Aplikacija Polar
Prednji gumb
Stranski gumb za
vklop

Pritisnite ga za zagon
aplikacije Polar

Za vklop ali izklop ga
pritisnite in pridržite

Nastavitev naprave Polar M600
Športna ura Polar M600 je združljiva s pametnimi telefoni z operacijskim sistemom
Android TM z različico 4.3 ali novejšo ali iOS TM z različico 9.0 ali novejšo. V telefonu
obiščite g.co/WearCheck in preverite, ali je združljiv z aplikacijo Android WearTM. Za
začetek uporabe nove optimizirane športne ure opravite vse tri stopnje nastavitve.
Naprava M600 in telefon naj bosta med nastavitvijo v neposredni bližini. Upoštevajte,
da lahko prva nastavitev traja nekaj minut.
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Pripravite se
1. Začnite polniti napravo M600 in pustite, da se polni ves čas nastavitve.
2. Vklopite napravo M600 tako, da pritisnete in pridržite stranski gumb za
vklop, dokler se na prikazovalniku ne prikaže Polarjev logotip. Nato se začne
prvi zagon operacijskega sistema, ki lahko traja nekaj minut.
3. Za začetek tapnite in izberite svoj jezik. Če izberete napačen jezik, podrsnite
desno, da se vrnete v meni z jeziki.
4. Prepričajte se, da je na pametnem telefonu omogočena internetna
povezava in da je vklopljena funkcija Bluetooth.
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Seznanjanje telefona z napravo M600
Za povezavo pametne ure in telefona boste morali v telefon namestiti
aplikacijo Android Wear.
1. V pametni telefon namestite aplikacijo Android Wear , ki jo prenesete iz
trgovine Google PlayTM ali App Store.
2. V telefonu zaženite aplikacijo Android Wear.
3. Za ogled kode ure na prikazovalniku ure M600 podrsnite navzgor, nato pa isto
kodo tapnite na svojem mobilnem telefonu.
4. Za uporabnike mobilnih telefonov Android: Prek telefona boste prejeli
zahtevo za združevanje Bluetooth. Koda za seznanitev v napravi M600 se mora
ujemati s kodo za seznanitev, ki je prikazana v telefonu. Tapnite Pair (Združi)
ali OK (V REDU).
Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Sprejmite zahtevo za združevanje
Bluetooth prek telefona tako, da tapnete Pair (Združi) ali OK (V REDU). Potrditi
boste morali priključitev naprav: Prepričajte se, da se koda za seznanitev v
napravi M600 ujema s kodo za seznanitev, ki je prikazana v telefonu, nato pa
tapnite CONFIRM (POTRDI).
5. Po koncu združevanja se bo na prikazovalniku ure M600 in mobilnem telefonu
izpisalo kratko potrditveno sporočilo. Prvi sinhronizacija in posodobitev lahko
trajata dalj časa.
6. Da kopirate račun Google iz telefona v napravo M600 in vklopite obveščanje
prek ure, sledite zaslonskim navodilom na telefonu.
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V napravi M600 zaženite aplikacijo Polar

Za vklop Polarjeve funkcije sledenja dejavnosti in vadbe na napravi
M600 morate na pametni uri aktivirati aplikacijo Polar, tako da v
telefon namestite aplikacijo Polar Flow.

1. V pametni telefon namestite aplikacijo Polar Flow , ki jo prenesete iz
trgovine Google Play ali App Store. Če imate aplikacijo Polar Flow že
nameščeno v telefon, se prepričajte, da je posodobljena z zadnjo različico.
2. V telefonu zaženite aplikacijo Polar Flow.
Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: Za nadaljevanje morate s
pritiskom prednjega gumba v napravi M600 zagnati aplikacijo Polar. Nato
na telefonu tapnite možnost Start (Začni).
3. Izberite zapestje (levo ali desno), na katerem nosite napravo M600, nato
tapnite Continue (Nadaljuj). Uporabniki telefonov iPhone: tapnite možnost
Save and Sync (Shrani in sinhroniziraj).
4. Vpišite se s svojim računom Polar ali ustvarite novega.
5. Po uspešnem zagonu aplikacije Polar na napravi M600 se na
prikazovalniku izpiše besedilo »Setup completed« (Nastavitev končana).

Za uporabnike mobilnih telefonov iPhone: uro M600
morate ročno povezati z omrežjem Wi-Fi.

1. Prepričajte se, da je prikazovalnik ure M600 aktiven in podrsnite od
vrha prikazovalnika navzdol.
2. Tapnite ikono za nastavitve > Connectivity (Povezljivost) > Wi-Fi (Wi-Fi)
> +Add network (+Dodaj omrežje).
3. Poiščite omrežje, s katerim se želite povezati, in ga tapnite. Če omrežje
zahteva geslo, tapnite Enter on phone (Vnesi prek telefona). Prek
telefona vnesite geslo in tapnite možnost Connect (Poveži).

Pripravljeni ste, začnite z vadbo in se
zabavajte!

Vadba z napravo M600

• Za natančne meritve srčnega utripa med
vadbo zapestnico trdno namestite na vrhu
zapestja, tik za zapestno kostjo. Senzor se
mora dotikati kože, vendar zapestnica ne
sme biti pretesna.
• Za začetek vadbe s pritiskom prednjega
gumba izberite možnost odprite aplikacijo
Polar, izberite možnost Training (Vadba) in
poiščite želeni šport. Počakajte, da naprava
M600 najde vaš srčni utrip (in signal GPS) ter
za začetek beleženja vadbe pritisnite prednji
gumb.

Tehnični podatki
Zapestna kost

Po vadbi

• Za prekinitev beleženja vadbe pritisnite prednji gumb in ga pridržite.
• Naprava M600 podatke o vadbi samodejno sinhronizira z aplikacijo Polar Flow, v
kateri imate na voljo hiter pregled podatkov o svoji dejavnosti, vadbi in spanju. Za
podrobnejšo analizo vadbe obiščite spletno mesto flow.polar.com.
• Po koncu vadbe, zrahljajte zapestnico in napravo nosite kot navadno uro.
• Napravo M600 ohranjajte čisto tako, da zapestnico po vsaki vadbi snamete z
naprave in ju sperete pod tekočo vodo.
• Naprave M600 ne polnite, kadar je mokra ali prepojena s potom.

Več informacij o napravi M600

• Za več informacij o napravi Polar M600 obiščite spletno stran support.polar.
com/en/M600.
• Glejte tudi dokumente za podporo pri uporabi Android Wear na spletni strani
support.google.com/androidwear.

M600

VRSTA BATERIJE
LITIJ-POLIMERNA BATERIJA 500 MAH
SENZOR SRČNEGA UTRIPA INTERNI OPTIČNI
DELOVNA TEMPERATURA
-10 °C DO +50 °C/14 °F DO 122 °F
VODOODPORNOST
ZA UPORABO PRI PL AVANJU (IPX8 10 M)
ZAPESTNICA MATERIALI
SILIKON
		POLIK ARBONAT					
		NERJAVNO JEKLO				
MATERIALI NAPRAVE
STEKLO CORNING ® GORILL A ® 3
		
POLIK ARBONAT/AKRILONITRIL BUTADIEN STIREN + 30 % STEKLENA VL AKNA
		NERJAVNO JEKLO
		POLIMETIL METIAKRIL AT					
		POLIAMID		

M600
P O W E R E D B Y A N D R O I D W E A R TM

Ostanite povezani s Polarjem
/polarglobal
ANDROID WEAR, GOOGLE PLAY IN DRUGE ZNAMKE SO BLAGOVNE ZNAMKE DRUŽBE GOOGLE INC.
APP STORE JE SERVISNA BLAGOVNA ZNAMK A DRUŽBE APPLE INC.
CORNING IN GORILLA STA REGISTRIRANI BLAGOVNI ZNAMKI DRUŽBE CORNING INCORPORATED.
IOS JE BLAGOVNA ZNAMK A ALI REGISTRIRANA BLAGOVNA ZNAMK A DRUŽBE CISCO V ZDA IN DRUGIH
DRŽAVAH, NJENA UPORABA PA JE UREJENA Z LICENCO.
IZDELUJE

W W W.P OL A R .C OM
UPORABLJA TEHNOLOGIJO

POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
FI-90440 KEMPELE
TEL. +358 8 5202 100
FAKS +358 8 5202 300
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