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POLAR LOOP 2 ANVÄNDARHANDBOK
INTRODUKTION
Tack för att du köpt den nya och förbättrade produkten Polar Loop 2!
Den här handboken hjälper dig att komma igång med din nya vän. Gå till support.polar.com/en/Loop2 för att se
videohandledningarna och den senaste versionen av denna användarhandbok.

ÖVERSIKT

Polar Loop 2
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Polar Loop 2 håller reda på alla dina aktiviteter – varje steg och hopp under hela dagen - och visar på vilket sätt
det är bra för dig. Den belönar dig när du har gjort tillräckligt och hjälper dig att röra på dig om det fortfarande är
lite kvar till ditt dagliga aktivitetsmål.
USB-kabel
Produktpaketet innehåller en anpassad USB- kabel. Använd den för att ladda batteriet och synkronisera data
mellan din Polar Loop 2 och Flow webbtjänst via FlowSync-programmet.
Polar Flow-appen
Se din dagliga aktivitet och dina träningsdata på ett ögonblick. Flow-appen synkroniserar din aktivitet och dina
träningsdata trådlöst till Polar Flow webbtjänst. Skaffa den på App StoreSM eller Google PlayTM.
Programmet Polar FlowSync
Polar FlowSync synkroniserar data mellan din Polar Loop 2 och Polar Flow webbtjänst på din dator. Gå till
flow.polar.com/start för att börja använda din Polar Loop 2 och installera FlowSync-programmet.
Polar Flow webbtjänst
Följ din utveckling, få vägledning och se detaljerad analys av din aktivitet och dina träningsresultat. Berätta för
alla dina vänner om dina prestationer. Allt detta finns på flow.polar.com.
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VAD FINNS I PAKETET

Paketet innehåller
1. Polar Loop 2
2. Spänne med fjäderstift (fäst på Polar Loop 2)
3. Verktyg för spännet
4. Extra fjäderstift
5. Anpassad USB-kabel
6. Kom igång-guide med mätband
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DET HÄR ÄR DIN POLAR LOOP 2

1. Display
2. Tryckknapp
3. Spänne
4. Anpassad USB-kontakt

Delar på Polar Loop 2
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INSTALLERA DIN POLAR LOOP 2
För att installera din Polar Loop 2 måste du ha en dator med internetanslutning, eftersom installationen
utförs i Polar Flow webbtjänst. Kontrollera kraven för PC och Mac nedan.
PC
Operativsystem: Windows 7, Windows 8 och senare
Hårdvara: USB-port
Mac
Operativsystem: Mac OS X 10.6, OS X 10.7, OS X 10.8 och senare
Hårdvara: USB-port

LADDA NED OCH INSTALLERA POLAR FLOWSYNC
Du måste ladda ned och installera programvaran Polar FlowSync för att kunna konfigurera din Polar Loop 2
och för att dina aktivitetsdata ska vara synkroniserade och för att hålla din Polar Loop 2 uppdaterad.
1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner Polar FlowSync.
2. Kör installationspaketet och följ anvisningarna på datorn.
Om du får upp ett fönster som föreslår att du ska starta om datorn, så kan du trycka Avbryt och fortsätta
installationen.
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När installationen är klar öppnas programmet FlowSync automatiskt och du ombeds att ansluta din Polarprodukt
Mer detaljerade anvisningar om hur du installerar FlowSync finns på polar.com/support/FlowSync.

KOPPLA IN DIN POLAR LOOP 2
Din nya Polar Loop 2 är i viloläge och aktiveras när du ansluter den till en dator för inställning.
Anslut din Polar Loop 2 till datorns USB-port med kabeln som medföljde när du köpte produkten. Den
magnetiska änden på kabeln klickar på plats när den är korrekt ansluten på armbandet. Låt din dator installera
föreslagna USB-drivrutiner.

Undvik att använda USB-hub. Den kanske inte ger tillräckligt med ström för att ladda aktivitetsmätaren.

GÅ MED I POLAR FLOW
1. Polar Flow webbtjänst öppnas automatiskt i din webbläsare.
Polar Loop 2-displayen visar synkroniseringssymbolen.
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Koppla från och koppla in din Polar Loop 2 igen om Polar Flow webbtjänst inte öppnas.
2. Skapa ett Polar-konto eller logga in om du redan har ett konto. Klicka sedan på Nästa.
Polar-kontot är din biljett till alla Polar-tjänster där du måste logga in, som t.ex. Polar Flow webbtjänst,
Flow-appen och polarpersonaltrainer.com.
3. Ange inställningar:
Fyll i dina fysiska inställningar. Var noga med dem. När inställningarna är korrekta får du personlig
vägledning och noggrann tolkning av dina dagliga aktiviteter och träningspass.
Välj det tidsformat du vill se på Polar Loop 2-displayen. Välj vilken handled du ska bära armbandet på det avgör displayens orientering.
Vi rekommenderar att du bär armbandet på din icke-dominanta hand för att få de mest korrekta
mätresultaten.
Välj slutligen din aktivitetsnivå för att få ett lämpligt dagligt aktivitetsmål för dig.
Du kan redigera dina inställningar när som helst på Polar Flow webbtjänst och i mobilappen.
4. Börja synkronisera genom att klicka på Klar så synkroniseras inställningarna mellan Polar Loop 2
och Polar Flow webbtjänst.
Vänta tills synkroniseringen är slutförd innan du kopplar från din Polar Loop 2. När det är klart visar
Polar Loop 2-displayen en bock och ändrar till en laddningssymbol när laddningsprocessen startar.
Dagboken i Polar Flow webbtjänst öppnas på din datorskärm.
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Om det finns en mjukvaruuppdatering tillgänglig för din Polar Loop 2 rekommenderar vi att du
installerar den nu. Mer information finns i Uppdatering av mjukvara.
Du kan nu börja ställa in armbandets storlek eller ladda din Polar Loop 2 tills den är fulladdad. Om batteriet inte
är fulladdat när du kopplar från din Polar Loop 2 ska du komma ihåg att ladda det fullt senare.
Mer information om webbtjänsten finns i kapitlet Polar Flow webbtjänst.

ANPASSA ARMBANDETS STORLEK

Följ nedanstående steg för att anpassa armbandet på din Polar Loop 2 efter ditt handledsmått.
1. Öppna spännet genom att trycka på spännets knappar på sidorna.

2. Lossa spännet från båda ändarna.
Använd verktyget för spännet som följde med i boxen och tryck ut fjäderstiften med verktyget. Ta
sedan bort spännet från armbandet.
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3. Mät din handled.
Klipp av måttbandet från Kom igång-guiden längs den perforerade linjen.
Trä bandet runt handleden och notera värdena du får. Det finns en siffra för varje ände på armbandet.
Varje siffra anger antalet block mellan spåren inuti armbandet som du måste ta bort.
Armbandet är bekvämare att bära när det sitter lite löst runt armen.

4. Justera armbandet noga i båda ändarna.
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För att vara säker på att displayen hamnar i mitten är det viktigt att du gör armbandet kortare från båda
ändar.
Räkna det antal block från en ände som motsvarar det uppmätta värdet. Följ den raka linjen i spåret
och mellan hålen för fjäderstiften, och skär sedan försiktigt av armbandet.
Var noga med att inte skära i hålen för fjäderstiften.
Gör samma sak med armbandets andra sida.

5. Sätt tillbaka spännet.
Ta ett fjäderstift och placera det inuti det första hålet vid armbandets ände, och för in en ände av
fjäderstiftet i spännets fjäderstifthål.
Använd verktyget för att lättare föra in den andra änden av fjäderstiftet i spännets andra fjäderstifthål.
Gör samma sak på andra sidan av bandet.
Om du har problem med att sätta tillbaka spännet ska du se till att skärlinjen är rak. Justera
armbandets längd ytterligare vid behov.

6. Ta på dig armbandet för att se om det passar.
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Om det behövs kan du justera längden genom att flytta ett av spännets fjäderstift till det yttre
fjäderstifthålet tills armbandet sitter perfekt. Vid behov kan du också beskära armbandet en gång till
med ett block i taget.
Om du råkar göra armbandet till Polar Loop 2 för kort kan du kontakta din återförsäljare eller Polars
kundtjänst inom en månad från inköpsdatumet för att få armbandet utbytt utan kostnad.

HÄMTA POLAR FLOW MOBILAPP
Hämta Polar Flow mobilapp för att följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och få dina data
synkroniserade trådlöst från din Polar Loop 2 till Polar Flow webbtjänst.
För att börja använda Flow-appen, ladda ner den från App Store eller Google Play till din mobil.
För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till
support.polar.com/en/support/Flow_app.
För att använda Polar Loop 2 med Polar Flow mobilapp måste du först konfigurera produkten via en dator.
Se Installera din Polar Loop 2 för mer information om konfiguration av produkten.

PARA IHOP DIN POLAR LOOP 2 MED DIN MOBILENHET
Före ihopparning
l

Gör inställningen på flow.polar.com/start enligt avsnittet Installera din Polar Loop 2 för att få ett Polarkonto

l

Ladda ner Flow-appen från App Store eller Google Play.

l

Kontrollera att din mobilenhet har Bluetooth aktiverat och att flygplansläget är avstängt.

l

Kontrollera att din mobilenhet är ansluten till Internet.

Så här parar du ihop en mobilenhet:
1. I din mobilenhet öppnar du Polar Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto.
2. Vänta tills Anslut produkt visas på din mobilenhet.
3. Tryck på knappen på din Polar Loop 2 för att para ihop den med appen. Vänta tills Polar Loop 2displayen släcks så att synkroniseringen kan börja.
Håll Polar Loop 2 intill telefonen så att ihopparningen kan genomföras.
4. Tryck på OK på din mobilenhet för att godkänna ihopparningen.
Polar Flow-appen börjar synkronisera med din Polar Loop 2 via Bluetooth och sedan synkroniseras
informationen till Polar Flow webbtjänst via en Internetanslutning. Inställningarna för Polar-kontot förs nu över
från webbtjänsten till mobilappen och appen visar dina aktivitetsdata och din personliga handledning.
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Se Polar Flow mobilapp för mer information om mobilappen.

BATTERI OCH LADDNING
Vid slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av
miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om
avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt
som osorterat kommunalt avfall.
Polar Loop 2 har ett invändigt uppladdningsbart batteri. När Polar Loop 2 är helt laddad kan den hålla sin
laddning i upp till 8 dagar, beroende på användningen. Om du till exempel bläddrar på displayen mycket eller
använder din Polar Loop 2 för pulsträning måste du ladda batteriet oftare.
Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda din Polar Loop 2 via USB-porten på din dator. Om du vill
ansluta USB-kontakten till ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om
batteriet är urladdat, och displayen inte lyser efter inkoppling, kan det ta upp till 20 sekunder innan
laddningsanimeringen visas. Displayen växlar mellan laddningssymbolen och batterinivån i procent medan
batteriet laddas upp till 100 %. Det tar ungefär 90 minuter att ladda batteriet fullt.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USBnätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt
med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USBströmadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polarprodukt skadas.
Din Polar Loop 2 meddelar dig när batteriet har låg laddningsnivå. Mer information om meddelanden om svagt
batteri finns under Displaymeddelanden.
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FÖLJ DIN DAGLIGA AKTIVITET
Polar Loop 2 mäter dina aktiviteter med en intern 3D-accelerometer som registrerar dina armrörelser. Den
anger hur aktiv du verkligen är i din vardag genom att analysera frekvensen, intensiteten och
regelbundenheten av dina rörelser med hänsyn till din fysiska information.
Mer information om Polar aktivitetsmätning dygnet runt finns på support.polar.com.

AKTIVITETSMÅL
Din Polar Loop 2 ger dig ett dagligt aktivitetsmål och vägleder dig att uppfylla det. Ditt aktivitetsmål visas som
en stapel som gradvis fylls för att visa hur nära du är ditt mål. När stapeln är full har du nått ditt aktivitetsmål.
Aktivitetsmålet är baserat på dina personliga data och ditt val av aktivitetsnivå, som du hittar i inställningarna
för det dagliga aktivitetsmålet på Flow webbtjänst.
Logga in på Flow webbtjänst, klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet och gå till fliken Dagligt
aktvitetsmål i Inställningar.
Med inställningen för Dagligt aktivitetsmål kan du välja mellan tre aktivtetsnivåer den som bäst beskriver din
typiska dag och aktivitet (se nummer 1 i bilden nedan). Nedanför valalternativen (nummer 2 i bilden nedan)
kan du se hur aktiv du måste vara för att nå ditt dagliga aktivitetsmål på respektive nivå. Om du till exempel
jobbar på kontor och tillbringar större delen av dagen sittande förväntas du nå cirka 7 timmar av lågintensiv
aktivitet under en vanlig dag. För personer som står och går mycket under sin arbetstid är förväntningarna
högre.
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Den tid du måste vara aktiv under dagen för att nå ditt aktivitetsmål beror på vilken nivå du har valt och
intensiteten på dina aktiviteter. Nå ditt mål snabbare med mer intensiva aktiviteter eller var aktiv under hela
dagen med mer lättare aktiviteter. Ålder och kön påverkar också intensiteten som krävs för att nå ditt
aktivitetsmål. Ju yngre du är, desto mer intensiv måste din aktivitet vara.

AKTIVITETSDATA
Din Polar Loop 2 har en LED-display som du kan visa med ett knapptryck.
Växla mellan displayens vyer ACTV, CALS, STEP och TIME genom att trycka upprepade gånger på
tryckknappen.
Du kan se mer detaljerad information om varje val. Vänta bara två sekunder så ändras informationen
automatiskt.
ACTV står för daglig aktivitet. Det dagliga aktivitetsmålet
visualiseras med ett aktivitetsfält. Aktivitetsfältet fylls
allteftersom du når ditt dagliga mål.
När du har nått ditt dagliga mål och aktivitetsfältet är full,
kommer du att se din aktivitet som procent av ditt dagliga
mål.
Du kan nå ditt mål snabbare med mer intensiva aktiviteter
eller vara aktiv under hela dagen med lugnare aktiviteter.
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Aktivitetsfält - fylls på när du är aktiv och
rör på dig
TO GO visar alternativen hur du kan nå ditt dagliga
aktivitetsmål. Den visar hur mycket längre du behöver vara
aktiv om du väljer låg-, medel- eller högintensiva aktiviteter.
Du har ett mål, men ett antal olika sätt att uppnå det.

To go - vad återstår för att nå ditt mål

Det dagliga aktivitetsmålet kan nås med låg, medel eller hög
intensitet. På Polar Loop 2-armbandet betyder UP låg
intensitet, WALK medelhög intensitet och JOG hög
intensitet. Du kan hitta fler exempel på låg-, medel- och
högintensiva aktiviteter på Polar Flow webbtjänst och i
mobilappen och välja på vilket sätt du vill uppnå ditt mål.
JOG står för högintensiv aktivitet såsom jogging,
gruppträningsklasser, rephoppning, basket, fotboll,
innebandy, tennis, handboll eller squash.
Polar Loop 2 visr hur mycket tid som återstår för att du ska nå
ditt mål med högintensiva aktiviteter.

ELLER
WALK står för medelintensiv aktivitet såsom promenader,
gräsklippning, cirkelträning, bowling, skateboarding, lugn
dans, lugn simning eller bordtennis
Polar Loop 2 visar hur mycket tid som återstår för att du ska
nå ditt mål med medelintensiva aktiviteter.
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ELLER
UP står för lågintensiva aktiviteter du gör när du står upp,
som städning, diskning, trädgårdsarbete, spela gitarr,
bakning, spela biljard, långsamma promenader, kasta pil eller
hålla på med tai chi.
Polar Loop 2 visar hur mycket tid som återstår för att du ska
nå ditt mål med lågintensiva aktiviteter.

CALS visar antalet förbrukade kalorier, beräknade som
kilokalorier (KCAL).
I kaloriavläsningen ingår din basalomsättning samt
aktivitetskalorierna du förbrukar under dagen. Om du
dessutom bär en pulssensor under dina träningspass
beräknas även pulsbaserad kaloriförbrukning i den dagliga
kaloriförbrukningen.
Basalomsättningen beräknas även om du inte bär Polar Loop
2 på armen.

STEP visar antal ”steg” du har tagit (baserat på dina
armrörelser).
Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till
en uppskattning av antal steg.
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TIME står för klocktid.
Anvisningar om hur du ändrar klocktiden finns under
Inställningar.

INAKTIVITETSVARNING
Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att upprätthålla hälsa. Förutom att vara fysiskt
aktiv är det viktigt att undvika långvarigt stillasittande. Sittande under långa tidsperioder är dåligt för hälsan,
även de dagar då du tränar och får tillräckligt med daglig aktivitet. Din Polar Loop 2 lägger märke till om du är
inaktiv för länge under dagen och hjälper dig på så sätt att avbryta ditt stillasittande för att undvika de negativa
effekter det har på din hälsa.
När du har varit stilla i nästan en timme får du en inaktivitetsvarning. Din Polar Loop 2 vibrerar och lysdioderna
på displayen börjar blinka. Res dig upp och hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Ta en kort promenad, stretcha
eller utför någon annan lätt aktivitet. Den slutar att blinka när du börjar röra på dig. Om du trycker på
tryckknappen när lysdioderna blinkar visas meddelandet IT'S TIME TO MOVE!. Om du inte rör på dig inom
fem minuter får du en inaktivitetsstämpel som du kan se i Flow-appen och på Flow webbtjänst efter
synkronisering.
Du får samma meddelande från Flow-appen om inaktivitetsvarning är aktiverad i Flow-appen och om din
mobilenhet har en Bluetooth-anslutning till din Polar Loop 2.
Både Flow-appen och Flow webbtjänst visar hur många inaktivitetsstämplar du har fått. På så vis kan du ha
koll på dina dagliga rutiner och göra ändringar för ett aktivare liv.
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SÖMNINFORMATION PÅ FLOW WEBBTJÄNST OCH I FLOW-APPEN.
Polar Loop 2 mäter din sovtid och sömnkvalitet (rofylld/orolig sömn) om du bär den på natten. Du behöver inte
aktivera viloläget. Enheten detekterar automatiskt att du sover från dina armrörelser. Sovtid och sömnkvalitet
(rofylld/orolig) visas på Flow webbtjänst och i Flow-appen när Polar Loop 2 har synkroniserats.
Din sovtid är den längsta kontinuerliga vilotid som äger rum inom 24 timmar från och med kl. 18.00 till nästa
dag kl. 18.00. Avbrott kortare än en timme i din sömn avbryter inte mätningen av sömnen, men de tas inte med
i beräkningen av sovtiden. Avbrott längre än 1 timme avbryter mätningen av sömnen.
Perioder då du sover stillsamt och inte rör dig mycket beräknas som rofylld sömn. Perioder då du rör dig
mycket och ändrar ställning ofta beräknas som orolig sömn. Istället för att endast summera alla stillsamma
perioder lägger beräkningen mer vikt vid långa än korta stillsamma perioder. Procentandelen rofylld sömn
jämför den tid du sov stillsamt med den totala sovtiden. Rofylld sömn är mycket individuell och bör tolkas
tillsammans med den totala sovtiden.
Att veta andelen rofylld och orolig sömn ger dig en inblick i hur du sover på natten och om din sömn påverkas
av eventuella förändringar i ditt dagliga liv. Detta kan hjälpa dig att hitta sätt att förbättra din sömn och känna
dig mer utvilad under dagen.

AKTIVITETSDATA I FLOW-APPEN OCH FLOW WEBBTJÄNST
Med Polar Flow mobilapp kan du följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och få dina data
synkroniserade trådlöst från din Polar Loop 2 till Polar Flow webbtjänst. Flow webbtjänst ger dig den mest
detaljerade inblicken i dina aktivitetsdata.
Aktivitetseffekt följer alla dina aktiva val under dagen och visar hur de hjälper dig att hålla dig frisk. Den
belönar dig när du har gjort tillräckligt och får dig att röra på dig om det fortfarande är lite kvar till ditt dagliga
aktivitetsmål. Aktivitetseffekt ger dig daglig, veckovis och månadsvis feedback; eftersom ju mer du rör på dig
desto större blir hälsoeffekterna. Du kan kontrollera hur det går för dig från antingen din mobil eller webben.
Aktivitetszoner: Polar Loop 2 mäter och fördelar dina dagliga aktiviteter i fem intensitetsnivåer: vila, sittande
samt samt låg-, medel- och högintensiva aktiviteter. Den mäter tid i de olika aktivitetszonerna (låg, medelhög,
hög), så ju högre intensitet desto snabbare når du ditt mål. I Polar Loop 2 betyder ”UP” låg intensitet, ”WALK”
medelhög intensitet och ”JOG” hög intensitet. Du kan hitta fler exempel för aktiviteter med låg, medelhög och
hög intensitet på Polar Flow webbtjänst.
Avancerad aktivitetsanalys: Den totala tiden för aktiviteter anger den ackumulerade tiden för kroppsrörelser
som är bra för din kropp och hälsa. Utöver all information du får om dina fysiska aktiviteter, och alla
hälsoeffekter som kommer av dessa, kan du också se de inaktiva perioderna och när du har varit stilla för
länge.
Mer information finns i Polar Flow mobilapp och Polar Flow webbtjänst.
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TRÄNA MED DIN POLAR LOOP 2
Polar Loop 2 mäter alla dina aktiviteter. Om du vill få ut ännu mer av din daglig träning, så kan du kombinera
med pulssensorn Polar Bluetooth Smart®, en tillvalsprodukt som passar perfekt till Polar Loop 2.
Med pulssensorn får du mer information om din träning. Du kan se din puls i realtid i din Polar Loop 2. Utöver
puls ser du huvudeffekten av din träning och kan fokusera på vad du vill uppnå - bränna fett eller förbättra
konditionen. Denna funktion kallas Energy Pointer Se Energy Pointer för mer information.
Genom att använda en pulssensor kan du mäta dina cykelpass mycket mer exakt. När du bär en pulssensor
visas den i Polar Flow webbtjänst som ett träningspass när du har synkroniserat dina data.
Vi rekommenderar att du använder Polar H7 Bluetooth Smart® pulssensor.. Vi kan inte garantera full
kompatibilitet med andra tillverkares pulssensorer.

ANVÄNDA EN PULSSENSOR
1. Fukta elektrodytorna på
bältet.
2. Bär sändarbältet runt
bröstkorgen, precis under
bröstmusklerna, och fäst
haken i bandets andra ända.
Justera bältets längd så att
det sitter åt men fortfarande
är bekvämt.
3. Fäst sändarenheten på
bältet.
4. Fukta huden där
elektrodytan har kontakt mot
kroppen. Kontrollera att
elektrodytan ligger dikt an
mot huden och att
Polarlogotypen på sändaren
är mitt fram och i upprätt
läge.

Lossa sändarenheten från bältet och skölj bältet under rinnande vatten efter varje träningspass. Svett och
fukt kan hålla pulssensorn aktiverad, så kom ihåg att torka den torr. Se skötsel av din Polar Loop 2 för mer
detaljerade skötselinstruktioner.

PARA IHOP EN PULSSENSOR
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Innan du börjar träna med pulssensorn måste den paras ihop med din Polar Loop 2.
1. Tag på dig din kompatibla pulssensor. Kontrollera att bandets elektrodytor är fuktade. Se ytterligare
instruktioner i pulssensorns användarhandbok vid behov.
2. Håll Polar Loop 2 precis intill sensorn.
3. Tryck på tryckknappen på Polar Loop 2 och vänta tills LED-displayen slocknar. Vänta sedan ett par
sekunder tills IHOPPARAD visas på displayen.

Din aktuella puls och EnergyPointer har nu lagts till i menyn på displayen.
OmIHOPPARAD inte visas på displayen ska du upprepa stegen 2-3 och kontrollera att inget klädesplagg
ligger mellan Polar Loop 2 och pulssensorn.
Om du har problem med ihopparningen ska du besöka support.polar.com/en/support/Loop2 för ytterligare
anvisningar.

STARTA TRÄNINGEN
Observera att Polar Loop 2 inte kan registrera puls i vatten. Anledningen är att Bluetooth Smart®-överföringen
inte fungerar i vatten.
Du startar ett pulsträningspass genom att ta på dig pulssensorn och Polar Loop 2. Tryck på tryckknappen och
vänta tills LED-displayen slocknar. Vänta sedan ett par sekunder tills din puls visas på displayen.
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Du kan inte starta ett pulsträningspass när Polar Loop 2 synkroniserar data med Polar Flow mobilapp.
Vänta tills synkroniseringssymbolen försvinner innan du startar ett träningspass.

När du tränar med en pulssensor kan du inte synkronisera Polar Loop 2 med Polar Flow mobilapp. Du kan
synkronisera dina data efter att du avslutat träningspasset.

PULSVÄGLEDNING UNDER TRÄNING
Tryck på tryckknappen för att visa data under träning. Din aktuella puls visas som pulsslag per minut.

Vänta i två sekunder så visar displayen den nuvarande huvudeffekten av din träning - fettförbränning eller
förbättrad kondition. Se Energy Pointer för mer information.

25

I fettförbränningszonen är träningsintensiteten lägre,
och energikällan är i huvudsak fett. Fett förbränns
därför effektivt och din ämnesomsättning, främst
fettoxidationen, ökar.

FAT BURN

I konditionszonen är träningsintensiteten högre och
du förbättrar din kardiovaskulära hälsa, dvs. hjärtat
stärks och blodcirkulationen ökar i muskler och
lungor. Den huvudsakliga energikällan är
kolhydrater.

FIT

AVSLUTA TRÄNINGEN
Avsluta registreringen av träningspasset genom att lossa bandet från bröstet och koppla bort kontakten från
bandet.
Kom ihåg att ta bort sändarenheten från bältet för att avsluta anslutningen mellan pulssensorn och Polar
Loop 2. Om sändarenheten fortsätter att vara ansluten förbrukas batteriet i din Polar Loop 2 snabbare.
När du tagit bort pulssensorn måste du vänta två minuter innan du kan använda den med en annan enhet
eller programvara.
Efter träningen synkroniseras dina data automatiskt till Polar Flow mobilapp, om du har börjat använda appen
och den körs på din mobilenhet.

SYNKRONISERING
Håll dina aktivitets- och träningsdata uppdaterade mellan din Polar Loop 2 och Polar Flow webbtjäns och Polar
Flow mobilapp var du än är. Du kan synkronisera dina data trådlöst till Flow via mobilappen eller med USBkabeln till Polar Flow webbtjänst.
Se till att synkronisera din Polar Loop 2 innan dess minne blir fullt. Polar Loop 2 meddelar dig med
meddelandet MEM. FULL. Mer information finns i Displaymeddelanden.

SYNKRONISERA MED FLOW-APPEN
Data synkroniseras från din Polar Loop 2 till Polar Flow-appen via Bluetooth och från Polar Flow-appen till
Polar Flow webbtjänst via en Internetanslutning. Polar Loop 2 synkroniserar data automatiskt till Polar Flowappen för iOS när du når ditt dagliga aktivitetsmål, när du får en inaktivitetsvarning och efter att du har avslutat
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ett träningspass med en pulssensor. Du kan också synkronisera dina data genom att trycka på tryckknappen
på din Polar Loop 2. Om du trycker på knappen startar synkroniseringen om ingen sådan har utförts de
senaste 15 minuterna. Synkronisering till Polar Flow-appen fungerar om Flow-appen körs på din mobilenhet,
åtminstone i bakgrunden, din telefon är inom intervallet 10 m från din Polar Loop 2 och Bluetooth är aktiverad i
din mobilenhet.
Synkronisera data från Polar Loop 2 till Polar Flow-appen för Android genom att starta appen och trycka på
tryckknappen på din Polar Loop 2. Mer detaljerade anvisningar finns på polar.com/support.
För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till
support.polar.com/en/support/Flow_app.

SYNKRONISERA MED FLOW WEBBTJÄNST VIA FLOWSYNC
För att synkronisera data med Polar Flow webbtjänst måste du ha FlowSync-programmet. Du har redan
installerat programmet när du installerar din Polar Loop 2.
1. Anslut din Polar Loop 2 till datorn med USB-kabeln. Kontrollera att FlowSync-programmet körs på din
dator.
2. FlowSync-programmet öppnas på din dator och synkroniseringen startar.
3. Slutförd visas när du är klar.
Varje gång du ansluter din Polar Loop 2 till din dator överför Polar FlowSync-programmet dina data till Polar
Flow webbtjänst och synkroniserar alla inställningar du eventuellt har ändrat. Om synkroniseringen inte startar
automatiskt ska du starta FlowSync från programikonen på skrivbordet (Windows) eller från programmappen
(Mac OS X).
Varje gång en uppdatering av mjukvara finns tillgänglig meddelar FlowSync dig och uppmanar dig att installera
den.
Om du ändrar inställningar i Flow webbtjänst medan Polar Loop 2 är ansluten till din dator ska du trycka på
knappen Synkronisera i FlowSync för att överföra inställningarna till din Polar Loop 2.
Support och mer information om hur du använder Flow webbtjänst finns på
support.polar.com/en/support/flow.
Support och mer information om hur du använder FlowSync-programmet finns på
support.polar.com/en/support/FlowSync.
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ENERGY POINTER
EnergyPointer talar under ett träningspass om för dig huruvida huvudeffekten av träningen är fettförbränning
eller konditionsförbättring.
Din Polar Loop 2 beräknar automatiskt en brytpunkt där huvudeffekten av din träning övergår från att bränna
fett till att förbättra konditionen. Denna punkt kallas EnergyPointer. Det genomsnittliga EnergyPointer-värdet
motsvarar 69 % av din maxpuls. Det är normalt att EnergyPointer-värdet varierar eftersom ditt dagliga fysiska
och psykiska tillstånd varierar. Din Polar Loop 2 detekterar din kropps dagliga tillstånd från din aktuella puls
och hjärtfrekvensvariation och justerar EnergyPointer därefter. Om din kropp till exempel har återhämtat sig
från ett tidigare träningspass och du inte är trött eller stressad är du redo för mer intensiv träning och Energy
Pointer-värdet ändras. Det högsta möjliga EnergyPointer-värdet är 80 % av din maxpuls.

SMART-NOTISER (POLAR FLOW-APPEN IOS)
Med funktionen Smart-notiser kan du få meddelanden från din telefon på din Polar Loop 2. Polar Loop 2
meddelar dig om du får ett inkommande samtal eller ett meddelande (till exempel ett SMS eller WhatsAppmeddelande). Den meddelar dig också om kalenderhändelser du har i telefonens kalender. När du tränar med
pulssensor med din Polar Loop 2 kan du bara ta emot meddelanden om samtal om Polar Flow-appen körs på
din telefon.
l

l

För att använda funktionen Smart-notiser måste du ha Polar Flow mobilapp för iOS och din Polar Loop
2 måste paras ihop med appen.
Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad kommer batteriet i din Polar-enhet och
telefonen att ta slut snabbare, eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

INSTÄLLNINGAR FÖR SMART-NOTISER
POLAR FLOW MOBILAPP
I Polar Flow mobilapp är funktionen Smart-notiser inaktiverad som standard.
Så här aktiverar/inaktiverar du funktionen Smart-notiser i mobilappen.
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1. Öppna Polar Flow mobilapp.
2. Gå till Enheter.
3. Under SMART-NOTISER väljer du På (ingen förhandsvisning) eller Av.
4. Synkronisera din Polar Loop 2 med mobilappen genom att trycka på tryckknappen på din Polar
Loop 2.
5. NOTIFICATIONS ON eller NOTIFICATIONS OFF visas på displayen i Polar Loop 2.
När du ändrar inställningarna för meddelanden i Polar Flow mobilapp ska du komma ihåg att synkronisera
din Polar Loop 2 med mobilappen.
STÖR EJ
Om du vill inaktivera smart-notiser under vissa tider på dygnet väljer du Stör ej i Polar Flow mobilapp. När den
är på får du inga notiser under tidsperioden du har ställt in. Stör ej är aktiverad som standard och tidsperioden
är 22.00-07.00.
Gör så här för att ändra inställningen Stör ej:
1. Öppna Polar Flow mobilapp.
2. Gå till Enheter.
3. Under SMART-NOTISER kan du aktivera eller inaktivera Stör ej och ange start- och sluttid för Stör
ej.
4. Synkronisera din Polar Loop 2 med mobilappen genom att trycka på tryckknappen på din Polar Loop 2.
TELEFON
Meddelandeinställningarna på din telefon bestämmer vilka notiser du får på din Polar Loop 2. Så här redigerar
du meddelandeinställningarna på din iOS-telefon:
1. Gå till Inställningar > Notiser.
2. Se till att de appar du vill få notiser från anges under INKLUDERA och har sin notisstil inställd på
Banderoller eller Notiser.
Observera att notiser från Facebook och Twitter har blockerats för att spara batteriet i din Polar Loop 2.
Du kommer inte att få notiser från appar som listas under INKLUDERA INTE.

ANVÄNDA SMART-NOTISER
När du får en notis varnar din Polar Loop 2 dig diskret genom att vibrera och visa CALL/Uppringarens namn*,
CALENDAR eller MESSAGE på displayen. Du varnas om en kalenderhändelse och ett meddelande en
gång, medan du får varningar om inkommande samtal tills du trycker på tryckknappen på din Polar Loop 2 eller
svarar i telefonen.
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*) Uppringarens namn visas på displayen om du har uppringaren i din mobils telefonbok och namnet innehåller
endast grundläggande latinska bokstäver och specialtecken i följande språk: Franska, finska, svenska,
tyska, norska eller spanska.

FUNKTIONEN SMART-NOTISER FUNGERAR VIA BLUETOOTH-ANSLUTNINGEN
Bluetooth-anslutningen och funktionen Smart-notiser fungerar mellan din Polar Loop 2 och din telefon när de är
inom 10 m från varandra. Om din Polar Loop 2 är utanför intervallet i mindre än två timmar återupprättar
telefonen anslutningen automatiskt inom 15 minuter när din Polar Loop 2 åter är inom intervallområdet.
Om din Polar Loop 2 är utanför intervallet i mer än två timmar återupprättar du anslutningen genom att trycka
på knappen på din Polar Loop 2. Den lilla Bluetooth-ikonen på telefonens display börjar blinka och tänds när
anslutningen har upprättats.
Om funktionen Smart-notiser inte fungerar eller slutar fungera kan du besöka support.polar.com för mer
information.

SMART-NOTISER (POLAR FLOW-APPEN ANDROID)
Med funktionen Smart-notiser kan du få meddelanden från din telefon på din Polar Loop 2. Polar Loop 2
meddelar dig om du får ett inkommande samtal eller ett meddelande (till exempel ett SMS eller WhatsAppmeddelande). Den meddelar dig också om kalenderhändelser du har i telefonens kalender. Observera att när
du pulstränar med din Polar Loop 2 kan du inte ta emot några meddelanden.
l

Kontrollera att du har Android version 5.0 eller senare på din telefon.

l

Kontrollera att du har den senaste mjukvaruversionen på din Polar Loop 2.

l

l

l

För att använda funktionen Smart-notiser måste du ha Polar Flow mobilapp för Android och din Polar
Loop 2 måste paras ihop med appen.
För att funktionen Smart-notiser ska fungera måste Polar Flow-appen köras på din telefon.
Observera att när funktionen Smart-notiser är aktiverad kommer batteriet i din Polar-enhet och
telefonen att ta slut snabbare, eftersom Bluetooth är på kontinuerligt.

Vi har kontrollerat funktionerna hos några av de vanligaste telefonmodellerna, som Samsung Galaxy S5,
Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Det kan finnas skillnader i funktionerna hos andra
telefonmodeller som stöder Android 5.0.

INSTÄLLNINGAR FÖR SMART-NOTISER I POLAR FLOW MOBILAPP
AKTIVERA/INAKTIVERA SMART-NOTISER
I Polar Flow mobilapp är funktionen Smart-notiser inaktiverad som standard.
Så här aktiverar/inaktiverar du funktionen Smart-notiser i Polar Flow mobilapp.
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1. Öppna Polar Flow mobilapp.
2. Synkronisera din Polar Loop 2 med mobilappen genom att trycka på tryckknappen på din Polar Loop 2.
3. Gå till Enheter.
4. Under Smart-notiser väljer du På (ingen förhandsvisning) eller Av.
När du aktiverar Smart-notiser får du vägledning för att aktivera meddelandena på din telefon (dvs. ge
Polar Flow-appen åtkomst till dina telefonmeddelanden), om du inte har inaktiverat dem. Aktivera
smart-notiser? visas. Tryck på Aktivera. Välj sedan Polar Flow och tryck på OK.
5. Synkronisera din Polar Loop 2 med mobilappen genom att trycka på tryckknappen på din Polar
Loop 2.
6. NOTIFICATIONS ON eller NOTIFICATIONS OFF visas på displayen i Polar Loop 2.
När du ändrar inställningarna för meddelanden i Polar Flow mobilapp ska du komma ihåg att synkronisera
din Polar Loop 2 med mobilappen.
STÖR EJ
Om du vill inaktivera smart-notiser under vissa tider på dygnet väljer du Stör ej i Polar Flow mobilapp. När den
är på får du inga notiser under tidsperioden du har ställt in. Stör ej är aktiverad som standard och tidsperioden
är 22.00-07.00.
Gör så här för att ändra inställningen Stör ej:
1. Öppna Polar Flow mobilapp.
2. Gå till Enheter.
3. Under Smart-notiser kan du aktivera eller inaktivera Stör ej och ange start- och sluttid för Stör ej.
Inställningen för Stör ej syns när inställningen för Smart-notiser är På (ingen förhandsvisning).
4. Synkronisera din Polar Loop 2 med mobilappen genom att trycka på tryckknappen på din Polar Loop 2.
BLOCKERA APPAR
I Polar Flow-appen kan du blockera meddelanden från vissa appar. När du har fått det första meddelandet från
en app till din Polar Loop 2 anges appen i Enheter > Meddelanden > Blockera appar och du kan blockera det
om du vill.

TELEFONINSTÄLLNINGAR
För att kunna ta emot Smart-notiser från din telefon på din Polar Loop 2 måste du först aktivera notiser på
mobilapparna från vilka du vill ta emot dem. Du kan göra det antingen via mobilappens inställningar eller via
inställningarna för din Android-telefons meddelanden. Se bruksanvisningen för din telefon för mer information
om inställningar för App-meddelanden.
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Polar Flow-appen måste då ha behörighet för att läsa meddelandena från din telefon. Du måste ge Polar Flowappen åtkomst till dina telefonmeddelanden (dvs. aktivera notiser i Polar Flow-appen). Polar Flow-appen visar
dig hur du ger åtkomst vid behov (se kapitel Aktivera/inaktivera Smart-notiser).

ANVÄNDA SMART-NOTISER
När du får en notis varnar din Polar Loop 2 dig diskret genom att vibrera och visa CALL/Uppringarens namn*,
CALENDAR eller MESSAGE på displayen. Du varnas om en kalenderhändelse och ett meddelande en
gång, medan du får varningar om inkommande samtal tills du trycker på tryckknappen på din Polar Loop 2 eller
svarar i telefonen eller efter att ha varnats i 30 sekunder.
*) Uppringarens namn visas på displayen om du har uppringaren i din mobils telefonbok och namnet innehåller
endast grundläggande latinska bokstäver och specialtecken i följande språk: Franska, finska, svenska,
tyska, norska eller spanska.

FUNKTIONEN SMART-NOTISER FUNGERAR VIA BLUETOOTH-ANSLUTNING
Bluetooth-anslutningen och funktionen Smart-notiser fungerar mellan din Polar Loop 2 och din telefon när de är
inom 10 m från varandra. Om din Polar Loop 2 är utanför intervallet i mindre än två timmar återupprättar
telefonen anslutningen automatiskt inom 15 minuter när din Polar Loop 2 åter är inom intervallområdet.
Om din Polar Loop 2 är utanför intervallet i mer än två timmar återupprättar du anslutningen genom att trycka
på knappen på din Polar Loop 2. Den lilla Bluetooth-ikonen på telefonens display börjar blinka och tänds när
anslutningen har upprättats.
Om funktionen Smart-notiser inte fungerar eller slutar fungera kan du besöka support.polar.com för mer
information.

ALARM
Du kan ställa in ett alarm på din Polar Loop 2 via Polar Flow-appen.
1. Öppna Polar Flow mobilapp.
2. Gå till Inställningar > ALLMÄNT > Alarm
3. Sätt PÅ alarmet.
4. Ställ in alarmtiden.
5. Ställ in upprepning för alarmet: Mån - fre, Varje dag eller Av.
6. Synkronisera din Polar Loop 2 med mobilappen genom att trycka på knappen på din Polar Loop 2.
7. ALARM PÅ visas på displayen i Polar Loop 2.
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INSTÄLLNINGAR
INSTÄLLNINGAR FÖR DISPLAY
Du kan välja på vilken hand du vill använda Polar Loop 2, antingen på Polar Flow webbtjänst eller i Polar Flow
mobilapp. Orienteringen av Polar Loop 2-displayen ändras utifrån inställningen.
Vi rekommenderar att du bär armbandet på din icke-dominanta hand för att få de mest korrekta
mätresultaten.
Du kan redigera dina inställningar när som helst på Polar Flow webbtjänst och i mobilappen.
Ändra inställningen för displayen via webbtjänsten.
1. Koppla in din Polar Loop 2 till datorns USB-port. Logga sedan in på flow.polar.com.
2. Gå till Inställningar och Produkter.
3. Välj din Polar Loop 2, Inställningar och ändra höger/vänster arm.
Displayens orientering på din Polar Loop 2 ändras vid nästa synkronisering.
Ändra inställningen för displayen via mobilappen
1. Gå till Inställningar.
2. Välj önskad arm vid inställningarna för din Polar Loop 2.

KLOCKTIDSINSTÄLLNING
Aktuell tid och dess format överförs till din Polar Loop 2 från datorns systemklocka när du synkroniserar med
Polar Flow webbtjänst. Om du vill ändra tiden måste du först ändra tidszonen på datorn och sedan
synkronisera din Polar Loop 2.
Om du ändrar tidszonen på din mobilenhet och synkroniserar Polar Flow-appen med Polar Flow webbtjänst
och din Polar Loop 2 ändras även tiden på din Polar Loop 2.
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FLYGLÄGE

I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din Polar Loop 2. Du kan fortfarande använda den för att
registrera aktivitet, men du kan inte använda den i träningspass med en pulssensor eller synka dina data till
Polar Flow mobilapp.
Aktivera flygläge
1. På din Polar Loop 2 växlar du mellan displayens vyer med tryckknappen. När TIME visas på displayen
trycker du på och håller in knappen i 8 sekunder. Först ändras displayen till ACTV, men vänta tills en
streckad linje visas.
2. Linjen börjar minska tills det bara är en prick.
3. När du ser flygplansikonen släpper du knappen. FLIGHT MODE ACTIVATED visas.
Inaktivera flygläge
1. På din Polar Loop 2 trycker du och håller in knappen i 2-3 sekunder.
2. När du ser flygplansikonen släpper du knappen. FLIGHT MODE DEACTIVATED visas.
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DISPLAYMEDDELANDEN
BATT. LOW
BATT. LOW visas när batteriet börjar bli svagt. Du måste
ladda batteriet inom 24 timmar.

CHARGE
CHARGE visas när batteriet är nästan tomt. Lysdioderna är
nedtonade. Du kan inte längre använda en pulssensor, och
inte heller appen Flow med Polar Loop 2 innan du laddat
batteriet.

MEM. FULL
MEM. FULL visas när minnet i Polar Loop 2 är fyllt till 80 %.
Synkronisera dina aktivitetsdata till Polar Flow webbtjänst
via en USB-kabel eller Polar Flow mobilapp. Polar Loop 2 kan
lagra aktivitetsdata för 12 dagar. När minnet är fullt skrivs den
äldsta aktivitetsinformationen över med ny information.
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POLAR FLOW MOBILAPP
Med Polar Flow mobilapp kan du följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och få dina data
synkroniserade trådlöst från din Polar Loop 2 till Polar Flow webbtjänst.
Med Polar Flow-appen kan du se en omedelbar visuell tolkning av din aktivitet och träningsdata när du vill.
Få detaljer om dygnets aktiviteter. Se vad som saknas för att nå ditt dagliga mål och hur du kan nå det. Se
antal steg, tillryggalagd sträcka, förbrukade kalorier och sovtid. Få inaktivitetsvarning när det är dags att röra
på sig.
Om du har använt en pulssensor i dina träningspass, så kan du också få mer detaljerad information om dina
träningsresultat när du är i gång. Välj bara det träningspass du vill undersöka, så ser du pulskurvan med maxoch snittpuls, kaloriförbrukning samt fettprocent för förbrukade kalorier. Du kan också kontrollera hur mycket
tid som ägnats åt fettförbränning och konditionsförbättringszoner, och läsa mer om träningseffekt. Funktionen
Träningseffekt ger motiverande feedback om ditt träningspass och berättar om effekterna av träningen.
Observera: Träningseffekt är endast tillgänglig om ditt träningspass varade i mer än tio minuter i en pulszon
som är högre än 50% av din maxpuls.
För att börja använda Flow-appen, ladda ner den från App Store eller Google Play till din mobil.
För support och mer information om hur du använder Polar Flow-appen, gå till
support.polar.com/en/support/Flow_app.
Innan en ny mobil enhet (smartphone, surfplatta) tas i bruk, måste den paras ihop med din Polar Loop 2. Se
Hämta Polar Flow mobilapp för mer information.
Observera: För att använda Polar Loop 2 med Polar Flow mobilapp måste du först konfigurera produkten via
en dator. Se Komma igång för mer information om konfiguration av produkten.
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POLAR FLOW WEBBTJÄNST
Du registrerade dig för Polar Flow webbtjänst när du installerade din Polar Loop 2. Webbtjänsten visar ditt
aktivitetsmål och detaljerna för din dagliga aktivitet och hjälper dig att förstå hur dina dagliga vanor och val
påverkar ditt välbefinnande. Analysera varje detalj i din pulsträning och lär dig mer om dina träningsresultat
och din utveckling. Du kan även dela höjdpunkterna av din aktivitet och träning med dina följare.
Aktivitetsflöde
I Aktivitetsflödet kan du se vad du och dina vänner har haft för er den senaste tiden. Se de senaste
aktivitetssummeringarna och träningspassen, dela dina bästa prestationer, kommentera och gilla dina
vänners aktiviteter.
Utforska
I Utforska kan du leta på kartan och se andra användares delade träningspass med ruttinformation. Du kan
också återuppleva andra personers träningsrutter och se träningspassets höjdpunkter.
Dagbok
I Dagbok kan du se din dagliga aktivitet och se dina tidigare träningsresultat. Du kan välja att se dina
aktiviteter och din träningshistorik i månads- eller veckovy tillsammans med en månadsvis eller veckovis
sammanfattning, utöver den dagliga vyn.
Utveckling
I Utveckling kan du följa din utveckling i flera olika rapporter. Rapporter är ett praktiskt sätt att följa din
utveckling i träningen under längre perioder.
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UPPDATERING AV MJUKVARA
Du kan själv uppdatera mjukvaran i din Polar Loop 2. Varje gång en ny mjukvaruversion finns tillgänglig
kommer FlowSync att meddela dig när du ansluter Polar Loop 2 till datorn. Uppdateringar av mjukvaran laddas
ner via FlowSync. Även Polar Flow mobilapp meddelar dig när en ny mjukvaruversion finns tillgänglig, men
uppateringen kan inte göras via mobilappen.
Mjukvaran uppdateras för att vidareutveckla och förbättra funktionerna i Polar Loop 2. De kan omfatta
förbättringar av befintliga funktioner, helt nya funktioner och buggfixar.
För att uppdatera mjukvaran måste du ha:
l

Ett konto på Flow webbtjänst (Polar-konto)

l

Installerat FlowSync-programmet i din dator

l

Registrerat din Polar Loop 2 i Flow webbtjänst

Så här uppdaterar du mjukvaran:
1. Anslut din Polar Loop 2 till datorn med USB-kabeln.
2. FlowSync börjar synkronisera dina data.
3. Efter synkroniseringen uppmanas du att uppdatera mjukvaran.
4. Välj Ja. Ny mjukvara har installerats (det kan ta lite tid), och Polar Loop 2 startar om.
Du kommer inte att förlora lagrad data när du uppdaterar mjukvaran: Innan uppdateringen startar
synkroniseras all lagrad information från din Polar Loop 2 till Flow webbtjänst.
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ÅTERSTÄLLA POLAR LOOP 2
Om du får problem med din Polar Loop 2, försök återställa den. Anslut den till datorn med USB-kabeln och
utför en Fabriksåterställning under Inställningar i Polar FlowSync. Fabriksåterställningen rensar alla data i
Polar Loop 2 och gör det möjligt att använda den som om den vore ny.
Mer information finns på support.polar.com/en/Loop2.

39

VIKTIG INFORMATION
Skötsel av din Polar Loop 2
Rengöring
Förvaring
Service
Säkerhetsföreskrifter
Störningar under pulsträning
Minimera riskerna under träning
Tekniska specifikationer
Programmet Polar FlowSync
Polar Flow-appens kompatibilitet
Vattenresistens hos Polar-produkter
Begränsad internationell Polar-garanti
Ansvarsfriskrivning

40
40
40
41
41
41
42
43
45
45
45
47
48

SKÖTSEL AV DIN POLAR LOOP 2
Liksom alla andra elektroniska enheter ska Polar Loop 2 hållas ren och hanteras varsamt. Anvisningarna
nedan hjälper dig att uppfylla garantikraven, hålla enheten i toppskick och undvika eventuella problem vid
laddning eller synkronisering.

RENGÖRING
Håll din enhet ren.
l

l

l

Du kan tvätta enheten med en mild tvållösning under rinnande vatten. Torka den torr med en mjuk
trasa. Använd aldrig alkohol eller slipande material, som t.ex. stålull eller rengöringskemikalier. För att
bibehålla vattenresistensen, tvätta inte enheten med högtryckstvätt.
Om du inte använder enheten dygnet runt ska du torka bort eventuell fukt innan du lägger undan den.
Förvara inte i tättslutande material eller i en fuktig miljö, t.ex. plastpåse eller fuktig sportväska.
Torka den torr med en mjuk trasa vid behov. Använd en fuktig pappershandduk för att torka av smuts
från enheten.

Håll enhetens USB-port ren för att garantera problemfri laddning och synkronisering.
l

Om din enhet inte laddas ordentligt eller om den inte ansluts till FlowSync kan det bero på att
laddningsområdet på baksidan av enheten inte är tillräckligt rent. Ta försiktigt bort damm, hår eller
smuts som samlats på laddstiften. Använd en torr rengöringstrasa, som t.ex. en glasögonduk. Du kan
även använda t.ex. en tandborste för att nå alla svåråtkomliga smutsfläckar i håligheten.

FÖRVARING
Förvara enheten på en sval och torr plats. Den ska inte förvaras i fuktig miljö, i tätslutande material som inte
andas (såsom en plastpåse eller sportväska) eller tillsammans med elektriskt ledande material (t.ex. en blöt
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handduk). Utsätt inte enheten för direkt solljus under längre perioder, som till exempel genom att lämna den i
en bil.
Vi rekommenderar att du förvarar enheten delvis eller helt laddad. Batteriet förlorar långsamt sin laddning när
det förvaras. Om du ska förvara enheten i flera månader rekommenderar vi att du laddar batteriet efter någon
månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

SERVICE
Under garantin/garantiperioden rekommenderar vi att service endast utförs av ett auktoriserat Polar Service
Center. Garantin täcker inte skador eller följdskador som härrör från service som inte auktoriserats av Polar
Electro. Se Begränsad internationell Polar-garanti för mer information.
För kontaktinformation och adresser till Polar Servicecenter, besök support.polar.com och landsspecifika
webbsidor.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Polar Loop 2 är utformad för att ange din aktivitet och för att mäta puls. Ingen annan användning avses.
Polar träningsenhet ska inte användas för att erhålla miljömätningar som kräver professionell eller industriell
precision.

STÖRNINGAR UNDER PULSTRÄNING
Elektromagnetisk störning och träningsutrustning
Störningar kan inträffa nära elektriska enheter. WLAN-baserade stationer kan också orsaka störningar när du
tränar med träningsenheten. Undvik felaktiga registreringar eller avläsningar genom att hålla dig på avstånd
från möjliga störningskällor.
Träningsutrustning med elektroniska eller elektriska komponenter, som t.ex. LED-displayer, motorer och
elektriska bromsar, kan orsaka atmosfäriska störningar. Prova följande för att lösa dessa problem:
1. Ta bort pulssensorns bälte från bröstkorgen och använd träningsutrustningen som du normalt skulle
göra.
2. Flytta träningsenheten runt tills du hittar ett område där inga atmosfäriska störningar anges eller där
pulssymbolen inte blinkar. Störningarna är oftast värst direkt framför displaypanelen på utrustningen,
medan den vänstra eller högra sidan av displayen är relativt störningsfria.
3. Sätt tillbaka pulssensorns bälte runt bröstkorgen och håll träningsdatorn i detta störningsfria område så
långt det är möjligt.
Om träningsdatorn fortfarande inte fungerar med träningsutrustningen kan den vara för elektriskt bullrig för
trådlös pulsmätning. För mer information, se support.polar.com.
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MINIMERA RISKERNA UNDER TRÄNING
Träning kan medföra vissa risker. Innan du börjar träna regelbundet rekommenderar vi att du besvarar följande
frågor angående ditt hälsotillstånd. Om du svarar ja på någon av dessa frågor rekommenderar vi att du
kontaktar en läkare innan du börjar träna.
l

Har du varit fysiskt inaktiv de senaste 5 åren?

l

Har du högt blodtryck eller högt kolesterolvärde?

l

Tar du något läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtsjukdom?

l

Har du tidigare haft problem med andningen?

l

Har du några symtom på sjukdom?

l

Återhämtar du dig efter en allvarlig sjukdom eller medicinsk behandling?

l

Använder du en pacemaker eller någon annan implanterad elektronisk enhet?

l

Röker du?

l

Är du gravid?

Observera att förutom träningsintensitet kan även läkemedel för hjärtsjukdomar, blodtryck, psykologiska
tillstånd, astma, andningsproblem osv. samt vissa energidrycker, alkohol och nikotin påverka pulsen.
Det är viktigt att du lyssnar på kroppens signaler när du tränar. Om du upplever plötslig smärta eller
känner dig extremt trött när du tränar, rekommenderar vi att du avbryter träningen eller övergår till
en lugnare intensitet.
Obs! Om du bär pacemaker eller annan implanterad elektronisk enhet kan du använda Polar träningsdatorer. I
teorin ska Polar-produkter inte kunna interferera med pacemakers. Inga rapporter föreligger heller som visar
att någon någonsin upplevt en sådan interferens. Vi kan emellertid inte garantera att alla våra produkter passar
till alla pacemakers eller andra implantat på grund av det stora antalet implantat på marknaden. Om du känner
dig osäker eller upplever ovanliga känslor när du använder produkter från Polar ska du kontakta din läkare eller
tillverkaren av ditt elektroniska implantat för råd och anvisningar.
Om du har någon form av kontaktallergi eller om du misstänker en allergisk reaktion p.g.a. användning av
produkten, bör du kontrollera de material som anges i Tekniska specifikationer. För att undvika allergiska
reaktioner från pulssensorn kan du bära bältet utanpå en tröja. Fukta emellertid tröjan ordentligt under
elektroderna för att mätningen ska fungera utan störningar.
Den kombinerade effekten av fukt och slitage kan leda till att färg lossnar från pulssensorns yta och
missfärgar klädesplagg. Om du använder parfym, solkräm/solskyddsmedel eller insektsmedel på huden
måste du se till att det inte kommer i kontakt med träningsenheten eller pulssensorn. Undvik kläder med färger
som kan färga av sig på träningsenheten (gäller speciellt träningsenheter med ljusa färger) när de används
tillsammans.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Batteri
Drifttid, fullt laddad

Upp till 8 dagar med aktivitetsmätning
dygnet runt och träning 1 tim/dag (utan
smart-notiser)
Upp till 3 dagar med aktivitetsmätning
dygnet runt och träning 1 tim/dag (med
smart-notiser)

Typ

38 mAH litiumpolymer, laddningsbart, ej
utbytbart.

Laddning

USB-kompatibel strömförsörjning eller
datorns USB-port med en USB typ Akontakt.

Laddningstid till fulladdad

90 minuter

Minne
Kapacitet

4 Mb

Exempel

12 dagars aktivitet och 4 entimmars
träningspass
eller
7 dagars aktivitet och 8 entimmars
träningspass.

Kommunikation
USB

Polar-anpassad USB-kabel
Kabeländen på Polar Loop 2 är
magnetiserad: Håll den borta från
kreditkort och järnföremål.

Trådlös

Bluetooth Smart®

Allmänt
Driftstemperatur:

0° C till +50° C

Laddningstemperatur:

0° C till +45° C

Pulsmätningens tillförlitlighet:

± 1 slag/min. Definitionen avser stabila
tillstånd.

Mätintervall för puls:

15-240 slag/min
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Vattenresistens
Polar Loop 2

20 m
Lämplig för badning och simning.

Storlek
Omkrets
Vita och rosa armband
Min. 140 mm
Max. 220 mm
Omkrets
Svart armband
Min. 145 mm
Max. 240 mm
Vikt

38 g

Bredd

20 mm

Display
85 LED-lampor i 5 x 17-matris
Knapp
Kapacitiv tryckknapp
Sensorer
3D-accelerometer
Armbandsmaterial
Frontplatta och band

Silikon (rosa och vita modeller),
termoplastisk polyuretan (svart modell)

Frontplattans utsmyckningsdetaljer

Akrylnitrilbutadienstyren +
elektroplätering

Bakre platta

Glasfiber, polykarbonat

Bakre plattans skruvar

Rostfritt stål

Bakre plattans kontaktdetaljer

Rostfritt stål

Spänne

Rostfritt stål
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PROGRAMMET POLAR FLOWSYNC
För att använda FlowSync-programmet du behöver en dator med Microsoft Windows eller Macoperativsystem med en internetuppkoppling och en ledig USB-port.
FlowSync är kompatibelt med följande operativsystem:
Datorns operativsystem

32-bit

64-bit

Windows 7

X

X

Windows 8

X

X

Windows 8.1

X

X

Windows 10

X

X

OS X 10.9

X

OS X 10.10

X

OS X 10.11

X

macOS 10.12

X

macOS 10.13

X

macOS 10.14

X

POLAR FLOW-APPENS KOMPATIBILITET
Polar-enheter fungerar med de flesta moderna smarttelefoner. Dessa är minimikraven:
l

l

iOS 11-mobilenheter och senare
Android-mobilenheter med Bluetooth 4.0-kapacitet och Android 5 och senare (se telefontillverkarens
fullständiga specifikation för din telefon).

Hur olika Android-enheter hanterar tekniken i våra produkter och tjänster, såsom Bluetooth Low Energy (BLE)
och olika standarder och protokoll, varierar stort. På grund av detta varierar kompatibiliteten mellan olika
telefontillverkare och tyvärr kan Polar inte garantera att alla funktioner fungerar med alla enheter.

VATTENRESISTENS HOS POLAR-PRODUKTER
De flesta produkterna från Polar kan du simma med. De är dock inte dykutrustning. För att bibehålla
vattenresistensen, tryck inte ned enhetens knappar under vatten. Vid pulsmätning i vatten med en GymLinkkompatibel Polar-enhet och -pulssensor, kan du uppleva störningar av följande orsaker:
l

Poolvatten med hög klorhalt och saltvatten är mycket ledande. Elektroderna i pulssensorn kan
kortslutas, vilket förhindrar pulssensorn från att upptäcka ECG-signalerna.
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l

l

Om du dyker i vatten eller gör ansträngande muskelrörelser när du tävlingssimmar, kan det hända att
pulssensorn förflyttas till en plats på kroppen där den inte kan upptäcka ECG-signalerna.
Styrkan i ECG-signalerna är individuell och kan variera beroende på personens
vävnadssammansättning. Problem uppstår oftare när du mäter pulsen i vatten.

Polar-enheter med pulsmätning vid handleden är lämpliga att använda när du simmar eller badar. De
samlar in dina aktivitetsdata från dina handledsrörelser även då du simmar. I våra tester har vi dock upptäckt
att pulsmätning vid handleden inte fungerar optimalt i vatten, så vi kan inte rekommendera det.
I klockindustrin anges vattenbeständigheten generellt i meter, vilket innebär det statiska vattentrycket på det
djupet. Polar använder samma indikeringssystem. Vattenresistensen hos Polar-produkter har testats enligt
den internationella standarden ISO 22810 eller IEC60529. Alla Polar-enheter som anger vattenresistens
testas före leverans för att stå emot vattentryck.
Polars produkter är indelade i fyra olika kategorier enligt vattenresistens. Se vattenresistenskategorin på
baksidan av din Polar-produkt och jämför den med tabellen nedan. Observera att dessa definitioner inte
nödvändigtvis gäller andra tillverkares produkter.
När du utför undervattensaktiviteter är det dynamiska trycket som genereras genom förflyttning i vatten större
än det statiska trycket. Detta innebär att om produkten förflyttas under vatten utsätts den för ett större tryck
än om produkten var stillastående.
Märkning på
baksidan av
produkten

Vattenstänk, Bad
svett,
och
regndroppar, simning
etc.

Dykning
med
snorkel
(utan
lufttuber)

Dykning Vattenresistenta egenskaper
(med
lufttuber)

Vattenresistent
IPX7

OK

-

-

-

Tvätta inte med högtryckstvätt.
Skyddad mot vattenstänk,
regndroppar etc.
Referensstandard: IEC60529.

Vattenresistent
IPX8

OK

OK

-

-

Minst för bad och simning.
Referensstandard: IEC60529.

Vattenresistent
Vattenresistent
20/30/50 meter
Lämplig för
simning

OK

OK

-

-

Minst för bad och simning.
Referensstandard: ISO22810.

Vattenresistent
100 meter

OK

OK

OK

-

För regelbunden användning i
vatten men inte vid dykning med
tuber.
Referensstandard: ISO22810.
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BEGRÄNSAD INTERNATIONELL POLAR-GARANTI
l

l

l

l

l

l

l

l

Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter under tillämpliga gällande nationella lagar
eller deltstatslagar, eller kundens rättigheter gentemot återförsäljaren, med avseende på
försäljningsavtalet.
Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar Electro Inc. till kunder som har köpt
sin produkt i USA eller Kanada. Denna begränsade Polar internationella garanti utfärdas av Polar
Electro Oy till kunder som har köpt denna produkt i andra länder.
Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterar den ursprungliga innehavaren av denna produkt att
produkten är fri från defekter när det gäller material eller utförande i två (2) år från inköpsdatumet.
Garantitiden för armbandet med kristaller är ett (1) år.
Det ursprungliga inköpskvittot är ditt inköpsbevis!
Garantin täcker inte batteriet, normalt slitage, skador p.g.a. felaktig användning, missbruk, olyckor
eller icke efterlevnad av försiktighetsåtgärderna, felaktigt underhåll, kommersiell användning,
spruckna, trasiga eller repade glas/displayer, armband, det elastiska bältet och Polar-kläder.
Garantin täcker inte några skador, förluster, kostnader eller utgifter, direkta eller indirekta, efterföljande
eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till produkten.
Produkter som har köpts i andra hand omfattas inte av garantin på två (2) år, såvida inget annat anges i
den lokala lagen.
Under garantiperioden repareras eller ersätts produkten på något auktoriserat Polar Servicecenter,
oavsett i vilket land produkten köptes.

Garantin med avseende på alla produkter begränsas till de länder där produkten ursprungligen
markandsfördes.

Denna produkt uppfyller kraven i direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU.
Den relevanta försäkran om överensstämmelse och andra produktföreskrifter finns att tillgå för varje produkt
på www.polar.com/sv/gallande_bestammelser.

Den överkorsade papperskorgen visar att Polars produkter är elektroniska enheter och omfattas av
Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2012/19/EU om avfall från elektriska och elektroniska
apparater (WEEE). Batterier och ackumulatorer som används i produkter omfattas av Europaparlamentets
och Europarådets direktiv 2006/66/EG från den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och
förbrukade batterier och ackumulatorer. Dessa produkter och batterier/ackumulatorer som finns i Polars
produkter ska därför kasseras separat i EU-länderna. Polar uppmanar dig att minimera möjliga effekter av
avfall på miljö och människors hälsa även utanför Europeiska unionen, genom att följa lokala
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avfallsbestämmelser och, då det är möjligt, utnyttja särskild insamling av elektronisk utrustning för produkter
och särskild insamling av batterier och ackumulatorer för batterier och ackumulatorer.
Tillverkad av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Tel +358 8 5202 100, Fax +358 8 5202
300, www.polar.com.
Polar Electro Oy är ett ISO 9001:2008 certifierat företag.
© 2015 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Med ensamrätt. Inga delar av denna
användarhandbok får användas eller reproduceras i någon form eller på någon sätt utan skriftligt godkännande
från Polar Electro Oy.
Namn och logotyper i denna bruksanvisning eller i förpackningen till denna produkt är varumärken som tillhör
Polar Electro Oy. Namn och logotyper märkta med en ®-symbol i denna bruksanvisning eller i förpackningen
till denna produkt är varumärken som tillhör Polar Electro Oy. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation och Mac OS är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. App Store är ett
servicemärke som tillhör Apple Inc. Google Play är ett varumärke som tillhöris Google Inc. Bluetooth ®märket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av
sådana märken från Polar Electro Oy är under licens. Swarovski® är ett registrerat varumärke som tillhör
Swarovski AG.

ANSVARSFRISKRIVNING
l

l

l

Materialet i denna användarhandbok tillhandahålls endast i informationssyfte. Produkterna som
beskrivs kan komma att ändras utan föregående meddelande, på grund av tillverkarens kontinuerliga
utvecklingsprogram.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy ger inga garantier vad gäller denna användarhandbok eller de
produkter som beskrivs häri.
Polar Electro Inc./Polar Electro Oy har inget ansvar för skador, förluster, kostnader eller utgifter,
direkta, indirekta eller oförutsedda, efterföljande eller specifika, uppkomna av, eller relaterade till
användandet av detta material eller de produkter som beskrivs häri.
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