite v možnost Settings > GENERAL > Alarm.

3. Alarm nastavite namožnost ON.

4. Nastavite čas alarma:

5. Nastavite ponovitev alarma:Mon to Fri, Every day aliOff.

6. Napravo Polar Loop 2 sinhronizirajte z mobilno aplikacijo tako, da tapnete gumb na dotik na napravi
Polar Loop 2.

7. Na prikazovalniku naprave Polar Loop 2 se prikažeALARM ON.
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NASTAVITVE
NASTAVITVE PRIKAZOVALNIKA
V spletni storitvi Polar Flow ali mobilni aplikaciji Polar Flow lahko določite, na kateri roki želite nositi napravo
Polar Loop 2. Nastavitev ustrezno spremeni usmerjenost prikazovalnika Polar Loop 2.

Za največjo natančnost rezultatov priporočamo, da zapestnico nosite na nedominantni roki.

Svoje nastavitve lahko kadar koli uredite prek spletne storitve in mobilne aplikacije Polar Flow.

Spreminjanje nastavitev prikazovalnika na vašem računalniku

1. Napravo Polar Loop 2 vklopite v USB-vrata vašega računalnika, obiščite spletno stran flow.polar.com
in se prijavite.

2. Pojdite v možnost Settings inProducts.

3. Izberite svojo napravo Polar Loop 2, pojdite v Settings in spremenite roko, na kateri boste nosili
napravo.

Spreminjanje nastavitev prikazovalnika v mobilni aplikaciji

1. Pojdite v možnost Settings.

2. Pod napravo Polar Loop 2 izberite želeno zapestje.

NASTAVITEV ČASA DNEVA
Trenutni čas in njegova oblika zapisa se z ure vašega računalniškega sistema po sinhronizaciji s spletno
storitvijo Polar Flow prenese na vašo napravo Polar Loop 2. Da bi spremenili čas na vašem sledilniku
aktivnosti, morate najprej spremeniti časovni pas na svojem računalniku in nato sinhronizirati napravo Polar
Loop 2.

Če spremenite časovni pas namobilni napravi ter sinhronizirate aplikacijo Polar Flow s spletno storitvijo Polar
Flow in napravo Polar Loop 2, se časovni pas v napravi Polar Loop 2 prav tako spremeni.

http://flow.polar.com/
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LETALSKI NAČIN

Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija z napravo Polar Loop 2. Še vedno jo lahko
uporabljate za beleženje vaše dejavnosti, vendar pa je nemorete uporabljati pri vadbah s senzorjem srčnega
utripa, niti nemorete svojih podatkov sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow.

Vklop letalskega načina

1. Krožite po zaslonskih prikazih prikazovalnika naprave Polar Loop 2, tako da večkrat uporabite gumb na
dotik. Ko se na prikazovalniku izpiše TIME , ga tapnite in za osem sekund pridržite. Najprej
prikazovalnik preklopi naACTV, vendar počakajte, da se prikaže črtkana črta.

2. Črta se prične zmanjševati, dokler ne ostane samo pika.

3. Ko se prikaže simbol letalskega načina, sprostite gumb. Prikaže se FLIGHT MODE ACTIVATED.

Izklapljanje letalskega načina

1. Na napravi Polar Loop 2 s prstom tapnite in pridržite prst na gumbu od 2 do 3 sekunde.

2. Ko se prikaže simbol letalskega načina, sprostite gumb. Prikaže se FLIGHT MODE DEACTIVATED.
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PRIKAZNA SPOROČILA

BATT. LOW

BATT. LOW se izpiše, ko se raven napolnjenosti baterije
zmanjšuje. V naslednjih 24 urah jomorate znova napolniti.

CHARGE

CHARGE besedilo se prikaže, ko je baterija skoraj prazna.
LED-diode so zatemnjene. Dokler naprave Polar Loop 2 ne
napolnite, z njo nemorete uporabljati senzorja srčnega utripa
ali mobilne aplikacije Polar Flow.

MEM. FULL

MEM. FULL se prikaže, ko je zasedenega 80 % pomnilnika
naprave Polar Loop 2. Svoje podatke o aktivnosti
sinhronizirajte v spletno storitev Polar Flow prek kabla USB
ali mobilne aplikacije Polar Flow. V napravo Polar Loop 2
lahko shranite do 12 dni podatkov o aktivnosti. Ko je
pomnilnik poln, so najstarejši podatki o aktivnosti prepisani z
najnovejšimi.
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MOBILNA APLIKACIJA POLAR FLOW
Zmobilno aplikacijo Polar Flow lahko spremljate in analizirate svoje podatke o aktivnosti na poti in brezžično
sinhronizirate svoje podatke iz naprave Polar Loop 2 v storitev Polar Flow.

Aplikacija Polar Flow vam omogoča, da si takoj po vadbi lahko brez povezave ogledate vizualno interpretacijo
vaše aktivnosti in podatkov o vadbi, ne glede na to, kje ste.

Dobite podatke o vaši aktivnosti 24/7 Spoznajte, koliko aktivnosti šemorate opraviti, da dosežete svoj dnevni
cilj, in kako ga boste dosegli. Oglejte si korake, razdaljo, porabljene kalorije in čas spanja. Prejemajte alarme o
neaktivnosti, ko je čas, da vstanete in se začnete gibati.

Če ste pri vaši vadbi uporabili senzor srčnega utripa, si lahko tudi na poti podrobneje ogledate svoje vadbene
rezultate. Samo izberite svojo vadbo, ki jo želite analizirati in videli boste krivuljo srčnega utripa z največjim in
povprečnim srčnim utripom, porabljenimi kalorijama ter odstotkommaščobe porabljenih kalorij. Preverite
lahko tudi porabljeni čas za izgorevanje maščobe in območja izboljšave telesne pripravljenosti ter si preberete
več o Koristih vadbe. Funkcija Koristi vadbe daje spodbudne povratne informacije o vaši vadbi in vas seznani
z učinki vaše vadbe. Pomnite: Funkcija Koristi vadbe je na voljo samo, če ste bili med vadbo več kot deset
minut v območju srčnega utripa, višjega od 50 % vašega največjega srčnega utripa.

Za začetek uporabe aplikacije Flow jo iz spletne trgovine App Store ali Google Play prenesite v vaš mobilni
telefon.

Za podporo in več informacij o uporabi aplikacije Polar Flow pojdite na support.polar.com/en/support/Flow_
app.

Pred prvo uporabomobilne naprave (pametni telefon, tablica) je to napravo treba združiti z napravo Polar Loop
2. Za več informacij glejte Get the Polar Flow mobile app.

Pomnite: za uporabo naprave Polar Loop 2 z mobilno aplikacijo Polar Flow morate napravo nastaviti s svojim
računalnikom. Več informacij o nastavitvi izdelka glejte Get Started.

http://support.polar.com/en/support/Flow_app
http://support.polar.com/en/support/Flow_app
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SPLETNA STORITEV POLAR FLOW
Spletni storitvi Polar Flow ste se pridružili ob nastavitvi naprave Polar Loop 2. Spletna storitev prikazuje vaš
cilj aktivnosti in podrobnosti vaše aktivnosti ter vam pomaga razumeti, kako vaše vsakodnevne navade in
odločitve vplivajo na vaše dobro počutje. Analizirajte vsako podrobnost srčnega utripa ter spoznajte več o
svoji zmogljivosti in napredku. Največje dosežke vaše aktivnosti in vadbe lahko delite s svojimi sledilci.

Feed

V razdelku Feed si lahko ogledate svoje nedavne aktivnosti in nedavne aktivnosti svojih prijateljev. Oglejte si
povzetke nedavnih aktivnosti in vadb, omogočite skupno rabo svojih najboljših dosežkov, komentirajte in
všečkajte aktivnosti svojih prijateljev.

Explore

V razdelkuExplore lahko brskate po zemljevidu in si ogledujete vadbe z informacijami o poti, ki so jih v
skupno rabo dali drugi uporabniki. Lahko se vrnete na poti drugih uporabnikov in si ogledate vrhunce njihove
poti.

Diary

V razdelkuDiary si lahko ogledate dnevno aktivnost in pregledate rezultate zadnje vadbe. Izbirate lahkomed
mesečnim ali tedenskim prikazom zgodovine dejavnosti ali vadbe in si ob dnevnem prikazu ogledatemesečni
ali tedenski povzetek.

Progress

V razdelkuProgress lahko sledite svojemu razvoju z ogledom poročil. Poročila so pripravna za sledenje
svojemu napredku pri vadbi v daljših obdobjih.
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POSODOBITEV VDELANE PROGRAMSKE
OPREME
Da bo vaša naprava Polar Loop 2 ustrezno posodobljena, so na voljo posodobitve vdelane programske
opreme. Kadar koli je na voljo nova različica vdelane programske opreme, vas bo programska oprema
FlowSync obvestila, damorate napravo Polar Loop 2 povezati z računalnikom. Posodobitve vdelane
programske opreme prenesite prek programske opreme FlowSync. O novi različici vdelane programske
opreme vas bo obvestila tudi aplikacija Polar Flow, vendar prek mobilne aplikacije ne bostemogli izvesti
posodobitev.

Posodobitve vdelane programske opreme so namenjene izboljšanju delovanja naprave Polar Loop 2. Lahko
vključujejo izboljšave obstoječih lastnosti, povsem nove lastnosti ali popravke virusov.

Za posodobitev vdelane programske oprememorate imeti:

l Račun spletne storitve Flow (Polarjev račun)

l Nameščeno programsko opremo FlowSync

l Napravo Polar Loop 2, ki je registrirana v spletno storitev Flow

Posodobitev vdelane programske opreme:

1. Napravo Polar Loop 2 vključite v USB-vrata računalnika s kablom, ki ste ga prejeli ob nakupu.

2. Programska oprema FlowSync prične sinhronizirati vaše podatke.

3. Po sinhronizaciji prejmete poziv za posodobitev vdelane programske opreme.

4. Izberite možnost Yes. Namesti se nova različica vdelane programske opreme (lahko traja nekaj časa)
in naprava Polar Loop 2 se znova zažene.

Zaradi posodobitve vdelane programske opreme ne boste izgubili nobenih podatkov. Pred posodobitvijo
se najpomembnejši podatki iz naprave Polar Loop 2 sinhronizirajo s spletno storitvijo Flow.
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PONASTAVITE NAPRAVO POLAR LOOP 2
Če imate težave z napravo Polar Loop 2, jo poskusite ponastaviti. Z USB-kablom jo priključite v vaš
računalnik in v programski opremi Polar FlowSync izvedite Factory Reset podSettings. S tovarniško
ponastavitvijo izbrišete vse podatke iz naprave Polar Loop 2 in jo uporabite kot pri prvi uporabi.

Za več informacij glejte support.polar.com/en/Loop2.

http://support.polar.com/en/support/how_do_i_reset_my_polar_loop?product_id=82350&category=troubleshooting
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NEGA NAPRAVE POLAR LOOP 2
Kot velja za vse elektronske naprave, je treba napravo Polar Loop 2 čistiti in jo skrbno negovati. Spodnja
navodila vam bodo pomagala pri izpolnjevanju garancijskih obveznosti, ohranjanju naprave v najboljšem
stanju in izogibanju težavam pri polnjenju ali sinhronizaciji.

ČIŠČENJE

Svojo napravo ohranjajte v čistem stanju.

l Napravo lahko čistite z blago raztopinomila in vode pod tekočo vodo. Do suhega jo obrišite z mehko
brisačo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali abrazivnih materialov, kot je jeklena volna ali kemikalije, ki
se uporabljajo za čiščenje. Za ohranjanje vodoodpornosti vadbene naprave ne umivajte z vodo pod
pritiskom.

l Če naprave ne nosite 24 ur na dan vse dni v tednu, pred shranjevanjem z naprave obrišite morebitno
vlago. Ne shranjujte naprave v nepredušnemmaterialu ali v vlažnem okolju, kot je plastična vrečka ali
športna torba.

l Po potrebi jo do suhega obrišite z mehko brisačo. Za čiščenje nečistoč z naprave uporabite vlažno
papirno brisačo.

USB-vrata naprave naj bodo čista, da zagotovite nemoteno polnjenje in sinhronizacijo.

l Če se vaša naprava ne polni pravilno ali se ne poveže s programsko opremo FlowSync, so lahko vzrok
nečistoče na območju za polnjenje na hrbtni strani naprave. Nežno odstranite prah, lase ali umazanijo,
nakopičeno na nožicah za polnjenje. Uporabite suho krpo za čiščenje oziroma nekaj, kar bi uporabili za
čiščenje očal. Uporabite lahko tudi npr. zobno ščetko, da dosežete vso trdovratno umazanijo v režah.
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SHRANJEVANJE

Napravo shranite na hladnem in suhem. Naprave ne shranjujte v vlažnem prostoru, v neprodušnemmaterialu
(plastični vrečki ali športni torbi) ali v bližini prevodnegamateriala (mokre brisače). Naprave ne izpostavljajte
neposredni sončni svetlobi za dalj časa, npr. v avtu ali nameščeno na kolesu.

Napravo je priporočljivo shranjevati tako, da je delno ali povsem napolnjena. Baterija med shranjevanjem
počasi izgublja svojo napolnjenost. Če boste vadbeno napravo shranili za več mesecev, je priporočljivo, da jo
znova napolnite po vsakih nekaj mesecih. To bo podaljšalo življenjsko dobo baterije.

STORITEV

Priporočamo, da v garancijskem obdobju izdelek servisira samo pooblaščeni servisni center Polar. Garancija
ne vključuje škode ali škode, ki je posledica servisiranja brez pooblastila družbe Polar Electro. Za več
informacij glejte Polarjeva omejenamednarodna garancija.

Za informacije za stik in vse naslove Polarjevih servisnih centrov obiščite spletno stran support.polar.com in
spletno stran za vašo državo.

PREVIDNOSTNI UKREPI
Naprava Polar Loop 2 je zasnovana tako, da vas obvešča o vaši aktivnosti in meri vaš srčni utrip. Ni
namenjena nobeni drugi uporabi.

Polarjeva vadbena naprava ni namenjena okoljskim meritvam, ki zahtevajo strokovno ali industrijsko
natančnost.

MOTNJE MED VADBO Z MERJENJEM SRČNEGA UTRIPA

Elektromagnetne motnje in vadbena oprema

V bližini električnih naprav se lahko pojavijo motnje. Med vadbo z vadbeno napravo lahkomotnje povzročijo
tudi postaje brezžičnih lokalnih omrežij (WLAN). Da bi se izognili neenakomernim odčitkom ali motnjam, se
odmaknite odmožnih virov motenj.

Vadbena oprema z elektronskimi ali električnimi deli, kot so zasloni LED, motorji in električne zavore, lahko
povzročijo moteče razpršene signale. Za razrešitev teh težav poskusite naslednje:

1. Odstranite trak senzorja srčnega utripa s prsi in uporabite vadbeno opremo kot običajno.

2. Vadbeno napravo premikajte po prostoru, dokler ne najdetemesta, na katerem ne prikazuje raztresenih
odčitkov ali na katerem simbol za srce ne utripa več. Motnje so pogosto najhujše neposredno pred
zaslonom opreme, medtem ko sta leva in desna stran zaslona bolj ali manj brez motenj.

3. Trak senzorja srčnega utripa znova namestite na prsi in ohranite vadbeno napravo čim bližje temu
območju brez motenj.

http://support.polar.com/
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Če vadbena naprava še vedno ne deluje z vadbeno opremo, je morda oprema električno preveč hrupna za
brezžičnomerjenje srčnega utripa. Za več informacij glejte support.polar.com.

ZMANJŠEVANJE TVEGANJA 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.

l Ali v zadnjih petih letih niste bili telesno dejavni?

l Ali imate visok krvni tlak ali visok holesterol v krvi?

l Ali jemljete katero koli zdravilo za uravnavanje krvnega tlaka ali zdravilo za srce?

l Ali ste imeli v preteklosti težave z dihanjem?

l Ali imate simptome katere koli bolezni?

l Ali okrevate po resni bolezni ali zdravljenju?

l Ali uporabljate srčni spodbujevalnik ali katero drugo vsajeno elektronsko napravo?

l Ali kadite?

l 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, alkohol in nikotin.

Pomembno je, da ste dovzetni za odzive svojega telesamed vadbo. Če med vadbo začutite nenadno
bolečino ali prekomerno utrujenost, je priporočljivo, da z vadbo prenehate ali nadaljujete z manjšo
intenzivnostjo.

Pomnite!Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali drugo vsajeno napravo, 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, nemoremo 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 vsajene 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 na alergično reakcijo zaradi uporabe izdelka,
preverite seznammaterialov, navedenih v tehničnih podatkih. Da bi preprečili kožne reakcije na senzor
srčnega utripa, ga nosite čez majico, vendar jo dobro navlažite pod elektrodami, da zagotovite brezhibno
delovanje.

Površina senzorja srčnega utripa lahko zaradi skupnega vpliva vlage inmočne abrazije začne puščati
barvo, ki lahko obarva oblačila. Če na kožo nanesete parfum, kremo za sončenje ali repelent, morate
zagotoviti, da ta ne pride v stik z vadbeno napravo ali senzorjem srčnega utripa. Ne nosite oblačil, ki lahko
puščajo barvo, saj se le ta lahko prenese na vadbeno napravo (zlasti vadbene naprave s svetlimi barvami).

http://support.polar.com/
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TEHNIČNI PODATKI
Baterija

Čas delovanja ob polni bateriji Do 8 dni s funkcijo beleženja aktivnosti
24/7 in 1 uro vadbe na dan (brez funkcije
pametnega obveščanja)

Do 3 dni s funkcijo beleženja aktivnosti
24/7 in 1 uro vadbe na dan (s funkcijo
pametnega obveščanja)

Vrsta 38mAH litij-polimerna, polnilna,
nenadomestljiva baterija.

Polnjenje Napajanje prek USB-priključka ali USB-
vrat računalnika z USB-priključkom tipa
A.

Čas polnjenja 90minut

Pomnilnik

Zmogljivost 4 Mb

Primeri 12 dni aktivnosti in 4 enourne vadbe
ali
7 dni aktivnosti in 8 enournih vadb.

Komunikacija

USB Polarjev USB-kabel pomeri

Zaključek kabla naprave Polar Loop 2 je
namagneten: shranjujte ga stran od
kreditnih kartic in železnih predmetov.

Brezžično BluetoothSmart®

Splošno

Delovna temperatura: od 0 °C do +50 °C/od 32 °F do 122 °F

Temperatura polnjenja: od 0 °C do +45 °C/od 32 °F do 113 °F

Natančnost meritve srčnega utripa: ± 1 bpm. Opredelitev velja za stabilne
razmere.

Merilni razpon srčnega utripa: 15–240 bpm
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Vodoodpornost

Polar Loop 2 20 m

Primerno za kopanje in plavanje.

Velikost

Obseg
Bele in roza zapestnice

Najm. 140 mm/5,5 palca
Najv. 220 mm/8,7 palca

Obseg
Črna zapestnica

Najm. 145 mm/5,7 palca
Najv. 240 mm/9,4 palca

Teža 38 g/1,34 unče

Širina 20 mm/0,8 palca

Prikazovalnik

85 LED-diod v matrici 5 × 17

Gumb

Zmogljivi gumb na dotik

Senzorji

3D-pospeševalnik

Materiali zapestnice

Sprednja plošča in trak Silikon (roza in beli modeli),
termoplastični poliuretan (črnmodel)

Okrasni deli sprednje plošče akrilonitril butadien + galvaniziran
material

Hrbtna plošča Steklena vlakna, polikarbonat

Vijaki hrbtne plošče Nerjavno jeklo

Priključni deli hrbtne plošče Nerjavno jeklo

Sponka Nerjavno jeklo
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PROGRAMSKA OPREMA POLAR FLOWSYNC

Za uporabo programske opreme FlowSync potrebujete računalnik z operacijskim sistemomMicrosoft
Windows ali Mac s spletno povezavo in prostimi USB-vrati.

Programska oprema FlowSync je združljiva z naslednjimi operacijskimi sistemi:

Operacijski sistem računalnika 32-bitni 64-bitni

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

mac OS 10.12 X

mac OS 10.13 X

mac OS 10.14 X

ZDRUŽLJIVOST MOBILNE APLIKACIJE POLAR FLOW

Naprave Polar delujejo z večino sodobnih pametnih telefonov. Spodaj so našteteminimalne zahteve:

l Mobilne naprave iOS 11 in novejši

l Mobilne naprave Android, združljive z Bluetooth 4.0, in Android 5 ali novejše (vse specifikacije za svoj
telefon preverite pri proizvajalcu telefona)

Naprave z operacijskim sistemom Android obravnavajo tehnologije, ki so uporabljene v naših izdelkih in
storitvah, kot so Bluetooth prikazovalnik skoraj prazne baterije (BLE), različni standardi in protokoli, na
različne načine. Zato je združljivost različna glede na proizvajalce telefonov in Polar žal nemore zagotoviti, da
bo vse funkcije mogoče uporabljati na vseh napravah.

VODOODPORNOST POLARJEVIH IZDELKOV

Večina Polarjevih izdelkov lahko nosite med plavanjem. Kljub temu pa niso primerni za potapljanje. Za
ohranjanje vodoodpornosti gumbov naprave ne pritiskajte v vodi. Pri merjenju srčnega utripa v vodi z napravo
Polar in senzorjem srčnega utripa, ki sta združljiva z GymLink, lahko pride domotenj zaradi naslednjih
vzrokov:
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l Visoka prevodnost morske vode in bazenske vode z visoko vsebnostjo klora. Kratek stik senzorja
srčnega utripa, zaradi česar senzor srčnega utripa ne zaznava EKG-signalov.

l Senzor srčnega utripa se lahko pri skoku v vodo ali visoki obremenitvi mišic med tekmovalnim
plavanjem premakne namesto na telesu, kjer zaznavanje EKG-signalov ni mogoče.

l Jakost EKG-signala se razlikuje pri posameznikih glede na njihovo sestavo tkiva. Pri merjenju srčnega
utripa v vodi so pogosteje prisotne težave.

Polarjeve naprave s funkcijo merjenja srčnega utripa na zapestju so primerne za plavanje in kopanje.
Podatke o vaši dejavnosti zbirajo prek gibov zapestja tudi med plavanjem. Pri testiranju smo ugotovili, da
meritev srčnega utripa na zapestju v vodi ni optimalna, zatomerjenja srčnega utripa na zapestju nemoremo
priporočati za plavanje.

V urarski industriji vodoodpornost običajno označujejo v metrih, ki označujejo statični vodni tlak na zadevni
globini. Družba Polar uporablja enak sistem označevanja. Vodoodpornost Polarjevih izdelkov je testirana v
skladu z mednarodnim standardom ISO 22810 ali IEC60529. Vsaka Polarjeva naprava, ki nosi oznako za
vodoodpornost, je bila pred dostavo preizkušena glede odpornosti na vodni tlak.

Polarjevi izdelki so razdeljeni v štiri različne kategorije glede na vodoodpornost. Kategorijo vodoodpornosti
preverite na zadnji strani Polarjevega izdelka in jo primerjajte s spodnjim grafom. Pomnite, da se te definicije
ne nanašajo na izdelke drugih proizvajalcev.

Pri kakršni koli podvodni dejavnosti je dinamični tlak, ki se ustvarja med premikanjem v vodi, večji od
statičnega. To pomeni, da če izdelek premikate pod vodo, je izpostavljen večjemu tlaku kot v mirovanju.

Oznaka na hrbtni
strani izdelka

Škropljenje
vode,
pot, dežne
kapljice
itd.

Kopanje
in
plavanje

Prosto
potapljanje
z dihalko
(brez
zračnih
jeklenk)

Globinsko
potapljanje

(z
jeklenkami)

Lastnosti
vodoodpornosti

Water resistant IPX7
(Vodoodporen IPX7)

V REDU - - - Ne umivajte z vodo pod
pritiskom.
Zaščiteno pred pljuski,
dežnimi kapljicami itd.
Referenčni standard:
IEC60529.

Water resistant IPX8
(Vodoodporen IPX8)

V REDU V REDU - - Najmanj za kopanje in
plavanje.
Referenčni standard:
IEC60529.

Vodoodpornost
Vodoodporno do
20/30/50metrov
Primerno za plavanje

V REDU V REDU - - Najmanj za kopanje in
plavanje.
Referenčni standard:
ISO22810.
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Water resistant 100
m (Vodoodporen do
100m)

V REDU V REDU V REDU - Za pogosto uporabo v vodi,
vendar ne za globinsko
potapljanje.
Referenčni standard:
ISO22810.

POLARJEVA OMEJENA MEDNARODNA GARANCIJA
l Ta garancija ne vpliva na potrošnikove zakonske pravice iz veljavnih državnih ali deželnih zakonov ali
potrošnikove pravice do trgovca, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe.

l Polarjevo omejenomednarodno garancijo je izdalo podjetje Polar Electro Inc. za potrošnike, ki so
izdelek kupili v ZDA ali Kanadi. Polarjevo omejenomednarodno garancijo je izdalo podjetje Polar
Electro Oy za potrošnike, ki so izdelek kupili v drugih državah.

l Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. prvotnemu potrošniku/kupcu tega izdelka daje jamstvo, da na tem
izdelku ne bo napak v materialu ali v izdelavi dve (2) leti po datumu nakupa.Garancijska doba za
zapestni pašček s kristali je eno (1) leto.

l Račun, ki ga prejmete ob nakupu, služi kot dokaz o nakupu.

l Garancija ne krije baterije, običajne obrabe, škode, ki bi nastala zaradi napačne uporabe, zlorabe,
nesreč ali neupoštevanja varnostnih opozoril; neprimernega vzdrževanja, komercialne uporabe,
počenega, razbitega ali opraskanega ohišja/zaslona, paščka, elastičnega traku in oblačil Polar.

l Garancija ne pokriva poškodb, izgube, stroškov ali izdatkov, neposrednih, posrednih ali nenamernih,
posledičnih ali posebnih na podlagi izdelka ali ki so z njim povezani.

l Dvoletna (2) garancija ne vključuje rabljenih izdelkov, razen če lokalni zakoni ne določajo drugače.

l Med garancijsko dobo bodo izdelek popravili ali ga zamenjali v enem od pooblaščenih Polarjevih
servisnih centrov, ne glede na državo nakupa.

Garancija za kateri koli izdelek je omejena na države, v katerih se je izdelek prvotno tržil.

Ta izdelek je skladen z direktivo 2014/53/EU in 2011/65/EU.

Zadevna izjava o skladnosti in druge regulativne informacije za posamezen izdelek so na voljo na
www.polar.com/sl/informacije_o_predpisih.

Oznaka s prečrtanim smetnjakom kažejo, da so Polarjevi izdelki elektronske naprave in da zanje velja
Direktiva 2012/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), za
baterije in akumulatorje, uporabljene pri teh izdelkih, pa velja Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih. Ti izdelki in
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baterije/akumulatorji v izdelkih Polar morajo biti odstranjeni ločeno v državah EU. Podjetje Polar spodbuja
zmanjševanje možnih učinkov odpadkov na okolje in človeško zdravje tudi zunaj Evropske Unije z
upoštevanjem lokalnih predpisov glede odstranjevanja odpadkov in, kjer je mogoče, z ločenim zbiranjem
elektronskih naprav za izdelke in zbiranjem baterij in akumulatorjev.

Izdelal Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tel. +358 8 5202 100, Faks +358 8 5202 300,
www.polar.com.

Polar Electro Oy je podjetje s certifikatom ISO 9001:2008.

© 2015 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finska. Vse pravice pridržane. Noben del tega priročnika se
ne sme uporabiti ali razmnoževati v nobeni obliki in na noben način brez predhodnega pisnega soglasja
podjetja Polar Electro Oy.

Imena in logotipi iz tega uporabniškega priročnika ali v embalaži tega izdelka so registrirane blagovne znamke
podjetja Polar Electro Oy. Imena in logotipi iz tega uporabniškega priročnika ali pakiranja tega izdelka,
označeni s simbolom ®, so registrirane blagovne znamke Polar Electro Oy. Windows je registrirana blagovna
znamkaMicrosoft Corporation, Mac OS pa registrirana blagovna znamka Apple Inc. App Store je servisna
znamka družbe Apple Inc. Google Play je blagovna znamka družbeGoogle Inc. Bluetooth® besedni znak in
logotipi so registrirane blagovne znamke, katerih lastnik je Bluetooth SIG, Inc., in vsakršna uporaba tovrstnih
oznak s strani Polar Electro Oy je pod licenco. Swarovski® je registrirana blagovna znamka družbe
Swarovski AG.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI
l Gradivo v tem priročniku je samo informativne narave. Izdelki, ki jih opisuje, se lahko zaradi
proizvajalčevega programa neprestanega razvoja spremenijo brez predhodnega obvestila.

l Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne izjavlja ali jamči za ta priročnik ali izdelke, ki so v njem opisani.

l Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ne odgovarja za poškodbe, izgubo, stroške ali izdatke, neposredne,
posredne ali nenamerne, posledične ali posebne, ki izvirajo iz uporabe tegamateriala ali izdelkov,
opisanih tam, ali ki so z njimi povezane.
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