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POLAR LOOP 2 KÄYTTÖOHJE
ESITTELY
Kiitos uuden ja entistä paremman Polar Loop 2:n hankinnasta.

Tämän käyttöohjeen avulla pääset alkuun uuden ystäväsi kanssa. Ohjevideoita ja tämän käyttöohjeen
uusimman version löydät osoitteesta support.polar.com/fi/Loop2.

YLEISKUVA

Polar Loop 2

http://support.polar.com/fi/support/polar_loop_2_product_support
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Polar Loop 2 seuraa kaikkea aktiivisuuttasi – askel askeleelta ja hyppy hypyltä pitkin päivää – ja kertoo, mitä
hyötyä siitä sinulle on. Se palkitsee sinut aktiivisuudesta ja auttaa lähtemään liikkeelle, jos et vielä ole
saavuttanut päivittäistä aktiivisuustavoitettasi.

USB-johto

Tuotepakettiin sisältyy USB-johto. Voit käyttää sitä akun lataamiseen ja tietojen synkronoimiseen Polar Loop
2:n ja Flow -verkkopalvelun välillä FlowSync-ohjelman avulla.

Polar Flow -sovellus

Näet aktiivisuus- ja harjoitustiedot yhdellä silmäyksellä. Flow-sovellus synkronoi aktiivisuus- ja
harjoitustiedot langattomasti Polar Flow -verkkopalveluun. Saat sen App StoreSM- tai Google PlayTM -
kaupasta.

Polar FlowSync -ohjelma

Polar FlowSync -ohjelmalla voit synkronoida tiedot Polar Loop 2:n ja Polar Flow -verkkopalvelun välillä
tietokoneen avulla. Siirry osoitteeseen flow.polar.com/start, ota Polar Loop 2 käyttöön sekä lataa ja asenna
FlowSync-ohjelma.

Polar Flow -verkkopalvelu

Voit seurata saavutuksiasi, saat ohjeita ja näet yksityiskohtaiset tiedot aktiivisuudestasi ja harjoittelustasi.
Kerro ystävillesi saavutuksistasi. Kaikki tämä on osoitteessa polar.com/flow.

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

Laatikon sisältö

1. Polar Loop 2

2. Jousitapeilla varustettu solki (liitetty Polar Loop 2:een)

3. Solkityökalu

4. Varajousitappi

5. USB-johto

6. Pikaopas jamittaustyökalu
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TÄMÄ ON POLAR LOOP 2

Polar Loop 2:n osat

1. Näyttö

2. Kosketuspainike

3. Solki

4. USB-liitin



9

ALOITTAMINEN
Polar Loop 2:n asetustenmäärittäminen 9
Lataa ja asenna Polar FlowSync 9
Liitä Polar Loop 2 10
Liity Polar Flow -yhteisöön 10

Rannekkeen koonmukauttaminen 12
Polar Flow -mobiilisovelluksen hankkiminen 14
Yhdistä Polar Loop 2 jamobiililaitteesi 15

Akku ja sen lataaminen 15

POLAR LOOP 2:N ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN
Polar Loop 2:n asetustenmäärittäminen edellyttää tietokonetta ja Internet-yhteyttä, sillä asetukset
määritetään Polar Flow -verkkopalvelussa. PC- ja Mac-tietokonetta koskevat vaatimukset kerrotaan
seuraavassa.

PC

Ohjelmisto: Windows 7, Windows 8 tai uudempi

Laitteisto: USB-portti

Mac

Ohjelmisto: Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 tai uudempi

Laitteisto: USB-portti

LATAA JA ASENNA POLAR FLOWSYNC

Polar Loop 2:n asetustenmäärittäminen, aktiivisuustietojen synkronoiminen ja Polar Loop 2:n:n
laiteohjelmiston pitäminen ajan tasalla edellyttävät Polar FlowSync -ohjelmiston lataamista ja asentamista.

1. Siirry osoitteeseen flow.polar.com/start ja lataa Polar FlowSync.

2. Suorita asennuspaketti ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos ponnahdusikkunassa kehotetaan käynnistämään tietokone uudelleen, voit ohittaa ikkunan ja jatkaa.

Kun asennus on valmis, FlowSync käynnistyy automaattisesti ja pyytää sinua liittämään Polar-tuotteesi.

https://flow.polar.com/start
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Katso tarkemmat ohjeet FlowSync-ohjelman asentamiseen osoitteesta polar.com/support/FlowSync.

LIITÄ POLAR LOOP 2

Polar Loop 2 on varastointitilassa ja se aktivoituu, kun kytket sen tietokoneeseen asetusten
määrittämistä varten.

LiitäPolar Loop 2 tietokoneen USB-porttiin pakkauksessa toimitetulla johdolla. Kaapelin magneettinen pää
napsahtaa paikalleen, kun se liitetään rannekkeeseen oikein. Anna tietokoneen asentaa kaikki ehdotetut
USB-ajurit.

Älä käytä USB-hubeja. Niiden tuottama teho ei ehkä riitä aktiivisuusrannekkeen lataamiseen.

LIITY POLAR FLOW -YHTEISÖÖN

1. Polar Flow -verkkopalvelu avautuu automaattisesti Internet-selaimeesi.

Polar Loop 2:n näyttöön tulee synkronointimerkki.

Jos Polar Flow -verkkopalvelu ei avaudu, irrota Polar Loop 2 tietokoneesta ja liitä se takaisin.

http://www.polar.com/support
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2. Luo Polar-tili tai kirjaudu sisään, jos sinulla on jo tili. PainaSeuraava.

Polar-tilin avulla voit käyttää kaikkia kirjautumista edellyttäviä Polar-palveluita. Näitä ovat esimerkiksi
Polar Flow -verkkopalvelu ja polarpersonaltrainer.com.

3. Määritä asetukset:

Syötä fyysiset asetuksesi. Määritä ne tarkasti. Kun asetukset ovat oikein, saat henkilökohtaista
ohjausta sekä päivittäisen aktiivisuutesi ja harjoitustesi tarkan tulkinnan.

Valitse Polar Loop 2:n näyttöön haluamasi ajanmuoto. Valitse, kummassa ranteessa pidät ranneketta
– tämä asetus määrittää näytön suunnan.

Saat tarkimmat tulokset, kun pidät ranneketta heikommassa kädessäsi.

Määritä lopuksi aktiivisuustasosi, niin saat sopivan aktiivisuustavoitteen.

Voit muokata asetuksia milloin tahansa Polar Flow -verkkopalvelussa ja -mobiilisovelluksessa.

4. Aloita synkronointi painamallaValmis, niin asetukset synkronoidaan Polar Loop 2:n ja Polar Flow -
verkkopalvelun välillä.

Odota, kunnes synkronointi on suoritettu loppuun, ennen kuin irrotat Polar Loop 2:n. Kun synkronointi
on suoritettu loppuun, Polar Loop 2:n näyttöön tulee tarkistusmerkki ja lataussymboli akun
latautuessa. Polar Flow -verkkopalvelun päiväkirja avautuu tietokoneen näyttöön.

Jos Polar Loop 2:n laiteohjelmistoon on saatavana päivitys, se kannattaa asentaa tässä
vaiheessa. Katso lisätietoja kohdasta Laiteohjelmistopäivitys.

Nyt voit mukauttaa rannekkeen sopivaksi tai antaa Polar Loop 2:n akun latautua täyteen. Jos irrotat Polar
Loop 2:n ennen kuin akku on latautunut täyteen, muista ladata se täyteenmyöhemmin.
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Katso lisätietoja verkkopalvelusta kohdasta Polar Flow -verkkopalvelu.

RANNEKKEEN KOON MUKAUTTAMINEN

Mukauta Polar Loop 2 oman ranteesi mukaiseksi näiden ohjeiden avulla.

1. Avaa solki painamalla soljen sivuilla olevia painikkeita.

2. Irrota solki molemmista päistä.

Napsauta jousitapit ulos paketissamukana olevan solkityökalun avulla. Irrota sitten solki
rannekkeesta.

3. Mittaa ranteesi.

Leikkaamittaustyökalu pikaoppaasta pisteviivaa pitkin.
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Kierrä työkalu ranteesi ympärille ja tarkista numerot. Rannekkeen kumpaakin päätä varten on yksi
numero. Numerot osoittavat, kuinkamonta rannekkeen sisäpuolella olevien urien välistä segmenttiä
sinun on poistettava.

Ranneke tuntuumukavammalta, kun se on hieman löysällä.

4. Lyhennä ranneketta huolellisesti molemmista päistä.

On tärkeää lyhentää hihnaamolemmista päistä, jotta näyttö pysyy keskellä.

Poista mittaamasi numeron osoittamamäärä segmenttejä toisesta päästä. Seuraa suoraa linjaa
urassa ja jousitappien reikien välissä ja leikkaa sitten ranneketta varovasti.

Varo, ettet leikkaa jousitappien reikiä.

Toista tämä rannekkeen toisessa päässä.
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5. Aseta solki takaisin paikalleen.

Aseta jousitappi rannekkeen päässä olevaan ensimmäiseen reikään ja aseta jousitapin toinen pää
soljessa olevaan jousitapin reikään.

Vie jousitapin toinen pää työkalun avulla toiseen soljessa olevaan jousitapin reikään.

Toimi samoin rannekkeen toisessa päässä.

Jos soljen asettaminen takaisin on hankalaa, varmista, että leikkauslinja on suora. Leikkaa
ranneketta tarvittaessa.

6. Kokeile, sopiiko ranneke ranteeseesi.

Tarvittaessa voit säätää pituutta siirtämällä soljen yhden jousitapin ulompaan jousitapin reikään.
Tarvittaessa voit myös lyhentää ranneketta uudelleen segmentti kerrallaan.

Jos vahingossa lyhennät Polar Loop 2:n ranneketta liikaa, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Polar-
asiakaspalveluun kuukauden kuluessa ostopäivästä, niin saat uuden rannehihnanmaksutta.

POLAR FLOW -MOBIILISOVELLUKSEN HANKKIMINEN
Hanki Polar Flow -mobiilisovellus, niin voit seurata ja analysoida aktiivisuustietojasi lennossa ja synkronoida
tietosi langattomasti Polar Loop 2:sta Polar Flow -palveluun.

Aloita Flow-sovelluksen käyttö lataamalla sovellus matkapuhelimeesi App Store- tai Google Play -kaupasta.

Tukitietoa ja lisätietoja Polar Flow -sovelluksen käytöstä on osoitteessa support.polar.com/fi/tuki/Flow_app.

Jotta voit käyttää Polar Loop 2:ta Polar Flow -mobiilisovelluksen kanssa, tuotteen asetukset on
määritettävä tietokoneella. Lisätietoja tuotteen asetustenmäärittämisestä on kohdassa Polar Loop 2:n
asetustenmäärittäminen.

http://support.polar.com/fi/tuki/Flow_app
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YHDISTÄ POLAR LOOP 2 JA MOBIILILAITTEESI

Ennen yhdistämistä

l Määritä asetukset ja hanki Polar-tili osoitteessa flow.polar.com/start luvun Polar Loop 2:n asetusten
määrittäminenmukaisesti.

l Lataa Flow-sovellus App Store- tai Google Play -kaupasta.

l Varmista, että mobiililaitteessasi onBluetooth päällä ja että laite ei ole lentotilassa.

l Varmista, että mobiililaitteesi on yhteydessä Internetiin.

Mobiililaitteen yhdistäminen:

1. Avaa Polar Flow -sovellus mobiililaitteessa ja kirjaudu sisään Polar-tunnuksillasi.

2. Odota, kunnes Liitä tuote -näyttö avautuumobiililaitteessa.

3. Yhdistä Polar Loop 2 sovellukseen napauttamalla rannekkeen painiketta. Odota, kunnes Polar Loop
2:n näyttö sammuu ja synkronointi voi alkaa.

Pidä Polar Loop 2 riittävän lähellä puhelinta, jotta yhdistäminen onnistuu.

4. Hyväksy yhdistäminen napauttamalla mobiililaitteessasiOK.

Polar Flow -sovellus aloittaa synkronoinnin Polar Loop 2:n kanssaBluetoothin välityksellä, ja synkronoi sitten
tiedot Polar Flow -verkkopalveluun Internet-yhteyden avulla. Polar-tilisi asetukset siirretään verkkopalvelusta
mobiilisovellukseen, ja sovellus näyttää henkilökohtaiset aktiivisuustietosi ja ohjeita.

Katso lisätietoja mobiilisovelluksesta kohdasta Polar Flow -mobiilisovellus.

AKKU JA SEN LATAAMINEN
Polar suosittelee, että tuotteen käyttöiän päätyttyäminimoit jätteistä ympäristölle ja ihmiselle aiheutuvat
haitat noudattamalla paikallisia jätteidenkäsittelymääräyksiä ja hyödyntämällä elektronisten laitteiden
lajitteluamahdollisuuksienmukaan. Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattoman yhdyskuntajätteenmukana.

Polar Loop 2 on varustettu sisäisellä, ladattavalla akulla. Täyteen ladattuna Polar Loop 2:n akun varaus
kestää jopa kahdeksan päivää käytöstä riippuen. Akku on ladattava useammin, jos esimerkiksi selaat näyttöä
paljon tai käytät Polar Loop 2:ta sykeharjoitteluun.

Lataa Polar Loop 2 tietokoneen USB-liitännän kautta tuotepakettiin kuuluvan USB-johdon avulla. Jos haluat
liittää USB-liittimen pistorasiaan, käytä USB-virtasovitinta (ei sisälly myyntipakkaukseen). Jos akku on
tyhjentynyt eikä näyttöön tule valoa pistokkeen kytkemisen jälkeen, latausanimaation ilmestyminen näyttöön
voi viedä jopa 20 sekuntia. Akun latautuessa näytössä vaihtelevat lataussymboli ja akun varaustasoa
osoittava prosenttilukema. Akku latautuu täyteen noin 90minuutissa.

http://www.flow.polar.com/start
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Voit ladata akun seinäpistorasiasta. Seinäpistorasiasta lataaminen edellyttää USB-sovitinta (ei sisälly
tuotepakkaukseen). Jos käytät USB-virtasovitinta, varmista, että sovittimessa onmerkintä ”output 5Vdc” ja
että sen antama virta on vähintään 500mA. Käytä vain asianmukaisesti hyväksyttyä USB-virtasovitinta
(merkintä ”LPS”, ”Limited Power Supply”, "UL listed” tai ”CE”).

Älä lataa Polar-tuotteita 9 voltin laturilla, sillä sen käyttö voi vahingoittaa Polar-tuotetta.

Polar Loop 2 ilmoittaa, kun akun varaus on heikko. Lisätietoja heikosta varauksesta kertovista ilmoituksista
on kohdassa Näytön viestit.
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SEURAA PÄIVITTÄISTÄ AKTIIVISUUTTASI
Polar Loop 2 seuraa aktiivisuuttasi sisäisellä 3D-kiihtyvyysanturilla, joka tallentaa ranteesi liikkeitä. Se
kertoo, kuinka aktiivinen olet arkielämässäsi, analysoimalla liikkeidesi taajuuden, intensiteetin ja
säännöllisyyden yhdessä fyysisten tietojesi kanssa.

Katso lisätietoja Polarin ympärivuorokautisesta aktiivisuuden seurannasta osoitteesta support.polar.com.

AKTIIVISUUSTAVOITE

Polar Loop 2 antaa joka päivä aktiivisuustavoitteen ja ohjeita sen saavuttamiseen. Aktiivisuustavoite
näytetään palkkina, joka täyttyy vähitellen ja osoittaa, kuinka lähellä tavoitetta olet. Kun palkki on täynnä, olet
saavuttanut tavoitteesi. Aktiivisuustavoite perustuu henkilökohtaisiin tietoihisi ja aktiivisuusasetukseesi,
jonka voit tarkistaa Flow-verkkopalvelussa päivittäisen aktiivisuustavoitteen asetuksista.

Kirjaudu Flow-verkkopalveluun, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa nimeäsi/profiilikuvaasi ja siirry
Asetukset-kohdan Päivittäinen aktiivisuus -tavoitevälilehdelle.

Voit valita päivittäisen aktiivisuustavoitteen asetuksen kolmesta aktiivisuustasosta senmukaan, mikä niistä
kuvaa parhaiten tyypillistä päivääsi ja aktiivisuuttasi (katso seuraavan kuvan kohta 1). Valinta-alueen (katso
seuraavan kuvan kohta 2) alapuolelta näet, kuinka aktiivinen sinun on oltava saavuttaaksesi päivittäisen
tavoitteesi valitulla tasolla. Jos teet esimerkiksi toimistotyötä ja vietät suurimman osan päivästä istuallasi,
sinulta odotetaan noin seitsemää tuntia matalan tehon aktiivisuutta tavallisen päivän kuluessa. Tavoitteet
ovat korkeammat niille, jotka seisovat ja kävelevät paljon työpäivänsä aikana.

http://support.polar.com/
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Aktiivisuustavoitteen saavuttamiseen tarvittava aktiivisuusaika riippuu valitusta tasosta ja aktiivisuuden
intensiteetistä. Voit saavuttaa tavoitteesi nopeammin tehokkaamman aktiivisuuden avulla tai pitää yllä
hieman rauhallisempaa tahtia pidempään päivänmittaan. Myös ikä ja sukupuoli vaikuttavat
aktiivisuustavoitteen saavuttamisen edellyttämään intensiteettiin. Mitä nuorempi olet, sitä intensiivisempää
aktiivisuutesi on oltava.

AKTIIVISUUSTIEDOT

Polar Loop 2 on varustettu LED-näytöllä, jota voit tarkastella napin painalluksella.

Voit selataACTV-, CALS-, STEP- ja TIME-näyttöjä napauttamalla kosketuspainiketta useita kertoja.

Kustakin otsikosta näytetään tarkemmat tiedot. Näyttö vaihtuu itsestään kahden sekunnin välein.

ACTV tarkoittaa päivittäistä aktiivisuutta. Aktiivisuuspalkki
havainnollistaa päivittäistä aktiivisuustavoitetta.
Aktiivisuuspalkki täyttyy, kun saavutat päivittäisen
tavoitteesi.

Kun olet saavuttanut päivittäisen tavoitteesi ja
aktiivisuuspalkki on täynnä, näet aktiivisuutesi
prosenttiosuutena päivittäisestä tavoitteestasi.

Voit saavuttaa tavoitteesi nopeammin tehokkaamman
aktiivisuuden avulla tai pitää yllä hieman rauhallisempaa
tahtia pidempään päivänmittaan.
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Aktiivisuuspalkki täyttyy liikkuessasi

Jäljellä ennen kuin saavutat tavoitteesi

TO GO tarkoittaa vaihtoehtoja, joiden avulla saavutat
päivittäisen aktiivisuustavoitteesi. Se kertoo aktiivisuuden
tarvittavanmääränmatalalla, keskimääräisellä ja korkealla
intensiteetillä. Tavoitteita on yksi, mutta sen voi saavuttaa
monella eri tavalla.

Päivittäinen aktiivisuustavoite voidaan saavuttaamatalan,
keskitason tai korkean intensiteetin aktiivisuudella. Polar
Loop 2:ssaUP tarkoittaamatalaa,WALK keskimääräistä ja
JOG korkeaa tehoa. Polar Flow -verkkopalvelussa ja -
mobiilisovelluksessa on lisää esimerkkejä matalan,
keskimääräisen ja korkean intensiteetin aktiviteeteista.

TAI

JOG tarkoittaa korkean intensiteetin aktiivisuutta, kuten
hölkkää, ohjattua tuntia, naruhyppelyä, koripalloa,
jalkapalloa, tennistä, käsipalloa tai squashia.

Polar Loop 2 näyttää jäljellä olevan ajan, jossa saavutat
tavoitteesi korkean intensiteetin aktiivisuudella.

WALK tarkoittaa keskitason intensiteetin aktiivisuutta, kuten
kävelyä, ruohonleikkuuta, kuntopiiriä, keilailua, rullalautailua,
kevyttä tanssia, kevyttä uintia tai pöytätennistä.

Polar Loop 2 näyttää jäljellä olevan ajan, jossa saavutat
tavoitteesi keskitason intensiteetin aktiivisuudella.



20

TAI

UP tarkoittaa jalkeilla ollessa tapahtuvaamatalan
intensiteetin aktiivisuutta, kuten siivousta, tiskausta,
puutarhatöitä, kitaransoittoa, leivontaa, biljardia, rauhallista
kävelyä, tikanheittoa ja taijia.

Polar Loop 2 näyttää jäljellä olevan ajan, jossa saavutat
tavoitteesi matalan intensiteetin aktiivisuudella.

CALS tarkoittaa poltettuja kaloreita kilokaloreinamitattuna.

Kalorilukemaan sisältyvät perusaineenvaihduntasi
kuluttamat kalorit ja päivittäisissä aktiviteeteissa kuluttamasi
kalorit. Jos käytät harjoitellessasi sykemittaria, myös
sykkeeseen perustuva kalorimäärä lasketaan päivittäin
kuluttamiisi kaloreihin.

Perusaineenvaihdunnan kuluttamat kalorit lasketaan, vaikka
et käyttäisi Polar Loop 2:ta.

STEP tarkoittaa ottamiasi askeleita.

Kehon liikkeidenmäärä ja tyyppi rekisteröidään, ja ne
muunnetaan arvioiduksi askelmääräksi.
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TIME tarkoittaa kellonaikaa.

Ohjeet kellonajanmuuttamiseen ovat kohdassa Asetukset.

AKTIIVISUUSMUISTUTUS

On yleisesti tiedossa, että fyysisellä aktiivisuudella on suuri merkitys terveyden ylläpidossa. Lisäksi on
tärkeää välttää pitkäaikaista istumista. Pitkäaikainen istuminen on terveydelle haitallista myös niinä päivinä,
kun harjoittelet ja saavutat päivittäisen aktiivisuutavoitteesi. Polar Loop 2 huomaa, jos olet päivän aikana liian
kauan paikallasi, ja auttaa näin sinua nousemaan välillä ylös ja välttämään istumisen aiheuttamia
terveyshaittoja.

Jos olet istunut paikallasi lähes tunnin ajan, saat aktiivisuusmuistutuksen. Polar Loop 2 värisee ja näytön
LED-valot alkavat vilkkua. Nouse ylös ja liiku haluamallasi tavalla. Käy lyhyellä kävelyllä, venyttele tai liiku
muuten hetki. Vilkkuminen loppuu, kun lähdet liikkeelle. Jos napautat kosketuspainiketta LED-valojen
vilkkuessa, näyttöön tulee viesti ITS TIME TO MOVE!. Jos et lähde liikkeelle viidenminuutin kuluessa, saat
passiivisuusleiman. Se näkyy Flow-sovelluksessa ja -verkkopalvelussa synkronoinnin jälkeen.

Flow-sovellus antaa saman ilmoituksen, jos aktiivisuusmuistutus on käytössä Flow-sovelluksessa ja
mobiililaite onBluetooth-yhteydessä Polar Loop 2 -laitteeseen.

Flow-sovellus ja -verkkopalvelu näyttävät, kuinkamonta passiivisuusleimaa olet saanut. Näin voit tarkistaa
päivittäiset rutiinisi ja tehdä aktiivisemman elämäntavan edellyttämiämuutoksia.
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UNTA KOSKEVAT TIEDOT FLOW-SOVELLUKSESSA JA FLOW-
VERKKOPALVELUSSA

Jos käytät Polar Loop 2:ta yöllä, se seuraa nukkumiseen käyttämääsi aikaa ja unesi laatua
(rauhallista/levotonta). Unitilaa ei tarvitse ottaa käyttöön, vaan laite havaitsee automaattisesti ranteesi
liikkeiden perusteella, että nukut. Nukkumiseen käyttämäsi aika ja unen laatu (rauhallinen/levoton) näytetään
Flow-verkkopalvelussa ja Flow-sovelluksessa, kun Polar Loop 2 on synkronoitu.

Uniaika on pisin yhtenäinen lepoaika 24 tunnin ajalta, alkaen klo 18:00 ja päättyen seuraavana päivänä klo
18:00. Alle tunninmittaiset katkokset unessa eivät keskeytä unen seurantaa. Niitä ei kuitenkaan lasketa
mukaan nukkumiseen käyttämääsi aikaan. Yli yhden tunninmittaiset tauot keskeyttävät nukutun ajan
seurannan.

Jaksot, joiden aikana nukut rauhallisesti ja liikkumatta juuri lainkaan, lasketaan rauhalliseksi uneksi. Jaksot,
joiden aikana liikut ja vaihtelet asentoasi, lasketaan levottomaksi uneksi. Kaikkia liikkumatta vietettyjä
jaksoja ei lasketa yhteen, vaan laskennassa painotetaan pitkiä liikkumatta vietettyjä jaksoja enemmän kuin
lyhyitä. Rauhallisen unen prosenttiosuus vertaa rauhallisesti nukkumaasi aikaa kokonaisuniaikaan.
Rauhallinen uni on yksilöllistä, ja sen tulkinnassa on huomioitava kokonaisuniaika.

Rauhallisen ja levottoman unenmäärän perusteella tiedät, kuinka hyvin olet nukkunut, ja näet, vaikuttavatko
päivittäisten rutiinienmuutokset siihen. Nämä tiedot voivat auttaa sinua nukkumaan paremmin ja tuntemaan
olosi levänneeksi päivällä.

AKTIIVISUUSTIEDOT FLOW-SOVELLUKSESSA JA FLOW-
VERKKOPALVELUSSA

Polar Flow -mobiilisovelluksen avulla voit seurata ja analysoida aktiivisuustietojasi lennossa ja synkronoida
tietosi langattomasti Polar Loop 2:sta Polar Flow -palveluun. Saat tarkimmat tiedot aktiivisuudestasi Flow-
verkkopalvelusta.

Aktiivisuuden vaikutus seuraa kaikkia päivän aikana tekemiäsi aktiivisia valintoja ja näyttää, miten ne
auttavat sinua pysymään terveenä. Se palkitsee sinut aktiivisuudesta ja kehottaa lähtemään liikkeelle, jos et
vielä ole saavuttanut päivittäistä aktiivisuustavoitettasi. Aktiivisuuden vaikutus antaa päivittäin, viikoittain ja
kuukausittain palautetta, sillä mitä enemmän liikut, sitä suuremmat saavuttamasi terveysvaikutukset ovat.
Voit tarkistaa edistymisesi matkapuhelimestasi tai verkosta.

Aktiivisuusalueet: Polar Loop 2 seuraa päivittäistä aktiivisuuttasi viidellä eri tasolla: lepo, istuminen, matala,
keskimääräinen ja korkea. Semittaa eri aktiivisuusalueita (matala, keskimääräinen ja korkea), ja tavoite
täyttyy nopeammin korkeammalla aktiivisuustasolla. Polar Loop 2 -rannekkeessa UP tarkoittaamatalaa,
WALK keskimääräistä ja JOG korkeaa tehoa. Polar Flow verkkopalvelussa on lisää esimerkkejä matalan,
keskimääräisen ja korkean intensiteetin aktiviteeteista.

Edistynyt aktiivisuuden analysointi: Kokonaisaktiivisuusaika kertoo keholle ja terveydelle hyödyllisen
kehon liikkeen kumulatiivisen keston. Saat yksityiskohtaista tietoa fyysisestä aktiivisuudestasi ja sen
tuomista terveyttä edistävistä vaikutuksista sekä passiivisista jaksoistasi ja liian pitkistä paikallaan
viettämistäsi jaksoista.

Katso lisätietoja kohdasta Polar Flow -mobiilisovellus ja Polar Flow -verkkopalvelu.
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HARJOITTELU POLAR LOOP 2:N KANSSA
Polar Loop 2 seuraa kaikkea aktiivisuuttasi. Jos haluat hyötyä päivittäisestä urheilusta vielä enemmän,
lisävarusteena saatava PolarBluetooth® Smart -sykesensori sopii täydellisesti Polar Loop 2:n kumppaniksi.

Sykesensorin kanssa saat enemmän tietoa harjoittelustasi. Saat tarkat syketiedot reaaliajassa Polar Loop
2:een. Sykkeen lisäksi se näyttää harjoituksen pääasiallisen vaikutuksen – rasvanpoltto tai kunnon
kohottaminen – ja auttaa keskittymään haluamasi tavoitteen saavuttamiseen. Toiminto on nimeltään
EnergyPointer. Katso lisätietoja kohdasta EnergyPointer.

Kun käytät sykesensoria, voit seurata pyöräilyäsi tarkemmin. Kun käytät sykesensoria, harjoitus näkyy Polar
Flow -verkkopalvelussa tietojen synkronoinnin jälkeen.

SuosittelemmePolar H7BluetoothSmart® -sykesensorin käyttöä. Emme voi taata täyttä yhteensopivuutta
muiden valmistajien sykesensoreiden kanssa.

SYKESENSORIN PUKEMINEN

1. Kostuta kiinnitysvyön
elektrodipinnat.

2. Vie kiinnitysvyö rintakehäsi
ympärille rintalihasten
alapuolelle ja kiinnitä koukku
vyön toiseen päähän. Säädä
kiinnitysvyön pituus niin,
että vyö istuu tiukasti mutta
mukavasti.

3. Kiinnitä lähetinyksikkö
kiinnitysvyöhön.

4. Tarkista, että kostutettu
elektrodipinta on tiiviisti
ihoasi vasten ja että
lähetinyksikön Polar-logo on
rintakehäsi keskellä
oikeinpäin.

Irrota lähetinyksikkö kiinnitysvyöstä ja huuhtele vyö juoksevalla vedellä jokaisen harjoituksen jälkeen.
Hiki ja kosteus voivat pitää sykesensorin aktiivisena, jotenmuista kuivata se. Lue tarkemmat hoito-ohjeet
kohdasta Polar Loop 2:n huoltaminen.

SYKESENSORIN YHDISTÄMINEN
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Ennen sykesensorin kanssa harjoittelua se on yhdistettävä Polar Loop 2:een.

1. Pue yhteensopiva sykesensori yllesi. Varmista, että vyön elektrodipinnat ovat kosteat. Katso
tarvittaessa lisäohjeita sykesensorin käyttöohjeesta.

2. Vie Polar Loop 2 sensorin lähelle.

3. Napauta Polar Loop 2:n kosketuspainiketta ja odota, kunnes LED-näyttö sammuu. Odota sitten
muutama sekunti, kunnes teksti PAIRED tulee näyttöön.

Käytettävissä oleviin näyttöihin lisätään nyt syke ja EnergyPointer.

Jos teksti PAIRED ei tule näyttöön, toista vaiheet 2–3 ja varmista, että vaatteesi eivät ole Polar Loop 2:n
ja sykesensorin välissä.

Jos yhdistämisessä on ongelmia, katso lisäohjeita osoitteesta support.polar.com/fi/Loop2.

HARJOITUKSEN ALOITTAMINEN

Huomaa, että Polar Loop 2 ei pysty tallentamaan sykettä vedessä. Tämä johtuu siitä, ettäBluetoothSmart® -
tiedonsiirto ei toimi vedessä.

Aloita harjoitus pukemalla sykesensori ja Polar Loop 2 yllesi. Napauta kosketuspainiketta ja odota, kunnes
LED-näyttö sammuu. Odota sittenmuutama sekunti, kunnes sykkeesi tulee näyttöön.

http://support.polar.com/fi/support/polar_loop_2_product_support
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Sykeharjoitusta ei voi aloittaa, kun Polar Loop 2 synkronoi tietoja Polar Flow -mobiilisovellukseen. Odota,
kunnes synkronointimerkki poistuu näytöstä, ennen kuin aloitat harjoituksen.

Polar Loop 2:ta ei voi synkronoida Polar Flow -mobiilisovelluksen kanssa sykeharjoituksen aikana. Voit
synkronoida tiedot, kun olet lopettanut harjoituksen.

SYKEOHJAUS HARJOITUKSEN AIKANA

Näet tiedot harjoituksen aikana napauttamalla kosketuspainiketta. Sykkeesi näytetään lyönteinäminuutissa
(bpm).

Odota kaksi sekuntia, niin näytössä näkyy harjoituksesi senhetkinen pääasiallinen vaikutus – rasvanpoltto tai
kunnon kohottaminen. Katso lisätietoja kohdasta EnergyPointer.
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FAT BURN

Rasvanpolttoalueella teho onmatalampi, ja
pääasiallinen energianlähde on rasva. Näin ollen
rasvaa palaa tehokkaasti ja aineenvaihdunta,
pääasiassa rasvan hapettuminen, tehostuu.

FIT

Kuntoalueella harjoituksen teho on korkeampi, ja se
parantaa aerobista kuntoa eli vahvistaa sydäntä ja
parantaa verenkiertoa lihaksiin ja keuhkoihin.
Hiilihydraatit ovat pääasiallinen energianlähde.

HARJOITUKSEN LOPETTAMINEN

Voit lopettaa tallennuksen irrottamalla sykevyön rintakehäsi ympäriltä ja irrottamalla lähetinyksikön
kiinnitysvyöstä.

Muista irrottaa lähetinyksikkö kiinnitysvyöstä, jotta sykesensorin ja Polar Loop 2:n välinen yhteys
katkeaa. Jos lähetinyksikkö jätetään kiinni, Polar Loop 2:n akku kuluu nopeammin.

Kun olet irrottanut sykesensorin, odota kaksi minuuttia, ennen kuin käytät sitä toisen laitteen tai
ohjelmiston kanssa.

Harjoituksen jälkeen tiedot synkronoidaan automaattisesti Polar Flow -mobiilisovellukseen, jos sovellus on
käytössä ja käynnissämobiililaitteessasi.

SYNKRONOINTI
Synkronoi Polar Loop 2, Polar Flow -verkkopalvelu ja Polar Flow -mobiilisovellus, niin aktiivisuus- ja
harjoitustietosi pysyvät aina ajan tasalla. Voit synkronoida tiedot langattomasti mobiilisovellukseen ja
mobiilisovelluksen tai USB-johdon avulla Polar Flow -verkkopalveluun.

Varmista tietojesi säilyminen synkronoimalla Polar Loop 2 ennen senmuistin täyttymistä. Polar Loop 2
ilmoittaamuistin täyttymisestäMEM. FULL -viestillä. Katso lisätietoja kohdasta Näytön viestit.

SYNKRONOINTI FLOW APP -SOVELLUKSEN KANSSA

Tiedot synkronoidaan Polar Loop 2:sta Polar Flow -sovellukseenBluetoothin välityksellä ja Polar Flow -
sovelluksesta Polar Flow -verkkopalveluun Internet-yhteyden avulla. Polar Loop 2 synkronoi tiedot
automaattisesti Polar Flow -sovelluksen iOS-versioon, kun saavutat päivittäisen aktiivisuustavoitteesi, kun
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saat aktiivisuusmuistutuksen ja kun lopetat sykeharjoituksen. Voit myös synkronoida tiedot milloin tahansa
napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta. Painikkeen painaminen aloittaa synkronoinnin, jos
edellisestä synkronoinnista on kulunut vähintään 15minuuttia. Synkronointi Polar Flow -sovellukseen
onnistuu, jos Flow-sovellus on käynnissämobiililaitteessasi vähintään taustalla, puhelin on enintään 10
metrin päässä Polar Loop 2:sta ja mobiililaitteesi Bluetooth on päällä.

Synkronoi tiedot Polar Loop 2:sta Polar Flow -sovelluksen Android-versioon käynnistämällä sovellus ja
napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta support.polar.com.

Tukitietoa ja lisätietoja Polar Flow -sovelluksen käytöstä on osoitteessa support.polar.com/fi/tuki/Flow_app.

SYNKRONOINTI FLOW-VERKKOPALVELUUN FLOWSYNC-OHJELMAN AVULLA

Tietojen synkronointi Polar Flow -verkkopalveluun edellyttää FlowSync-ohjelmaa. Olet jo asentanut ohjelman
määrittäessäsi Polar Loop 2:n asetukset.

1. Liitä Polar Loop 2 tietokoneeseen USB-johdolla. Varmista, että FlowSync-ohjelma on käynnissä
tietokoneessasi.

2. FlowSync-ikkuna avautuu ja synkronointi alkaa.

3. Valmis tulee näyttöön, kun toiminto on suoritettu loppuun.

Polar FlowSync -ohjelma siirtää tiedot Polar Loop 2:sta Polar Flow -verkkopalveluun ja synkronoi muuttuneet
asetukset, kun liität sen tietokoneeseen. Jos synkronointi ei käynnisty automaattisesti, voit käynnistää
FlowSync-ohjelman työpöydän kuvakkeesta (Windows) tai sovelluskansiosta (Mac OS X).

Jos laiteohjelmistoon on saatavilla päivitys, FlowSync ilmoittaa siitä ja kehottaa sinua asentamaan
päivityksen.

Jos muutat asetuksia Polar Flow -verkkopalvelussa Polar Loop 2:n ollessa liitettynä tietokoneeseen, voit
siirtää asetukset Polar Loop 2:een painamalla FlowSync-ohjelman synkronointipainiketta.

Tukitietoa ja lisätietoja Flow-verkkopalvelun käytöstä on osoitteessa support.polar.com/fi/tuki/flow.

Tukitietoa ja lisätietoja FlowSync-ohjelman käytöstä on osoitteessa support.polar.com/fi/tuki/FlowSync.

http://support.polar.com/
http://support.polar.com/fi/tuki/Flow_app
http://support.polar.com/fi/tuki/flow
http://support.polar.com/fi/tuki/FlowSync
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ENERGYPOINTER
EnergyPointer kertoo harjoituksen aikana, kohottaako harjoitus kuntoa vai polttaako se rasvaa.

Polar Loop 2 laskee automaattisesti henkilökohtaisen käännekohdan, jossa harjoituksen pääasiallinen
vaikutus muuttuu rasvanpoltosta kunnon kohotukseksi. Tämä kohta on nimeltään EnergyPointer.
Keskimääräinen EnergyPointer-arvo on 69 prosenttia maksimisykkeestä. EnergyPointer-arvo kuitenkin
vaihtelee päiväkohtaisen fyysisen ja henkisen kunnonmukaan. Polar Loop 2 havaitsee kehosi päiväkohtaisen
kunnon sykkeesi ja sykevälivaihtelusi perusteella ja säätää tarvittaessa EnergyPointer-arvoa senmukaan.
Jos esimerkiksi kehosi on palautunut edellisestä harjoituksesta etkä ole väsynyt tai stressaantunut, olet
valmis harjoittelemaan kovemmin, ja EnergyPointer-arvomuuttuu. Suurin mahdollinen EnergyPointer-arvo on
80 prosenttia maksimisykkeestä.

ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET (POLAR FLOW APP IOS)
Älykkäät ilmoitukset -toimintomahdollistaa puhelimen ilmoitusten näyttämisen Polar Loop 2:ssa. Polar Loop
2 ilmoittaa saapuvasta puhelusta tai viestistä (esim. tekstiviestistä tai WhatsApp-viestistä). Se ilmoittaa
myös puhelimesi kalenterissa olevista tapahtumista. Sykeharjoittelun aikana saat Polar Loop 2 -laitteeseen
ilmoitukset puheluista vain, jos Polar Flow -sovellus on käynnissä puhelimessasi.

l Älykkäät ilmoitukset -toiminnon käyttö edellyttää, että käytössäsi on Polar Flow -mobiilisovelluksen
iOS-versio, johon Polar Loop 2 on yhdistetty.

l Huomaa, että kun Älykkäät ilmoitukset -toiminto on käytössä, Polar-laitteen ja puhelimen akut kuluvat
nopeammin, sillä Bluetooth on jatkuvasti käytössä.

ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET -TOIMINNON ASETUKSET
POLAR FLOW -MOBIILISOVELLUS

Älykkäät ilmoitukset -toiminto on oletuksena pois käytöstä Polar Flow -mobiilisovelluksessa.

Ota Älykkäät ilmoitukset käyttöön tai pois käytöstämobiilisovelluksessa seuraavasti:
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1. Avaa Polar Flow -mobiilisovellus.

2. Siirry kohtaan Laitteet.

3. Valitse kohdassaÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET asetukseksi Päällä (ei esikatselua) tai Pois päältä.

4. Synkronoi Polar Loop 2 ja mobiilisovellus napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta.

5. NOTIFICATIONS ON tai NOTIFICATIONS OFF tulee Polar Loop 2:n näyttöön.

Kunmuutat asetuksia Polar Flow -mobiilisovelluksessa, muista synkronoida Polar Loop 2 ja
mobiilisovellus.

ÄLÄ HÄIRITSE

Jos haluat ottaa ilmoituksista annettavan hälytyksen pois käytöstä tiettynä aikana, otaÄlä häiritse -toiminto
käyttöön Polar Flow -mobiilisovelluksessa. Kun se on käytössä, ilmoituksista ei anneta hälytystä määritetyllä
aikavälillä. Älä häiritse -toiminto on oletuksena päällä klo 22.00–7.00.

Voit muuttaaÄlä häiritse -toiminnon asetuksia seuraavasti:

1. Avaa Polar Flow -mobiilisovellus.

2. Siirry kohtaan Laitteet.

3. KohdassaÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET voit asettaaÄlä häiritse -toiminnon päälle tai pois päältä ja
määrittää sen alku- ja loppuajan.

4. Synkronoi Polar Loop 2 jamobiilisovellus napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta.

PUHELIN

Puhelimen ilmoituksia koskevat asetukset määrittävät, mitä ilmoituksia Polar Loop 2 näyttää.
Ilmoitusasetustenmuuttaminen iOS-puhelimessa:

1. Siirry kohtaanAsetukset > Ilmoitukset.

2. Varmista, että sovellukset, joita koskevat ilmoitukset haluat saada, ovat SISÄLLYTÄ-luettelossa, ja
että niiden hälytysten tyypiksi on valittuBanneri tai Viestit.

Huomaa, että Facebookin ja Twitterin ilmoitukset on poistettu käytöstä Polar Loop 2:n akun
säästämiseksi.

Et saa ilmoituksia sovelluksista, jotka ovat ÄLÄ SISÄLLYTÄ -luettelossa.

ÄLYKKÄIDEN ILMOITUSTEN KÄYTTÖ

Kun saat ilmoituksen, Polar Loop 2 antaa hillityn värinähälytyksen. Sen näyttöön tulee teksti CALL / soittajan
nimi*, CALENDAR taiMESSAGE. Kalenteriin merkitystä tapahtumasta ja viestistä tulee yksi hälytys, mutta
puhelusta ilmoittava hälytys jatkuu, kunnes napautat Polar Loop 2:n kosketuspainiketta tai vastaat
puhelimeen.
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*) Soittajan nimi näkyy näytössä, jos se onmatkapuhelimesi puhelinmuistiossa ja jos nimessä on vain
latinalaisia peruskirjaimia ja seuraavien kielten erikoismerkkejä: ranska, suomi, ruotsi, saksa, norja ja
espanja.

ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET -TOIMINTO KÄYTTÄÄ BLUETOOTH-YHTEYTTÄ

Bluetooth-yhteys ja Älykkäät ilmoitukset toimivat Polar Loop 2:n ja puhelimesi välillä, kun laitteet ovat
enintään 10metrin päässä toisistaan. Jos Polar Loop 2 on toiminta-alueen ulkopuolella alle kahden tunnin
ajan, puhelin muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti 15minuutin kuluessa siitä, kun Polar Loop 2
palaa toiminta-alueelle.

Jos Polar Loop 2 on toiminta-alueen ulkopuolella yli kahden tunnin ajan, voit muodostaa yhteyden uudelleen
napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta. Puhelimen näytössä oleva pieni Bluetooth-kuvake alkaa
vilkkua ja jää päälle, kun yhteys onmuodostettu.

Jos älykkäät ilmoitukset -toiminto ei toimi tai lakkaa toimimasta, katso lisäohjeita osoitteesta
support.polar.com.

ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET (POLAR FLOW APP ANDROID)
Älykkäät ilmoitukset -toimintomahdollistaa puhelimen ilmoitusten näyttämisen Polar Loop 2:ssa. Polar Loop
2 ilmoittaa saapuvasta puhelusta tai viestistä (esim. tekstiviestistä tai WhatsApp-viestistä). Se ilmoittaa
myös puhelimesi kalenterissa olevista tapahtumista. Huomaa, että et saa ilmoituksia Polar Loop 2 -
laitteeseen sykeharjoituksen aikana.

l Varmista, että puhelimessasi on Android-versio 5.0 tai uudempi.

l Tarkista, että Polar Loop 2:ssa on uusin laiteohjelmistoversio.

l Älykkäät ilmoitukset -toiminnon käyttö edellyttää, että käytössäsi on Polar Flow -mobiilisovelluksen
Android-versio, johon Polar Loop 2 on yhdistetty.

l Älykkäiden ilmoitusten toimiminen edellyttää, että Polar Flow -sovellus on käynnissä puhelimessasi.

l Huomaa, että kun Älykkäät ilmoitukset -toiminto on käytössä, Polar-laitteen ja puhelimen akut kuluvat
nopeammin, sillä Bluetooth on jatkuvasti käytössä.

Olemme testanneet toiminnonmuutamissa yleisimmissä puhelinmalleissa. Näitä ovat esimerkiksi
SamsungGalaxy S5, SamsungGalaxy S6, Nexus 5, LGG4 ja Sony Xperia Z3. Toiminnassa voi olla eroja
muissa puhelinmalleissa, joissa on Android 5.0.

ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET -TOIMINNON ASETUKSET POLAR FLOW -
MOBIILISOVELLUKSESSA
ÄLYKKÄIDEN ILMOITUSTEN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN / POIS KÄYTÖSTÄ

Älykkäät ilmoitukset -toiminto on oletuksena pois käytöstä Polar Flow -mobiilisovelluksessa.

Ota Älykkäät ilmoitukset käyttöön tai pois käytöstämobiilisovelluksessa seuraavasti:

http://support.polar.com/
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1. Avaa Polar Flow -mobiilisovellus.

2. Synkronoi Polar Loop 2 jamobiilisovellus napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta.

3. Siirry kohtaan Laitteet.

4. Valitse kohdassa Älykkäät ilmoitukset asetukseksi Päällä (ei esikatselua) tai Pois päältä.

Kun otat Älykkäät ilmoitukset käyttöön, saat ohjeet ilmoitusten sallimiseen puhelimessasi (eli
puhelimen ilmoitusten käyttöoikeuden antamiseen Polar Flow -sovellukselle), jos et vielä ole sallinut
niitä. Ota ilmoitukset käyttöön? tulee näyttöön. NapautaOta käyttöön. Valitse sittenPolar Flow ja
napautaOK.

5. Synkronoi Polar Loop 2 ja mobiilisovellus napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta.

6. NOTIFICATIONS ON tai NOTIFICATIONS OFF tulee Polar Loop 2:n näyttöön.

Kunmuutat asetuksia Polar Flow -mobiilisovelluksessa, muista synkronoida Polar Loop 2 ja
mobiilisovellus.

ÄLÄ HÄIRITSE

Jos haluat ottaa ilmoituksista annettavan hälytyksen pois käytöstä tiettynä aikana, otaÄlä häiritse -toiminto
käyttöön Polar Flow -mobiilisovelluksessa. Kun se on käytössä, ilmoituksista ei anneta hälytystä määritetyllä
aikavälillä. Älä häiritse -toiminto on oletuksena päällä klo 22.00–7.00.

Voit muuttaaÄlä häiritse -toiminnon asetuksia seuraavasti:

1. Avaa Polar Flow -mobiilisovellus.

2. Siirry kohtaan Laitteet.

3. KohdassaÄlykkäät ilmoitukset voit asettaaÄlä häiritse -toiminnon päälle tai pois päältä ja määrittää
sen alku- ja loppuajan. Älä häiritse -toiminto on näkyvissä, kun Älykkäät ilmoitukset -toiminnon
asetuksena onPäällä (ei esikatselua).

4. Synkronoi Polar Loop 2 jamobiilisovellus napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta.

ESTÄ SOVELLUKSET

Voit estää tiettyjen sovellusten ilmoitukset Polar Flow -sovelluksessa. Kun saat sovelluksesta ensimmäisen
ilmoituksen Polar Loop 2:een, sovellus lisätään luetteloon kohdassa Laitteet > Ilmoitukset > Estä
sovellukset, jossa voit halutessasi estää sen.

PUHELIMEN ASETUKSET

Jotta saat puhelimesi ilmoitukset Polar Loop 2:een, sinun on otettava ilmoitukset käyttöön niissä
mobiilisovelluksissa, joista haluat saada ne. Se onnistuumobiilisovelluksen asetusten tai Android-puhelimen
sovellusten ilmoitusasetusten kautta. Katso sovellusten ilmoitusten asetuksia koskevia lisäohjeita
puhelimesi käyttöohjeesta.
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Lisäksi Polar Flow -sovelluksella on oltava oikeus lukea puhelimesi ilmoituksia. Polar Flow -sovellukselle on
annettava pääsy puhelimen ilmoituksiin (eli ilmoitukset on sallittava Polar Flow -sovelluksessa). Polar Flow -
sovellus antaa tarvittaessa ohjeet käytön sallimiseen (katso luku Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön /
pois käytöstä).

ÄLYKKÄIDEN ILMOITUSTEN KÄYTTÖ

Kun saat ilmoituksen, Polar Loop 2 antaa hillityn värinähälytyksen. Sen näyttöön tulee teksti CALL / soittajan
nimi*, CALENDAR taiMESSAGE. Kalenteriin merkitystä tapahtumasta ja viestistä tulee yksi hälytys, mutta
puhelusta ilmoittava hälytys jatkuu, kunnes napautat Polar Loop 2:n kosketuspainiketta tai vastaat
puhelimeen.

*) Soittajan nimi näkyy näytössä, jos se onmatkapuhelimesi puhelinmuistiossa ja jos nimessä on vain
latinalaisia peruskirjaimia ja seuraavien kielten erikoismerkkejä: ranska, suomi, ruotsi, saksa, norja ja
espanja.

ÄLYKKÄÄT ILMOITUKSET -TOIMINTO KÄYTTÄÄ BLUETOOTH-YHTEYTTÄ

Bluetooth-yhteys ja Älykkäät ilmoitukset toimivat Polar Loop 2:n ja puhelimesi välillä, kun laitteet ovat
enintään 10metrin päässä toisistaan. Jos Polar Loop 2 on toiminta-alueen ulkopuolella alle kahden tunnin
ajan, puhelin muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti 15minuutin kuluessa siitä, kun Polar Loop 2
palaa toiminta-alueelle.

Jos Polar Loop 2 on toiminta-alueen ulkopuolella yli kahden tunnin ajan, voit muodostaa yhteyden uudelleen
napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta. Puhelimen näytössä oleva pieni Bluetooth-kuvake alkaa
vilkkua ja jää päälle, kun yhteys onmuodostettu.

Jos älykkäät ilmoitukset -toiminto ei toimi tai lakkaa toimimasta, katso lisäohjeita osoitteesta
support.polar.com.

HERÄTYS
Voit asettaa hälytyksen Polar Loop 2:een Polar Flow -mobiilisovelluksessa.

1. Avaa Polar Flow -mobiilisovellus.

2. Siirry kohtaanAsetukset > YLEISET > Herätys.

3. Aseta herätys Päälle.

4. Aseta herätyksen aika.

5. Aseta herätyksen toisto:Ma-pe, Joka päivä tai Pois päältä.

6. Synkronoi Polar Loop 2 jamobiilisovellus napauttamalla Polar Loop 2:n kosketuspainiketta.

7. Polar Loop 2:n näyttöön tulee teksti ALARM ON.

http://support.polar.com/
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ASETUKSET
NÄYTTÖASETUKSET
Voit valita joko Polar Flow -verkkopalvelussa tai Polar Flow -mobiilisovelluksessa, kummassa kädessä pidät
Polar Loop 2:ta. Polar Loop 2:n näytön suuntamuuttuu asetuksenmukaisesti.

Saat tarkimmat tulokset, kun pidät ranneketta heikommassa kädessäsi.

Voit muokata asetuksia milloin tahansa Polar Flow -verkkopalvelussa ja -mobiilisovelluksessa.

Näyttöasetuksen vaihtaminen tietokoneella

1. Liitä Polar Loop 2 tietokoneesi USB-porttiin, siirry osoitteeseen flow.polar.com ja kirjaudu sisään.

2. Siirry kohtaanAsetukset ja Tuotteet.

3. Valitse Polar Loop 2Asetukset ja vaihda kätisyys.

Polar Loop 2:n näytön suunta vaihtuu seuraavan synkronoinnin yhteydessä.

Näyttöasetuksen vaihtaminen mobiilisovelluksella

1. Siirry kohtaanAsetukset.

2. Valitse Polar Loop 2 -kohdassa, kummassa kädessä haluat pitää ranneketta.

KELLONAJAN ASETUS
Kellonaika ja senmuoto siirretään Polar Loop 2:een tietokoneen järjestelmän kellosta, kun synkronoit laitteen
Polar Flow -verkkopalveluun. Jos haluat muuttaa aikaa, sinun on ensinmuutettava tietokoneesi
aikavyöhykettä ja synkronoitava sitten Polar Loop 2.

Jos muutat mobiililaitteesi aikavyöhykettä ja synkronoit Polar Flow -sovelluksen Polar Flow -verkkopalvelun
ja Polar Loop 2:n kanssa, myös Polar Loop 2:n aikamuuttuu.

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

Lentotila poistaa Polar Loop 2:n kaiken langattoman tiedonsiirron käytöstä. Se voi edelleenmitata
aktiivisuutta, mutta sitä ei voi käyttää harjoitteluun sykesensorin kanssa. Tietoja ei myöskään voi
synkronoida Polar Flow -mobiilisovellukseen.

Lentotilan kytkeminen päälle

1. Selaa Polar Loop 2:n näyttötiloja kosketuspainikkeen avulla. Kun TIME näkyy näytössä, pidä
painiketta painettuna 8 sekunnin ajan. Aluksi näyttöön tuleeACTV. Odota, kunnes näyttöön tulee
pisteviiva.

2. Viiva alkaa lyhentyä ja muuttuu lopulta pisteeksi.

3. Kun lentokonekuvake tulee näyttöön, vapauta painike. FLIGHT MODE ACTIVATED tulee näyttöön.

Lentotilan kytkeminen pois päältä

1. Pidä Polar Loop 2:n painiketta painettuna 2–3 sekunnin ajan.

2. Kun lentokonekuvake tulee näyttöön, vapauta painike. FLIGHT MODE DEACTIVATED tulee
näyttöön.
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NÄYTÖN VIESTIT

BATT. LOW

BATT. LOW tulee näyttöön, kun akun varaustaso on
alhainen. Akku on ladattava 24 tunnin kuluessa.

CHARGE

CHARGE-teksti tulee näyttöön, kun akku on lähes tyhjä.
LED-valot himmenevät. Et voi enää käyttää sykesensoria tai
Polar Flow -mobiilisovellusta Polar Loop 2:n kanssa, ennen
kuin lataat akun.

MEM. FULL

MEM. FULL tulee näyttöön, kun 80 % Polar Loop 2:n
muistista on käytössä. Synkronoi aktiivisuustietosi Polar
Flow -verkkopalveluun USB-kaapelin tai Polar Flow -
mobiilisovelluksen avulla. Polar Loop 2 voi tallentaa 12
päivän aktiivisuustiedot. Kunmuisti täyttyy, uusimmat tiedot
kirjoitetaan vanhimpien päälle.
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POLAR FLOW -MOBIILISOVELLUS
Polar Flow -mobiilisovelluksen avulla voit seurata ja analysoida aktiivisuustietojasi lennossa ja synkronoida
tietosi langattomasti Polar Loop 2:sta Polar Flow -palveluun.

Polar Flow -sovelluksen avulla näet visuaalisen esityksen harjoitustiedoistasi milloin tahansa.

Seuraa aktiivisuuttasi 24/7. Tarkista, paljonko olet jäljessä päivittäisestä aktiivisuustavoitteestasi ja miten
saavutat sen. Tarkista ottamiesi askeltenmäärä, kulkemasi matka, kuluttamasi kalorit ja nukkumiseen
käyttämäsi aika. Saat aktiivisuusmuistutuksia, kun sinun on aika nousta ylös ja lähteä liikkeelle.

Jos olet käyttänyt harjoituksissasi sykesensoria, voit tarkastella harjoitustietojasi yksityiskohtaisemmin
milloin tahansa. Valitse haluamasi harjoitus, niin näet sykekäyrän, maksimi- ja keskisykkeen, poltetut kalorit
ja rasvan osuuden poltetuista kaloreista. Näet myös rasvaa polttavalla ja kuntoa kohottavalla alueella vietetyn
ajan ja saat lisätietoja harjoituksen vaikutuksesta. Harjoituksen vaikutus -ominaisuus antaamotivoivaa
palautetta harjoituksistasi ja kertoo harjoituksesi vaikutukset. Huomaa: Harjoituksen vaikutus on
käytettävissä vain, jos pysyit harjoituksesi aikana vähintään kymmenenminuutin ajan sykealueella, joka on
vähintään 50% maksimisykkeestäsi.

Aloita Flow-sovelluksen käyttö lataamalla sovellus matkapuhelimeesi App Store- tai Google Play -kaupasta.

Tukitietoa ja lisätietoja Polar Flow -sovelluksen käytöstä on osoitteessa support.polar.com/fi/tuki/Flow_app.

Ennen uudenmobiililaitteen (älypuhelin, taulutietokone) käyttöönottoa laite on yhdistettävä Polar Loop 2 -
laitteeseen. Lisätietoja saat kohdasta Polar Flow -mobiilisovelluksen hankkiminen.

Huomaa: Jotta voit käyttää Polar Loop 2:ta Polar Flow -mobiilisovelluksen kanssa, tuotteen asetukset on
määritettävä tietokoneella. Lisätietoja tuotteen asetustenmäärittämisestä on kohdassa Aloittaminen.

http://support.polar.com/fi/tuki/Flow_app


37

POLAR FLOW -VERKKOPALVELU
Liityit Polar Flow -verkkopalveluun, kunmääritit Polar Loop 2:n asetukset. Verkkopalvelussa näet
aktiivisuustavoitteesi ja yksityiskohtaiset tiedot aktiivisuudestasi. Näin palvelu auttaa ymmärtämään, miten
päivittäiset tapasi ja valintasi vaikuttavat hyvinvointiisi. Analysoi sykeharjoituksesi tarkasti ja lue lisätietoja
suorituksestasi. Voit myös jakaa aktiivisuutesi ja harjoitustesi huippuhetket seuraajillesi.

Syöte

Syötteessä näet, mitä sinä ja ystäväsi olette tehneet viime aikoina. Näet viimeisimmät
aktiivisuusyhteenvedot ja harjoitukset, voit jakaa parhaat saavutuksesi ja kommentoida ystäviesi
aktiviteetteja tai tykätä niistä.

Tutki

Tutki-kohdassa voit selata karttaa ja näet muiden käyttäjien jakamat harjoitukset reittitietoineen. Voit myös
kokeamuiden reittejä ja tutkia niiden kohokohtia.

Päiväkirja

Päiväkirjassa näet päivittäisen aktiivisuutesi ja voit tarkastella aiempia harjoitustuloksiasi. Harjoitustiedot
voidaan näyttää kuukausi- tai viikkonäkymässä. Saat päivittäisen näkymän lisäksi yhteenvedon kultakin
kuukaudelta tai viikolta.

Edistyminen

Edistyminen-kohdassa voit seurata edistymisestäsi kertovia raportteja. Raporttien avulla edistymistä on
kätevä seurata pitkällä aikavälillä.



38

LAITEOHJELMISTOPÄIVITYS
Voit päivittää Polar Loop 2:n laiteohjelmiston pitääksesi sen ajan tasalla. Kun uusi laiteohjelmistopäivitys on
saatavana, FlowSync ilmoittaa siitä liittäessäsi Polar Loop 2:n tietokoneeseen. Laiteohjelmistopäivitykset
ladataan FlowSync-ohjelman avulla. Myös Polar Flow -mobiilisovellus ilmoittaa, kun uusi laiteohjelmisto on
saatavana. Laitetta ei kuitenkaan voi päivittäämobiilisovelluksen avulla.

Laiteohjelmistopäivityksillä parannetaan Polar Loop 2:n toimintaa. Niihin voi sisältyä olemassa olevien
toimintojen parannuksia, täysin uusia toimintoja tai vikojen korjauksia.

Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää

l tiliä Flow-verkkopalvelussa (Polar-tiliä)

l FlowSync-ohjelman asentamista

l Polar Loop 2:n rekisteröimistä Flow-verkkopalveluun.

Päivitä laiteohjelmisto seuraavasti:

1. Liitä Polar Loop 2 tietokoneeseen USB-johdolla.

2. FlowSync alkaa synkronoida tietoja.

3. Synkronoinnin jälkeen saat kehotuksen päivittää laiteohjelmisto.

4. ValitseKyllä. Uusi laiteohjelmisto asennetaan (tämä voi kestää hetken) ja Polar Loop 2 käynnistyy
uudelleen.

Laiteohjelmistopäivitys ei aiheuta tietojenmenetystä: Polar Loop 2:ssa olevat tiedot synkronoidaan Flow-
verkkopalveluun ennen laiteohjelmiston päivittämistä.
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POLAR LOOP 2:N NOLLAAMINEN
Jos Polar Loop 2:ssa esiintyy ongelmia, nollaa se. Liitä se tietokoneeseen USB-johdolla ja suorita
Tehdasasetusten palautusPolar FlowSync -ohjelman kohdassaAsetukset. Tehdasasetusten palautus
poistaa kaikki tiedot Polar Loop 2:sta, joten tämän jälkeen se voidaan ottaa käyttöön uuden laitteen tapaan.

Lisätietoja on osoitteessa support.polar.com/fi/Loop2.

http://support.polar.com/fi/support/how_do_i_reset_my_polar_loop?product_id=82350&category=troubleshooting
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POLAR LOOP 2:N HUOLTAMINEN
Muiden elektronisten laitteiden tapaanmyös Polar Loop 2 on pidettävä puhtaana ja sitä on käsiteltävä
huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat täyttämään takuun edellytykset, pitämään laitteen huippukunnossa ja
välttämään lataus- ja synkronointiongelmia.

PUHDISTAMINEN

Pidä laite puhtaana.

l Laitteen voi pestämiedolla saippuavesiliuoksella juoksevan veden alla. Kuivaa se pehmeällä
pyyhkeellä. Älä käytä puhdistamiseen alkoholia tai hankaavia materiaaleja (kuten teräsvillaa tai
puhdistuskemikaaleja). Älä pese laitetta painepesurilla, jotta se pysyy vesitiiviinä.

l Jos et pidä laitetta ranteessasi ympäri vuorokauden, pyyhi se kuivaksi ennen sen varastointia. Älä
säilytä laitetta hengittämättömässä tai kosteassamateriaalissa, kutenmuovipussissa tai kosteassa
urheilukassissa.

l Kuivaa se tarvittaessa pehmeällä pyyhkeellä. Pyyhi lika laitteesta kostealla paperipyyhkeellä.

Pidä laitteen USB-portti puhtaana, jotta lataus ja synkronointi toimivat sujuvasti.

l Jos laite ei lataudu oikein tai se ei muodosta yhteyttä FlowSync-ohjelmaan, laitteen takapinnassa
oleva latausalue ei ehkä ole riittävän puhdas. Poista varovasti kaikki latausnastoihin kertynyt pöly, lika
ja hiukset. Käytä kuivaa puhdistusliinaa, joka sopii esimerkiksi silmälasien puhdistamiseen. Voit
käyttäämyös hammasharjaa koloon kertyneen hankalasti poistettavan lian puhdistamiseen.

SÄILYTTÄMINEN

Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. Älä säilytä sitä kosteassa, hengittämättömässä paikassa
(muovikassissa tai urheilukassissa) tai sähköä johtavassamateriaalissa (märkä pyyhe). Älä jätä tietokonetta
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pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen esimerkiksi autoon.

On suositeltavaa pitää laite osittain tai täysin ladattuna. Akun varaus purkautuu hitaasti säilytyksen aikana.
Jos aiot säilyttää laitetta käyttämättömänä useiden kuukausien ajan, on suositeltavaa ladata akkumuutaman
kuukauden välein. Tämä pidentää akun käyttöikää.

HUOLTO

Suosittelemme, että tuotetta huolletaan sen takuuaikana ainoastaan valtuutetuissa Polar-huoltopisteissä.
Takuu ei kata valtuuttamattomasta huollosta johtuvia suoria tai välillisiä vahinkoja. Lisätietoja on kohdassa
Rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu.

Kaikkien Polar-huoltopisteiden yhteystiedot löydät osoitteesta support.polar.com/fi/ ja maakohtaisilta
sivustoilta.

HUOMIOITAVAA
Polar Loop 2 on suunniteltu seuraamaan aktiivisuutta ja mittaamaan sykettä. Laitetta ei ole tarkoitettu
mihinkäänmuuhun käyttöön.

Polar-harjoituslaitetta ei tule käyttää sellaiseenmittaamiseen, jossa edellytetään ammattimaista tai teollista
tarkkuutta.

HÄIRIÖT SYKEHARJOITTELUN AIKANA

Sähkömagneettiset häiriöt ja harjoituslaitteet

Häiriöitä voi esiintyä sähkölaitteiden läheisyydessä. Myös WLAN-tukiasemat saattavat aiheuttaa häiriöitä
harjoituslaitteessa. Virheellisten lukemien ja toimintahäiriöiden välttämiseksi siirry kauemmaksi häiriöitä
mahdollisesti aiheuttavista tekijöistä.

Häiriöitä voi aiheutuamyös harjoituslaitteista, joissa on elektronisia tai sähköisiä komponentteja, kuten LED-
näyttöjä, moottoreita ja sähköjarruja. Voit yrittää ratkaista ongelmia seuraavilla tavoilla:

1. Riisu sykesensorin kiinnitysvyö ja käytä harjoituslaitteita normaaliin tapaan.

2. Liikuta harjoituslaitetta, kunnes löydät kohdan, jossa näytössä ei ole hajalukemaa eikä sydänsymboli
vilku. Häiriöt ovat usein voimakkaimpia laitteiston näytön edessä, kun taas näytön vasemmalla tai
oikealla puolella häiriöitä ei yleensä esiinny.

3. Pue sykesensorin kiinnitysvyö uudelleen päällesi ja pyri pitämään harjoituslaitetta häiriöttömällä
alueella.

Jos harjoituslaite ei edelleenkään toimi, harjoituslaitteiden aiheuttamat sähköhäiriöt saattavat estää
langattoman sykkeenmittauksen niiden läheisyydessä. Lisätietoja on osoitteessa support.polar.com/fi.

http://support.polar.com/fi
http://support.polar.com/fi
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RISKIEN MINIMOINTI HARJOITTELUN AIKANA

Harjoitteluun saattaa sisältyä joitakin riskejä. Ennen säännöllisen harjoitusohjelman aloittamista on
suositeltavaa vastata seuraaviin terveydentilaasi koskeviin kysymyksiin. Jos vastaat myöntävästi yhteenkin
seuraavista kysymyksistä, on suositeltavaa käydä lääkärintarkastuksessa ennen harjoitusohjelman
aloittamista.

l Oletko ollut harrastamatta liikuntaa viimeiset viisi vuotta?

l Onko sinulla korkea verenpaine tai korkea veren kolesterolipitoisuus?

l Käytätkö verenpaine- tai sydäntautilääkkeitä?

l Onko sinulla ollut hengitysvaikeuksia?

l Onko sinulla jonkin sairauden oireita?

l Oletko toipumassa vakavasta sairaudesta tai leikkauksesta?

l Käytätkö sydämentahdistinta tai muuta vastaavaa ihonalaista laitetta?

l Tupakoitko?

l Oletko raskaana?

Huomaa, että sykkeeseen vaikuttavat harjoitustehon lisäksi muunmuassa sydän-, verenpaine-, psyyke-,
astma- ja hengitystielääkkeet sekä jotkin energiajuomat, alkoholi ja nikotiini.

On tärkeää tarkkailla elimistön reaktioita harjoituksen aikana. Jos tunnet odottamatonta kipua tai
väsymystä harjoituksen aikana, on suositeltavaa joko keskeyttää harjoitus tai jatkaa sitä
kevyemmällä teholla.

Huomautus:Voit käyttää Polar-tuotteita, vaikka käyttäisit sydämentahdistinta tai muuta ihonalaista
elektronista laitetta. Polar-tuotteiden ei teoriassa pitäisi pystyä häiritsemään tahdistimen toimintaa. Tietoja
käytännössä tapahtuneista häiriöistä ei myöskään ole. Emme kuitenkaan anna virallista takuuta tuotteen
soveltuvuudesta käyttöön kaikkien tahdistimien tai muiden ihonalaisten laitteiden kanssa. Mikäli olet
epävarma tai koet epätavallisia tuntemuksia Polar-tuotteiden käytön aikana, ota yhteyttä lääkäriin tai
ihonalaisen laitteesi valmistajaan käyttöturvallisuuden selvittämiseksi.

Jos olet allerginen jollekin ihokosketukseen tulevalle aineelle tai epäilet allergista reaktiota tuotteen käytöstä
johtuen, tarkista tuotteessa käytetyt materiaalit kohdasta Tekniset tiedot. Voit välttäämahdolliset
sykesensorin käytöstä johtuvat ihoreaktiot käyttämällä lähetintä ohuen paidan päällä. Kastele paita
huolellisesti lähettimen elektrodien kohdalta, jotta elektrodit havaitsevat sykesignaalin.

Kosteus ja kova hankautuminen voivat yhdessä irrottaa sykesensorin pinnasta väriä, joka saattaa värjätä
vaatteita. Jos käytät hajustetta, aurinkovoidetta/-rasvaa tai hyönteiskarkotetta, varmista, ettei sitä pääse
kosketuksiin harjoituslaitteen tai sykesensorin kanssa. Vältä käyttämästä vaatteita, joiden värit voivat
aiheuttaa harjoituslaitteen (etenkin vaalea-/kirkassävyisten harjoituslaitteiden) värjääntymistä käytön aikana.
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TEKNISET TIEDOT
Akku

Toiminta-aika täydellä varauksella Enintään 8 päivää ympärivuorokautisella
aktiivisuuden seurannalla ja yhden
tunnin päivittäisellä harjoittelulla (ilman
älykkäitä ilmoituksia)

Enintään 3 päivää ympärivuorokautisella
aktiivisuuden seurannalla ja yhden
tunnin päivittäisellä harjoittelulla
(älykkäät ilmoitukset käytössä)

Tyyppi 38mAh:n ladattava litium-
polymeeriakku, ei vaihdettavissa

Lataaminen USB-yhteensopiva virtalähde tai USB A
-tyypin liittimellä varustettu tietokoneen
USB-portti

Latausaika, kunnes akku täynnä 90minuuttia

Muisti

Kapasiteetti 4 Mt

Esimerkkejä 12 päivän aktiivisuustiedot ja 4 yhden
tunnin harjoitusta
tai
7 päivän aktiivisuustiedot ja 8 yhden
tunnin harjoitusta.

Tiedonsiirto

USB Polarin omaUSB-johto

Johdon Polar Loop 2:n puoleinen pää on
magneettinen. Pidä se poissa
luottokorttien ja rautaisten esineiden
lähettyviltä.

Langaton yhteys BluetoothSmart®

Yleistä

Toimintalämpötila: 0 °C ... +50 °C

Latauslämpötila: 0 °C ... +45 °C

Sykkeenmittauksenmittaustarkkuus: ± 1 bpm. Tarkkuusarvo pätee vakaissa
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olosuhteissa.

Sykkeenmittausalue: 15–240 bpm

Vesitiiviys

Polar Loop 2 20 m

Soveltuu kylpemiseen ja uimiseen.

Koko

Ympärysmitta
Valkoinen ja vaaleanpunainen ranneke

Väh. 140mm
Enint. 220mm

Ympärysmitta
Musta ranneke

Väh. 145mm
Enint. 240mm

Paino 38 g

Leveys 20mm

Näyttö

85 LED-valoa 5 x 17 -muodostelmassa

Painike

Kapasitiivinen kosketuspainike

Sensorit

Kolmiulotteinen kiihtyvyyssensori

Rannekkeen materiaalit

Etulevy ja hihna Silikoni (vaaleanpunainen ja valkoinen
malli), termoplastinen polyuretaani
(mustamalli)

Etulevyn koristeet Akryylinitriilibutadieenistyreeni +
elektrolyysipinnoitus

Takalevy Lasikuitu, polykarbonaatti



45

Takalevyn ruuvit Ruostumaton teräs

Takalevyn liitinosat Ruostumaton teräs

Solki Ruostumaton teräs

POLAR FLOWSYNC -OHJELMA

FlowSync-ohjelman käyttö edellyttää tietokonetta, jossa onMicrosoft Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmä,
Internet-yhteys ja vapaa USB-portti.

FlowSync on yhteensopiva seuraavien käyttöjärjestelmien kanssa:

Tietokoneen käyttöjärjestelmä 32-bittinen 64-bittinen

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

POLAR FLOW -MOBIILISOVELLUKSEN YHTEENSOPIVUUS

Polar-laitteet toimivat useimpien nykyaikaisten älypuhelinten kanssa. Vähimmäisvaatimukset ovat:

l iOS-mobiililaitteet, joissa on iOS 11 tai uudempi

l Android-mobiililaitteet, joissa on Bluetooth 4.0 -tuki ja Android 5 tai uudempi (ota puhelimen
valmistajalta selvää puhelimesi kaikista teknisistä tiedoista)

Eri Android-laitteet käsittelevät tuotteissamme ja palveluissamme käytettyä teknologiaa, kuten Bluetooth
Low Energy (BLE) -tekniikkaa, sekä eri standardeja ja protokollia hyvin eri tavoin. Tästä syystä
yhteensopivuudessa on eroja eri puhelinvalmistajien välillä eikä Polar valitettavasti voi taata, että kaikki
toiminnot toimivat kaikilla laitteilla.
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POLAR-TUOTTEIDEN VESITIIVIYS

Useimpia Polar-tuotteita voi käyttää uidessa. Ne eivät kuitenkaan ole sukellusmittareita. Älä paina laitteen
painikkeita veden alla, jotta laite pysyy vesitiiviinä. Kunmittaat sykettä vedessäGymLink-yhteensopivalla
Polar-laitteella ja sykesensorilla, seuraavat seikat voivat aiheuttaa häiriöitä:

l Paljon klooria sisältävä allasvesi ja merivesi johtavat sähköä erittäin tehokkaasti. Sykesensorin
elektrodit voivat mennä oikosulkuun, mikä estää sykesensoria havaitsemasta EKG-signaaleja.

l Veteen hyppääminen tai lihasten voimakas liike kilpauinnin aikana voivat siirtää sykesensorin
kehollasi kohtaan, josta EKG-signaaleja ei voi havaita.

l EKG-signaalin voimakkuus on yksilöllinen ja voi vaihdella yksilöllisen kudosrakenteenmukaisesti.
Ongelmia esiintyy tavallista enemmän, kun sykettä mitataan vedessä.

Ranteesta tehtävällä sykkeenmittauksella varustetut Polar-laitteet soveltuvat uimiseen ja kylpemiseen.
Nemittaavat aktiivisuustietoja ranteesi liikkeestämyös uidessasi. Testeissämme olemme kuitenkin
havainneet, että ranteesta tehtävä sykkeenmittaus ei toimi ihanteellisella tavalla vedessä, joten ranteesta
tehtävää sykkeenmittausta ei suositella uintiin.

Kelloteollisuudessa vesitiiviys ilmoitetaan yleensämetreinä, mikä tarkoittaa siinä syvyydessä vallitsevaa
staattista vedenpainetta. Polar käyttää samaamerkintätapaa. Polar-tuotteiden vesitiiviys on testattu
kansainvälisen ISO 22810- tai IEC60529 -standardin mukaisesti. Jokainen Polar-laite, jossa onmerkintä
vesitiiviydestä, testataan ennen toimitusta. Näin varmistetaan, että ne kestävät vedenpaineen.

Polar-tuotteet on jaettu neljään luokkaan vesitiiviydenmukaan. Tarkista oman Polar-tuotteesi
vesitiiviyskategoria sen takakannesta ja vertaa sitä alla olevaan taulukkoon. Huomioithan, ettei taulukkoa voi
välttämättä soveltaamuiden valmistajien tuotteisiin.

Veden alla liikuttaessa laitteeseen kohdistuva liikkuvan veden aiheuttama dynaaminen paine on staattista
painetta suurempi. Tämä tarkoittaa, että tuotteen liikuttaminen veden alla altistaa sen suuremmalle paineelle
kuin se altistuisi paikallaan ollessaan.

Tuotteen
takana oleva
merkintä

Roiskeves-
i,
hiki, sade
jne.

Uiminen ja
kylpemine-
n

Pintasukellu-
s snorkkelin
kanssa
(ei
ilmasäiliöitä)

Laitesukellus
(ilmasäiliöide-
n kanssa)

Vesitiiviysominaisuude-
t

Vesitiiviys:
IPX7

OK - - - Älä pese painepesurilla.
Kestää roiskevettä,
sadetta jne.
Viitestandardi:
IEC60529.

Vesitiiviys:
IPX8

OK OK - - Vähimmäisvaatimus
kylpemiseen ja uimiseen.
Viitestandardi:
IEC60529.
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Vedenkestäv-
ä

Vedenkestäv-
ä 20/30/50
metriin
Soveltuu
uimiseen

OK OK - - Vähimmäisvaatimus
kylpemiseen ja uimiseen.
Viitestandardi:
ISO22810.

Vesitiivis 100
metriin

OK OK OK - Soveltuu toistuvaan
käyttöön vedessä, mutta
ei laitesukellukseen.
Viitestandardi:
ISO22810.

RAJOITETTU KANSAINVÄLINEN POLAR-TAKUU
l Tämä takuu ei vaikuta kuluttajalle sovellettavissa kansallisissa laeissamääritettyihin oikeuksiin eikä
osto- tai kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjään nähden.

l Tämä rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu on Polar Electro Inc.:n myöntämä takuu kuluttajille, jotka
ovat hankkineet tämän tuotteen USA:sta tai Kanadasta. Tämä rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu on
Polar Electro Oy:nmyöntämä takuu kuluttajille, jotka ovat hankkineet tämän tuotteenmuista maista
kuin USA:sta tai Kanadasta.

l Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. takaa tämän tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että tuote on
materiaalien ja työn laadun osalta virheetön kahden (2) vuoden ajan ostopäivästä. Kristalleilla
koristellun rannekkeen takuuaika on yksi (1) vuosi.

l Alkuperäisen ostotapahtuman kuitti on ostotodistus.

l Takuu ei kata paristoa, normaalia kulumista, väärinkäytöstä, onnettomuuksista tai varotoimien
laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita, väärää huoltoa, kaupallista käyttöä, rikkoutuneita tai
naarmuuntuneita koteloita tai näyttöjä, kiinnitysvyötä, käsivarsinauhaa eikä Polar-vaatteita.

l Tämä takuu ei katamitään vahinkoja, tappioita, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät,
epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset vahingot, tappiot, kulut ja kustannukset, jotka aiheutuvat
tästä tuotteesta tai liittyvät tähän tuotteeseen.

l Kahden (2) vuoden takuu ei kata käytettynä ostettuja tuotteita, ellei paikallinen laki toisin määrää.

l Takuuaikana tuote korjataan tai vaihdetaan valtuutetussa Polar-huolloissa riippumatta ostomaasta.

Tuotetakuu rajoittuumaihin, joissa tuotetta onmarkkinoitu.

Tämä tuote on direktiivien 2014/53/EU ja 2011/65/EU mukainen.

Asiaankuuluva vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tuotteidenmuut lainsäädännölliset tiedot ovat luettavissa
osoitteessa www.polar.com/fi/lainsaadannolliset_tiedot.
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Tämä pyörillä varustetun jäteastian kuva, jonka yli on vedetty rasti, tarkoittaa, että Polar-tuotteet ovat
elektronisia laitteita ja kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden
jätteidenkäsittelyä (WEEE) koskevan direktiivin 2012/19/EU piiriin. Tuotteissa käytetyt paristot ja akut
kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston 6. syyskuuta 2006 antaman akkuja ja paristoja sekä käytettyjä
akkuja ja paristoja koskevan direktiivin 2006/66/EY piiriin. Määräystenmukaan nämä Polar-tuotteet ja niissä
olevat paristot/akut on EU-maissa hävitettävä erikseen. Polar suosittelee, että jätteistä ympäristölle ja
ihmiselle aiheutuvat haitat minimoidaanmyös EU:n ulkopuolisissamaissa noudattamalla paikallisia
jätteidenkäsittelymääräyksiä ja hyödyntämällä elektronisten laitteiden, paristojen ja akkujen lajittelua
mahdollisuuksienmukaan.

Valmistaja: Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 KEMPELE, puh. 08 5202 100, faksi 08 5202 300,
www.polar.com.

Polar Electro Oy on ISO 9001:2008 -sertifioitu yritys.

© 2015 Polar Electro Oy, 90440 KEMPELE. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeenmitään osaa ei
saa käyttää tai jäljentäämissäänmuodossa tai millään tavoin ilman Polar Electro Oy:n ennalta myöntämää
kirjallista lupaa.

Tässä käyttöohjeessa tai tuotteen pakkauksessa olevat nimet ja logot ovat Polar Electro Oy:n
tavaramerkkejä. Tässä käyttöohjeessa tai tuotteen pakkauksessa ®-symbolilla merkityt nimet ja logot ovat
Polar Electro Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows onMicrosoft Corporationin rekisteröity
tavaramerkki ja Mac OS on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki ja
Google Play onGoogle Inc.:n tavaramerkki. Bluetooth®-nimi ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omistamia
rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Polar Electro Oy käyttää käyttöoikeussopimustenmukaisesti.
Swarovski® on Swarovski AG:n rekisteröity tavaramerkki.

VASTUUNRAJOITUS
l Tämän käyttöohjeen sisällön tarkoitus on tiedottaminen kuluttajalle. Ohjeessa kuvattuja tuotteita
saatetaanmuuttaa ilman ennakkoilmoitusta, koska valmistaja jatkaa tuotteiden kehittämistä.

l Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ei esitä mitään väitteitä tai myönnämitään takuita tähän
käyttöohjeeseen tai tässä ohjeessa kuvattuihin tuotteisiin liittyen.

l Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ei ole velvollinen korvaamaanmitään vahinkoja, tappioita, kuluja
tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, satunnaiset, välilliset tai erityiset kulut, jotka
aiheutuvat tämän aineiston tai tässä kuvattujen tuotteiden käytöstä tai jotka liittyvät tämän aineiston
tai tässä kuvattujen tuotteiden käyttöön.
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http://www.polar.com/

	Sisällysluettelo
	Polar Loop 2 Käyttöohje
	Esittely
	Yleiskuva
	Laatikon sisältö
	Tämä on Polar Loop 2

	Aloittaminen
	Polar Loop 2:n asetusten määrittäminen
	Lataa ja asenna Polar FlowSync
	Liitä Polar Loop 2
	Liity Polar Flow -yhteisöön

	Rannekkeen koon mukauttaminen
	Polar Flow -mobiilisovelluksen hankkiminen
	Yhdistä Polar Loop 2 ja mobiililaitteesi

	Akku ja sen lataaminen

	Ole aktiivinen
	Seuraa päivittäistä aktiivisuuttasi
	Aktiivisuustavoite
	Aktiivisuustiedot
	Aktiivisuusmuistutus
	Unta koskevat tiedot Flow-sovelluksessa ja Flow-verkkopalvelussa
	Aktiivisuustiedot Flow-sovelluksessa ja Flow-verkkopalvelussa

	Harjoittelu Polar Loop 2:n kanssa
	Sykesensorin pukeminen
	Sykesensorin yhdistäminen
	Harjoituksen aloittaminen
	Sykeohjaus harjoituksen aikana
	Harjoituksen lopettaminen

	Synkronointi
	Synkronointi Flow App -sovelluksen kanssa
	Synkronointi Flow-verkkopalveluun FlowSync-ohjelman avulla


	Ominaisuudet
	EnergyPointer
	Älykkäät ilmoitukset (Polar Flow app iOS)
	Älykkäät ilmoitukset -toiminnon asetukset
	Polar Flow -mobiilisovellus
	Älä häiritse
	Puhelin

	Älykkäiden ilmoitusten käyttö
	Älykkäät ilmoitukset -toiminto käyttää Bluetooth-yhteyttä

	Älykkäät ilmoitukset (Polar Flow app Android)
	Älykkäät ilmoitukset -toiminnon asetukset Polar Flow -mobiilisovelluksessa
	Älykkäiden ilmoitusten ottaminen käyttöön / pois käytöstä
	Älä häiritse
	Estä sovellukset

	Puhelimen asetukset
	Älykkäiden ilmoitusten käyttö
	Älykkäät ilmoitukset -toiminto käyttää Bluetooth-yhteyttä

	Herätys

	Asetukset
	Näyttöasetukset
	Kellonajan asetus

	Lentotila
	Näytön viestit
	Polar Flow -mobiilisovellus
	Polar Flow -verkkopalvelu
	Laiteohjelmistopäivitys
	Polar Loop 2:n nollaaminen
	Tärkeitä tietoja
	Polar Loop 2:n huoltaminen
	Puhdistaminen
	Säilyttäminen
	Huolto

	Huomioitavaa
	Häiriöt sykeharjoittelun aikana
	Riskien minimointi harjoittelun aikana

	Tekniset tiedot
	Polar FlowSync -ohjelma
	Polar Flow -mobiilisovelluksen yhteensopivuus
	Polar-tuotteiden vesitiiviys

	Rajoitettu kansainvälinen Polar-takuu
	Vastuunrajoitus


