Aplikace
Polar
Přední tlačítko
Postranní tlačítko zapnutí
Stiskněte a podržte pro
zapnutí nebo vypnutí
hodinek

Stiskněte pro spuštění
aplikace Polar

Nastavení hodinek Polar M600
Sportovní hodinky Polar M600 jsou kompatibilní s chytrými telefony s operačním
systémem Android TM 4.3+ nebo iOS TM 9.0+. Na svém telefonu jděte na g.co/WearCheck,
abyste zjistili, zda je kompatibilní s Android WearTM. Chcete-li své sportovní chytré
hodinky začít používat, postupujte podle těchto tří kroků nastavení. Během nastavení
mějte M600 a telefon vedle sebe. Upozorňujeme, že první nastavení může trvat několik
minut.
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Připravte se
1. Dejte hodinky M600 nabíjet a nechte je nabíjet během provádění nastavení.
2. Zapněte M600 stisknutím a podržením postranního tlačítka zapnutí, dokud
se nezobrazí logo Polar. Poté bude několik minut trvat, než proběhne první
spuštění operačního systému.
3. Klepněte na displej a zvolte si jazyk. Když zvolíte špatný jazyk, přejeďte
prstem doprava pro návrat do nabídky jazyků.
4. Zajistěte, aby váš chytrý telefon byl připojený k internetu a zapněte
Bluetooth.
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Spárujte M600 se svým telefonem
Abyste mohli chytré hodinky spojit s telefonem, musíte si v telefonu
nainstalovat aplikaci Android Wear.
1. Aplikaci Android Wear si do chytrého telefonu nainstalujte z Google PlayTM
nebo App Store.
2. Spusťte aplikaci Android Wear v telefonu.
3. Na M600 přejeďte prstem nahoru, dokud se nezobrazí kód hodinek, a na stejný
kód klepněte v telefonu.
4. Uživatelé s telefonem se systémem Android: Na telefonu se zobrazí žádost
o spárování Bluetooth. Dbejte na to, aby se párovací kód na M600 shodoval
s párovacím kódem zobrazeným na telefonu. Klepněte na Pair (Párovat) nebo
OK.
Uživatelé iPhonů: Přijměte žádost o spárování Bluetooth na telefonu
klepnutím na Pair (Párovat) nebo OK. Musíte potvrdit propojení zařízení:
Dbejte na to, aby se kód na M600 shodoval s kódem zobrazeným na telefonu,
a klepněte na CONFIRM (POTVRDIT).
5. Na M600 i na telefonu se zobrazí potvrzení, jakmile je párování dokončeno.
První synchronizace a aktualizace může chvilku trvat.
6. Postupujte podle pokynů na displeji na telefonu, chcete-li zkopírovat svůj účet
Google z letefonu na M600 a zapnout upozornění hodinek.
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Aktivujte aplikaci Polar na hodinkách M600

Ke zprovoznění funkcí sledování aktivity a tréninku od Polaru na M600
musíte nejprve aktivovat aplikaci Polar na chytrých hodinkách tak, že
si nainstalujete aplikaci Polar Flow na svém telefonu.

1. Nainstalujte si aplikaci Polar Flow na chytrý telefon z Google Play nebo
App Store. Pokud už v telefonu aplikaci Polar Flow máte, zkontrolujte, zda
se jedná o poslední verzi.
2. Spusťte aplikaci Polar Flow v telefonu.
Uživatelé iPhonů: Abyste mohli pokračovat, musíte spustit aplikaci Polar
na M600 stisknutím předního tlačítka. Poté v telefonu klepněte na Start.
3. Zvolte, zda chcete zařízení M600 nosit na levém nebo na pravém zápěstí
a klepněte na Continue (Pokračovat). Uživatelé iPhonů: Klepněte na Save
and sync (Uložit a synchronizovat).
4. Přihlaste se pomocí svého účtu u Polaru nebo si založte nový.
5. Pokud se aktivace aplikace Polar na hodinkách M600 zdařila, zobrazí se
„Setup completed“ (Nastavení bylo dokončeno).

Uživatelé iPhonů: Musíte připojit hodinky M600 k síti
Wi-Fi ručně.

1. Dbejte na to, aby byl displej hodinek M600 aktivní a přejeďte prstem od
horní hrany displeje dolů.
2. Klepněte na ikonu nastavení > Connectivity (Připojení) > Wi-Fi > +Add
network (Přidat síť).
3. Najděte síť, ke které se chcete připojit, a klepněte na ni. Pokud síť
požaduje heslo, klepněte na Enter on phone (Zadat na telefonu). Na
telefonu zadejte heslo a klepněte na Connect (Připojit).

Jste připraveni, bavte se!

Trénink s hodinkami M600
• Pro získání přesných hodnot tepové
frekvence při tréninku musíte pásek nasadit
na ruku těsně za zápěstí a pevně utáhnout.
Snímač se musí dotýkat kůže, ale náramek
by neměl být příliš utažený.

Zápěstí

• Chcete-li zahájit trénink, spusťte aplikaci
Polar stisknutím předního tlačítka, zvolte
Training (Trénink) a vyberte si požadovaný
sport. Počkejte, než M600 zachytí vaši
tepovou frekvenci (a signál GPS), a stiskněte
přední tlačítko pro spuštění záznamu
tréninku.

Po tréninku

Technické specifikace
M600

T YP BATERIE			
BATERIE 500 MAH LI-POL
SNÍMAČ TEPOVÉ FREKVENCE
INTERNÍ OPTICKÝ
PROVOZNÍ TEPLOTA		
-10 °C AŽ +50 °C / 14 °F AŽ 122 °F
VODĚODOLNOST		
VHODNÉ PRO PL AVÁNÍ (IPX8 10 M)
MATERIÁLY NÁRAMKU		
SILIKON
			POLYK ARBONÁT				
			NEREZ OCEL				
MATERIÁLY HODINEK		
SKLO CORNING ® GORILL A ® 3
			
POLYK ARBONÁT / AKRYLONITRIL BUTADIEN ST YREN + 30%
			SKLENĚNÉ VL ÁKNO
			NEREZ OCEL
			POLYMET YL METAKRYL ÁT				
			POLYAMID		

Zůstaňte v kontaktu se společností Polar

• Pokud chcete záznam tréninku ukončit, stiskněte a podržte přední tlačítko.
• Hodinky M600 automaticky synchronizují tréninková data s aplikací Polar Flow,
kde si můžete prohlížet údaje o své aktivitě, tréninku a spánku. Podrobnější
analýzu tréninku najdete na adrese flow.polar.com.
• Po skončení tréninku povolte pásek a můžete hodinky nosit jako normální
hodinky.
• Udržujte M600 v čistotě tak, že po každém tréninku odpojíte náramek od hodinek
a omyjete je pod tekoucí vodou.
• Hodinky M600 nenabíjejte, když jsou mokré nebo od potu.

Více informací o sporttesteru M600
• Více informací o hodinkách Polar M600 najdete na adrese support.polar.com/
en/M600.
• Přečtěte si také dokumentaci k aplikaci Android Wear na adrese
support.google.com/androidwear.
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