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MEMULAI

PENGENALAN POLAR M600

Selamat atas PolarM600 baru Anda, sekarang denganWearOS by Google™!

Dengan PolarM600, Anda dapat menikmati kepraktisanWear OS by Google dan kekuatan fitur olahraga Polar.
Sangat sempurna untuk pelacakan latihan dan aktivitas 24/7 Anda dengan aplikasi Polar.

Jam tangan olahraga PolarM600 bekerja dengan ponsel pintar yangmengoperasikan Android™ 4.4+ atau iOS®
10.0+. Pengguna iPhone harusmemiliki setidaknyamodel 5 atau generasi selanjutnya. Anda dapat
mengunjungi g.co/WearCheck pada ponsel untuk melihat apakah kompatibel denganWearOS by Google.
Pasangkan PolarM600 baru Anda dengan ponsel pintar Anda dan nikmati fitur jam tangan pintarWear OS by
Google. Anda dapat, contoh:

• Mendapatkan notifikasi dari ponsel ke jam tangan Anda

• Membalas email

• Kontrol musik yang diputar di ponsel Anda

Anda juga dapat menghubungkan jam tangan pintar ke jaringanWi-Fi danmengunduh aplikasi, permainan, dan
tampilan jamdari aplikasi Play Store.

M600 jugamemiliki monitor denyut jantung yang berbasis pergelangan tangan dan GPS yang terintegrasi. Saat
Anda berlatih dengan aplikasi Polar, Anda harusmendapatkan fitur pelatihan pintar Polar yang khusus untuk
jam tangan pintar Anda. Jam tangan pintar baru yang dioptimalkan untuk olahraga dapat mendukung Anda
menuju gaya hidup yang lebih aktif dan lebih sehat.

Polar Flow adalah jendela online ke latihan, aktivitas dan tidur Anda. Bersama dengan layanan web Polar Flow
dan aplikasi Polar Flow pada ponsel pintar Anda, M600 akanmembantu Anda berlatih secara efektif dan
memahami bagaimana pilihan dan kebiasaan Andamemengaruhi kesehatan Anda.

Buku panduan pengguna ini membantu Andamemulai dengan jam tangan olahraga PolarM600 baru. Untuk
melihat tutorial video M600 dan Pertanyaan Umum,masuk ke support.polar.com/en/M600. Untuk informasi
lebih lanjut mengenaiWear OS by Google, kunjungi Pusat Layanan BantuanWearOS by Google.

MENGISI DAYA M600

M600 memiliki sebuah baterai isi ulang internal. Baterai isi ulangmemiliki batas jumlah siklus pengisian daya.
Anda dapat mengisi daya danmencabut baterai hingga 300 kali sebelum kapasitasnyamenurun. Jumlah siklus
pengisian daya juga beragamberdasarkan pada penggunaan dan kondisi pengoperasian.

Anda dapat mengisi dayaM600 melalui port USB komputer dengan kabel pengisian daya yang tersedia untuk
Anda dalampaket penjualan.

http://g.co/WearCheck
http://support.polar.com/en/M600
https://support.google.com/androidwear#topic=6056405
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Jika Andamenggunakan adaptor daya USB, pastikan adaptor ditandai dengan "output 5Vdc" danmenyediakan
minimal 500mA. Hanya gunakan adaptor daya USB yang terjamin keamanannya (ditandai dengan "LPS", "Suplai
Daya Terbatas", "UL yang tercantum" atau "CE").

Jangan isi daya produk Polar dengan pengisi data 9 volt. Menggunakan pengisi daya 9 volt dapat merusak
produk Polar Anda.

Ujungmagnetik kabel terpasang sesuai pada tempatnya ke port pengisian dayaM600 saat tersambung dengan
benar ke jam tangan pintar Anda. M600 juga akan bergetar sebentar saat pengisian daya dimulai. Jika jam
tangan pintar dinyalakan saat Andamenyambungkannya untuk pengisian daya, Anda akanmelihat ikon kilat
kecil pada layar berandaM600. Anda dapat melihat tingkat pengisian daya baterai jam denganmenggeser layar
beranda dari atas ke bawah. Jika jam tangan pintar dimatikan saat Andamenyambungkannya untuk pengisian
daya, animasi ikon baterai akanmuncul pada layar. Apabila ikon baterai sudah penuh, M600 sudah sepenuhnya
terisi. Hal tersebut akanmemakan waktu dua jamuntuk mengisi daya sepenuhnya baterai M600 yang kosong.

1. Sensormonitor denyut jantung berbasis gelang
2. Port pengisian daya

Saat Anda selesai mengisi daya baterai M600, cabut kabel pengisian daya dari port USB komputer atau dari
adaptor dinding. Jika kabel pengisian daya dibiarkan tersambung ke sumber daya, ujungmagnetik kabel akan
menarik objek yangmengandung besi dan dapat menghubungkan pendek, dan kemungkinanmenyebabkan
kerusakan sirkuit, panas berlebih, kebakaran atau ledakan.
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Janganmembiarkan baterai sepenuhnya habis untuk waktu yang lama ataumembiarkan baterai terisi
penuh sepanjang waktu, karena hal tersebut dapat berdampak padamasa pakai baterai. Juga, janganmengisi
daya baterai pada suhu di bawah 0°C atau lebih dari +40°Cmaupun saat port pengisian daya basah atau
berkeringat. Jika port pengisian dayaM600 Anda basah, keringkan terlebih dahulu sebelummenyambungkan
kabel pengisian daya.

WAKTU PENGOPERASIAN BATERAI

Waktu pengoperasian baterai

• 2 hari / 8 jam latihan padaM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android.

• 1.5 hari / 8 jam latihan padaM600 yang dipasangkan dengan iPhone.

Waktu pengoperasian bergantung pada banyak faktor, contohnya suhu lingkungan tempat Andamenggunakan
M600 Anda, fitur yang Anda gunakan, jika layar dalammode Selalu aktif, dan usia baterai. Waktu pengoperasian
akan berkurang secara signifikan pada suhu di bawah titik beku. MengenakanM600 tertutupimantel Anda
dapat membantumenjaganya tetap hangat dan dapat meningkatkan waktu pengoperasian.

NOTIFIKASI BATERAI LEMAH

Saat pengisian daya dalambaterai M600 Andamenurun hingga 15% atau lebih sedikit, Anda akanmelihat
notifikasi yangmenunjukkan tingkat pengisian daya dan statusmode penghemat baterai. Anda dapat
mengetuk notifikasi untuk Mengaktifkan/menonaktifkan penghemat baterai. Mode penghemat baterai
akan aktif secara otomatis saat tingkat pengisian daya baterai mencapai 5%.

Karena perekaman GPS TIDAK padamode penghemat baterai, Anda akanmendapatkan notifikasi jikamode
penghemat baterai aktif saat Anda akanmemulai latihan dengan aplikasi Polar atau jika baterai berada di bawah
5% selama Anda berlatih.

Apabila layar tidak bangun saat menggerakkan gelang atau saat menekan tombol daya samping, baterai sudah
habis danM600 akanmasuk kemode tidur. Jika terjadi, Anda perlumengisi dayaM600. Jika baterai sepenuhnya
habis, maka akan dibutuhkan beberapa saat sebelum animasi pengisianmuncul pada display.

Anda dapat melihat dengan cepat berapa banyak baterai M600 yang tersisa denganmenggeser ke bawah
dari atas layar beranda.

MENYALAKAN DAN MEMATIKAN M600

UNTUK MENYALAKAN M600

• Tekan dan tahan tombol daya samping sampai Andamelihat logo Polarmuncul pada layar.

UNTUK MEMATIKAN M600

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu gulirmenu untuk menemukan dan ketuk Sistem.
2. Ketuk Daya mati.
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3. Konfirmasi mematikan daya denganmengetuk ikon tanda centang.

MENYETEL POLAR M600 ANDA

Jam tangan olahragaM600 Polar kompatibel dengan ponsel pintar yangmengoperasikan Android 4.4+ atau iOS
10.0+. Pengguna iPhone harusmemiliki setidaknyamodel 5 atau generasi selanjutnya. Anda dapat
mengunjungi g.co/WearCheck pada ponsel untuk melihat apakah kompatibel denganWearOS by Google.

UNTUK PERSIAPAN PENYETELAN

1. Untuk memastikan daya yang cukup padaM600 Anda selama penyetelan, pasangkanM600 ke pengisi
dayamenggunakan port USB yang aktif pada komputer atau ke adaptor USB dan stop kontak dinding.
Pastikan adaptor ditandai dengan “output 5Vdc” dan adaptormemberikanminimum500mA.

2. NyalakanM600 Anda denganmenekan danmenahan tombol daya samping sampai Andamelihat logo
Polar. Setelah itu, penyalaan awal sistempengoperasian akan berlangsung selama beberapamenit.

3. Ketuk layar sentuhM600 Anda untuk memulai penyetelan. Kemudian geser ke atas atau ke bawah untuk
menemukan bahasa pilihan Anda dan ketuk untuk memilihnya. Jika Andamemilih bahasa yang salah,
Anda dapat mengembalikan daftar bahasa denganmenggeser layar sentuh dari kiri ke kanan.

4. Pastikan ponsel pintar Anda terhubung Internet dan telahmengaktifkan Bluetooth.
5. Pastikan Google™ Search dan aplikasi layanan Google Play™ pada ponsel Android Andamutakhir. Atau

jika Andamenggunakan iPhone, pastikan ponsel Andamemiliki versi terbaru sistempengoperasian iOS.
6. DekatkanM600 dan ponsel satu sama lain selama penyetelan.

UNTUK MEMASANGKAN PONSEL PINTAR ANDA DENGAN POLAR M600

Anda perlumenginstal aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda untuk menghubungkan jam tangan pintar
dan ponsel Anda.

1. Instal aplikasi Wear OS by Google pada ponsel pintar Anda dari Google Play atau App Store. Jika Anda
sudahmemiliki aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, pastikan versinya sudah terbaru.

Jika Anda sudahmemiliki aplikasi Wear OS by Google yang terinstal pada ponsel pintar dan perangkat
lain yang terhubung dengannya, buka aplikasi seluler dan (pada ponsel Android) pilih Tambahkan jam
tangan baru dari menu di bawah sebelah nama perangkat Anda pada atas layar, atau (pada iPhone)
ketuk tiga titik pada pojok kanan atas layar, dan pilih Pasangkan dengan perangkat baru yang dapat
dipakai. Kemudian lanjutkanmengikuti petunjuk di bawah ini dari langkah nomor 3.

2. Saat Andamembuka aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, aplikasi akanmeminta secara
otomatis untuk memulai penyetelan jam tangan Anda.

3. Geser ke atasM600 untuk melihat kode jam tangan, lalu ketuk kode yang sama pada ponsel Anda.

4. Pengguna ponsel Android: Anda akanmendapatkan permintaan pemasangan Bluetooth pada ponsel
Anda. Pastikan kode pemasangan padaM600 Anda cocok dengan kode pemasangan yang ditampilkan
pada ponsel. Ketuk Pasangkan atau OK.

Pengguna iPhone: Terima permintaan pemasangan Bluetooth pada ponsel Anda denganmengetuk
Pasangkan atau OK. Anda harusmengonfirmasi sambungan perangkat: Pastikan kode pemasangan

http://g.co/WearCheck
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padaM600 Anda cocok dengan kode pemasangan yang ditampilkan pada ponsel, lalu ketuk
KONFIRMASI.

5. Anda akanmelihat pesan konfirmasi cepat padaM600 dan ponsel Anda saat pemasangan selesai. Setelah
itu, pemasangan akan berlangsung beberapa saat untuk M600 menyelesaikan sinkronisasi dengan ponsel
Anda.

6. Untuk menyelesaikan pemasangan ponsel Anda denganM600, Anda perlumenyalin akun Google Anda
dari ponsel keM600. Untuk dapat menggunakan aplikasi pada jam tangan pintar padaM600 Anda, Anda
membutuhkan akun Google. Anda jugamembutuhkan untuk mengaktifkan beberapa pengaturan,
seperti izinkanWearOS by Google untuk menampilkan notifikasi yang terkirim ke ponsel Anda, sehingga
Andamendapatkan yang terbaik dari jam tangan PolarM600 WearOS by Google. Ikuti petunjuk pada
layar ponsel Anda untuk melakukan ini.

Pengguna iPhone: Jika Anda belummemiliki akun Google, Anda dapat membuatnya selama tahap
pengaturan ini. Ketuk LANJUTKAN saat Anda diminta untuk Masuk ke akun Google Anda lalu ketuk
Buat akun.

7. Setelah tahap penagturan pemasangan selesai, M600 akanmembuka tampilan waktu, dan Anda akan
melihat Polar M600 Terhubung di pojok atas kiri aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda.

Setelah sinkronisasi awal, jam tangan pintar Andameluncurkan tutorial mengenai caramemulai dengan jam
tangan. Anda dapat menggesermelalui tutorial danmelanjutkan penyetelan setelahnya. Anda juga dapat
melewati tutorial untuk saat ini denganmenggeser kartu tutorial ke bawah, dan nanti Anda dapat kembali ke
tutorial denganmenggeser kartu tutorial ke atas lagi dari bawah layar beranda.

UNTUK MENGAKTIFKAN APLIKASI POLAR PADA M600

Untuk mendapatkanmanfaat maksimumdari PolarM600 baru Anda, dan dapat menggunakan fitur pelacakan
aktivitas dan latihan Polar, Anda perlumengaktifkan aplikasi Polar pada jam tangan pintar. Untuk
melakukannya, Anda perlumenginstal aplikasi Polar Flow terlebih dahulu pada ponsel pintar. Jika Anda sudah
menginstal aplikasi seluler Polar Flow pada ponsel pintar Anda, pastikan versinya sudah terbaru, kemudian
lanjutkan penyetelan dari langkah nomor 2 di bawah.

1. Masuk keGoogle Play atau App Store pada ponsel Anda, serta cari dan unduh aplikasi Polar Flow.
2. Buka aplikasi Polar Flow pada ponsel Anda.

Pengguna iPhone: Untuk melanjutkan Anda perlumembuka aplikasi Polar padaM600 denganmenekan
tombol depan. Kemudian ketuk Mulai pada ponsel Anda.

3. Pilih apakah Anda akanmengenakanM600 pada pergelangan tangan kiri atau kanan Anda, kemudian
ketuk Lanjutkan. Pengguna iPhone: ketuk Simpan dan sinkronkan.

4. Masuk dengan akun Polar Anda atau buat akun baru.
5. Anda akanmelihat "Penyetelan selesai" saat Anda berhasil mengaktifkan aplikasi Polar padaM600 Anda.

Perhatian pengguna iPhone! Anda perlumenghubungkanM600 ke jaringanWi-Fi secaramanual.
SambunganWi-Fi memperbolehkan Anda untuk menggunakan aplikasi Google Play padaM600, untuk terus
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memperbarui aplikasi Polar dan untuk mengunduh lebih banyak aplikasi pada jampintarWear OS by Google
Anda.

Pengguna ponsel Android: Jika AndamenghubungkanM600 KEWi-Fi menggunakanWearOS by Google
cloud saat diminta ketika penyetelan, M600 Anda dapat menghubungkan ke jaringanWi-Fi yang tersimpan pada
ponsel secara otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghubungkan keWi-Fi.

UNTUK MENGHUBUNGKAN M600 KE JARINGAN WI-FI

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu Pengaturan Cepat.
3. Ketuk ikon pengaturan.
4. Gulirmenu Pengaturan untuk menemukan dan ketuk Konektivitas.
5. Ketuk Wi-Fi.
6. Ketuk +Tambah jaringan.
7. Tunggu jampintarmenemukan jaringanWi-Fi yang tersedia lalu ketuk salah satu yang ingin Anda

hubungkan.
8. Jika jaringan yang Anda pilih memerlukan kata sandi, ketuk Masukkan pada ponsel. Pada ponsel Anda,

masukkan kata sandi untuk jaringanWi-Fi dan ketuk Sambungkan.

UNTUK MEMPERBARUI PERANGKAT LUNAK

Setelah Andamenyetel M600, Anda harusmemperbarui perangkat lunak sistempada tampilan jam tangan
pintar untuk mendapatkan pembaruan terbaru dan agar jam tangan pintar berfungsi dengan lancar. Anda juga
harusmemastikanmemiliki versi aplikasi Polar terbaru padaM600 Anda.

• Lihat dokumen dukungan ini untuk mencari tahu versi semua empat perangkat lunak terbaru terkait M600
Anda.

• Dokumen dukungan ini membantu Andamemperbarui semua empat perangkat lunak yang terkait dengan
M600 Anda saat menjalankan perangkat lunak sistemWearOS by Google 2.0.

Anda siap untuk beraktivitas, selamat bersenang-senang!

Harap diingat bahwa Anda dapat memasangkanM600 hanya dengan satu ponsel Android, iPhone atau
tablet pada satu waktu. Anda dapat memasangkanM600 dengan tablet atau ponsel baru setelah Anda
mengatur ulang jam tangan pintar terlebih dahulu ke pengaturan pabrik.

MENGHUBUNGKAN M600 KE WI-FI

Jika AndamenghubungkanM600 ke jaringanWi-Fi, Anda dapat menggunakan aplikasi Google Play Store pada
M600 Anda untuk tetapmemperbarui aplikasi Polar dan untuk mengunduh lebih banyak aplikasi pada jam
pintarWear OS by Google Anda.

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

https://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions
https://support.polar.com/en/support/how_do_i_update_my_m600_software_android_wear_20?product_id=87440&category=faqs
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PolarM600 dapat menghubungkan secara otomatis ke jaringanWi-Fi yang disimpan jika koneksi Bluetooth
dengan ponsel Anda hilang. Saat ponsel Android Anda terhubung baik ke jaringanWi-Fi atau seluler danM600
terhubung ke jaringanWi-Fi, jam tangan pintar Anda dapat tetap tersinkron dengan ponsel, dan Anda bisa
mendapatkan notifikasi padaM600 bahkan jika Andameninggalkan ponsel di ruangan lain.

Ponsel danM600 Andamembagikan datamelalui sinkronisasi cloudWearOS by Google. Jadi, Anda harus
menyalakan sinkronisasi cloud dalam aplikasi Wear OS by Google pada ponsel.

UNTUK MENGAKTIFKAN SINKRONISASI CLOUD WEAR OS BY GOOGLE

1. Dalam aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, ketuk ikon Pengaturan.
2. Ketuk Data privasi & pribadi.
3. Kemudian ketuk Sinkronisasi cloud.
4. Pindahkan switch ke posisi Aktif.

Berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Androidmaupun iPhone

UNTUK MENGHUBUNGKAN M600 KE JARINGAN WI-FI

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu pengaturan Cepat.
3. Ketuk ikon pengaturan.
4. Gulirmenu Pengaturan untuk menemukan dan ketuk Konektivitas.
5. Ketuk Wi-Fi.
6. Ketuk +Tambah jaringan.
7. Tunggu jam tangan pintarmenemukan jaringanWi-Fi yang tersedia, lalu temukan dan ketuk salah satu

yang ingin Anda hubungkan.
8. Jika jaringan yang Anda pilih memerlukan kata sandi, Anda harusmemasukan kata sandi pada ponsel.

Kemudian ketuk Masuk ke ponsel, pada ponsel Anda, masukkan kata sandi untuk jaringanWi-Fi dan
ketuk Hubungkan.

UNTUK MENGAKTIFKAN DAN MENONAKTIFKAN WI-FI

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Konektivitas.
2. Ketuk Wi-Fi.
3. Ketuk Wi-Fi untuk beralih antaraWi-Fi Otomatis danWi-Fi Nonaktif.

Anda dapat menghemat masa pakai baterai M600 dengan tidak memperbolehkan jam tangan pintar
menggunakanWi-Fi.

GulirmenuWi-Fi ke bawah untuk menemukan dan ketuk Tentang Wi-Fi untuk informasi lebih lanjut mengenai
Wi-Fi pada perangkat yang dapat dipakai, atau kunjungi situsWear OS by Google Help

https://support.google.com/androidwear/answer/6207505?hl=en
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MENGGUNAKAN M600

STRUKTUR MENU
LAYAR BERANDA

Titik mulai untuk menjelajah jam tangan pintar adalah layar beranda. Pada layar beranda, Anda dapat melihat
waktu saat ini. Tergantung pada tampilan jam tangan, Anda juga dapat melihat informasi lainnya. Temukan lebih
lanjut dari Pengaturan tampilan jam tangan.

Pada layar beranda, Anda dapat melihat notifikasi yangmemberitahukan Anda hal berbeda dari informasi
penting dan Anda juga dapat melihat statusM600 Anda. Untuk menemukan lebih banyak mengenai status yang
berbeda, lihat Ikon status.

Anda dapat masuk dengan cepat ke layar beranda dari mana pun dalamM600 Anda denganmenekan tombol
daya samping atau denganmenggoyangkan pergelangan tangan Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut
mengenai caramenjelajah di jam tangan pintar Anda, lihat MenavigasikanM600.

MENU PENGATURAN CEPAT

Dari atas layar beranda, Anda dapat menarik menu Pengaturan Cepat ke bawah, dimana Anda akanmenemukan
pengaturan berikut:
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Mode pesawat: ketuk untuk mengaktifkan danmenonaktifkanmode pesawat.

Mode teater: ketuk untuk menonaktifkan tampilan sepenuhnya.

Mode janganmengganggu: ketuk untuk menghilangkan bunyi notifikasi pada M600 Anda.

Pengaturan: ketuk untuk membuka aplikasi Pengaturan

MENU APLIKASI

Menu aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi yang digunakan padaM600 Anda.
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UNTUK MEMBUKA MENU APLIKASI

• Tekan tombol daya samping.

UNTUK MEMBUKA DAN MENGGUNAKAN APLIKASI

• Anda dapat mulai menggunakan aplikasi denganmengetuk ikonnya dalammenu aplikasi.

ATAU

• Anda juga dapat membuka aplikasi saat layar beranda aktif denganmengatakan "OkeGoogle, buka (nama
aplikasi)".

Lihat Menu aplikasi untuk informasi lebih lanjut mengenai standar aplikasi padaM600.

NOTIFIKASI

Anda dapat mendapatkan notifikasi keM600 dari aplikasi pada jam tangan pintar dan pada ponsel Anda. Jika
Anda telahmengizinkan notifikasi untuk menampilkan padaM600, Anda akanmelihatnyamuncul pada layar
beranda. Lihat Pengaturan notifikasi untuk info lebih lanjut.

Anda dapat melihat ikon status ini pada layar berandaM600 jika Anda telahmembaca notifikasi pada jam
tangan pintar.

Nomor pada ikonmenunjukkan jumlah notifikasi baru.
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UNTUK MELIHAT NOTIFIKASI

1. Geser ke atas dari bawah layar atau gerakkan pergelangan tangan Anda berputar.
2. Ketuk sebuah notifikasi untuk melihat semua informasi di dalamnya.
3. Untuk melihat notifikasi lainnya (jika tersedia), tetap geser ke atas dari bawah layar atau tetap gerakkan

pergelangan tangan Anda.

UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN PADA NOTIFIKASI

Beberapa notifikasi memiliki tindakan yang tersedia terkait info mengenainya.

1. Ketuk notifikasi untuk melihat semua informasi di dalamnya.
2. Geser ke atas dari bawah layar untuk melihat tindakan yang tersedia.
3. Ketuk pada tindakan yang Anda pilih (jika berlaku). Seperti contoh, Anda dapat mengarsipkan email yang

diterima dari M600 Anda.

UNTUK MENUTUP NOTIFIKASI

Setelah Andamendapatkan semua info yang Anda perlukan dari notifikasi:

1. Geser dari kiri ke kanan untuk menutup rincian notifikasi.
2. Geser notifikasi ke kiri maupun ke kanan untuk menutupnya.

Jika Andamenutup notifikasi padaM600, notifikasi terkait akan ditutup juga pada ponsel Anda.

IKON STATUS

M600 menampilkan status jam tangan pintar saat ini dengan ikon indikator yang kecil.

Ikon status berikut ini dapat muncul pada layar berandaM600 Anda:

M600 Anda tidak dihubungkan dari ponsel

Baterai mengisi daya

Mode pesawat aktif
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Pemantauan GPS untuk lokasi Anda aktif

Mode janganmengganggu aktif

Anda memiliki notifikasi baru

MENU APLIKASI

M600 memuat aplikasi default berikut ini:

• Agenda
• Alarm
• Kontak
• Temukan ponsel saya*

• Fit
• Latihan Kebugaran
• Senter
• Polar
• Play Store
• Pengingat
• Pengaturan
• Stopwatch
• Penghitung waktu
• Terjemahkan

• Cuaca

*Hanya pada PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

Anda dapat mengunduh aplikasi jam tangan pintar lainnya dari aplikasi Google Play Store pada PolarM600.
Untuk dapat menggunakan aplikasi Play Store padaM600, Anda harusmenghubungkan jam tangan pintar ke
jaringanWi-Fi.
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Untuk mendapatkan aplikasi lainnya

1. Tekan tombol daya samping pada layar beranda yang aktif untuk membukamenu aplikasi.
2. Temukan dan ketuk Play Store.
3. Gulir daftar aplikasi yang dianjurkan, atau ketuk ikon kaca pembesar di atas daftar untuk membuka

pencarian.
4. Ketuk apikasi yang ingin Anda instal.
5. Ketuk Instal untuk mulai mengunduh aplikasi keM600 Anda.

Lihat halaman BantuanWearOS by Google tentang aplikasi Google yang beroperasi denganWearOS by Google.

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

Untuk melihat daftar aplikasi jam tangan yang disarankan, buka aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda
dan gulir ke bawah ke "Aplikasi jam tangan yang bermanfaat". Anda dapat mengetuk LAINNYA untuk masuk
keGoogle Play Store danmembuka banyak pilihan aplikasi yang dianjurkan yangmendukungWearOS by
Google.

Beberapa aplikasi yang Anda gunakan pada ponsel Android Anda pasangkan harusmemiliki versi jam
tangan pintarWear OS by Google yang tersedia: Buka aplikasi Play Store padaM600 Anda dan gulir ke bawah
menu beranda untuk menemukan Aplikasi pada ponsel Anda > ketuk aplikasi yang ingin Anda gunakan pada
jam tangan pintar > ketuk Instal. Setelah instalasi, Anda dapat menemukan versi jam tangan pintar aplikasi dari
menu aplikasi padaM600. Untuk setiap pertanyaan terkait aplikasi ini, silakan hubungi pengembang aplikasi.

AGENDA

Acara yang disimpan dalam aplikasi kalender pada ponsel Anda akanmuncul sebagai notifikasi padaM600.
Anda juga dapat menarik jadwal Anda.

Untuk melihat jadwal Anda

• Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Agenda.

Jadwal Anda untuk hari ini terbuka.

ALARM

Anda dapat menyetel alarm agar berbunyi padaM600. Apabila alarm berbunyi, M600 Anda akan bergetar dan
menampilkan kartu.

Harap diingat saat Andamenyetel alarm diM600, alarm tidak akan berbunyi pada ponsel Anda.

https://support.google.com/androidwear/answer/6056876?hl=en&amp;ref_topic=6056409


22

Untuk menyetel alarm

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Alarm.
2. Setel jam sesuai keinginan pada lingkaran jam. Anda dapat melihat jam yang disetel juga di tengah

lingkaran. Jika Andamenggunakan format 12 jam, ketuk untuk memilih am atau pm.

3. Beralih untuk menyetel menit sesuai keinginan denganmengetuk menit di tengah lingkaran.
4. Setel menit sesuai keinginan pada lingkaranmenit. Anda dapat melihat menit yang disetel juga di tengah

lingkaran.

5. Ketuk ikon tanda centang.
6. Ketuk teks di bawah waktu yang disetel untuk menemukan opsimenyetel alarm selama Satu kali atau

berulang untuk hari kerja sesuai keinginan. Geser ke kanan untuk kembali ke tampilan sebelumnya.
7. Ketuk ikon jam tangan untuk mengalihkan antaramenyalakan (ikon jam tangan tidak disilang) dan

mematikan getaran (ikon jam tangan disilang).
8. Ketuk ikon tanda centang untuk menyetel alarm.

Untuk menonaktifkan alarm saat berbunyi

• Ketuk ikon jam alarm, atau geser ke kanan.

Untuk menunda alarm

Jika Anda inginmenunda alarm saat berbunyi:

• Ketuk Zs.

Waktu tunda 10 menit.

KONTAK

M600 menampilkan kontak tersimpan di Google Contacts Anda. Anda dapat menelepon, mengirim pesan atau
email ke kontak.*
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*Harap diingat bahwa terdapat beberapa batasan pada ketersediaan fitur komunikasi tergantung pada sistem
pengoperasian ponsel Anda.

TEMUKAN PONSEL SAYA

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

Jika Anda tidak dapat menemukan ponsel, Anda dapat menggunakanM600 untuk membuat ponsel Anda
berbunyi bahkan jika ponsel hanya disetel diam atau bergetar.

Harap diingat M600 harus dihubungkan dengan ponsel Andamenggunakan Bluetooth agar fungsi ini
beroperasi.

Untuk membuat ponsel Anda berbunyi

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Temukan ponsel
saya.

2. Jika ponsel Anda dalam jangkauan untuk koneksi Bluetooth, ponsel Anda akanmulai berbunyi. Jika tidak,
coba pindah untuk mendapatkan jangkauan 10 meter atau 33 kaki dari ponsel Anda tanpa objek padat di
antaranya.

3. Anda dapat menghentikan bunyi ponsel denganmengetuk X pada layarM600 atau denganmembuka
ponsel.

FIT

Dengan aplikasi Google Fit™, Anda dapat menyetel target kebugaran harian danmelihat seberapa dekat Anda
untuk mencapainya. Fit melacak langkah, waktu, jarak, dan kalori.

Untuk melihat kemajuan aktivitas Anda

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Fit.
2. Geser ke atas untuk melihat detail dari aktivitas AndaHari ini: Anda dapat mengetuk detail yang berbeda

untuk melihat informasi lebih lanjut.

Anda juga dapat menggunakan aplikasi untuk melihat denyut jantung Anda saat ini: Geser ke atas untuk
menemukan dan ketuk ikon jantung.

Anda dapat menambahkan target kebugaran baru denganmengetuk Tambah target.
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Untuk informasi lebih detail mengenai penggunaan aplikasi Google Fit lihat situsWear OS by Google Help.

LATIHAN KEBUGARAN

Dengan aplikasi Google Fit Workout™, Anda dapat melacak sesi latihan ataumemulai tantangan latihan
kekuatan.

Untuk memulai sesi latihan

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Latihan
Kebugaran.

2. Ketuk latihan yang ingin Anda lakukan.
3. Ketuk MULAI.

Untuk informasi lebih detail mengenai penggunaan aplikasi Google Fit Workout lihat situsWear OS by Google
Help.

PLAY STORE

JikaM600 Anda terhubung ke jaringanWi-Fi, Anda dapat menggunakan aplikasi Play Store pada jam tangan
pintar untuk mengunduh aplikasi, permainan dan tampilan jam tangan baru ke jam tangan pintarWear OS by
Google Anda. Setiap kali terdapat fitur baru Polar untuk aplikasi Polar padaM600, Anda dapat mengunduh
pembaruanmelalui aplikasi Play Store.

Untuk dapat menggunakan aplikasi Play Store padaM600 Anda, Andamembutuhkan akun Google. Jika
Anda tidak menyalin akun Google ke PolarM600 selama penyetelan, buka aplikasi Play Store dan ketuk
Tambah dari ponsel. Ikuti petunjuk pada layar ponsel Anda untuk menyalin akun Anda ke jam tangan pintar.

Anda dapat mengatur aplikasi Play Store untuk memperbarui aplikasi jam tangan pintar secara
otomatis, sehingga Anda tidak akanmelewatkan setiap pembaruan untuk aplikasi Anda. Jika Anda telah
mengaktifkan pengaturan aplikasi Pembaruan otomatis di aplikasi Play Store pada jam tangan pintar Anda,
aplikasi pada jam tangan pintar akanmemperbarui ke rilisan terbaru secara otomatis saat M600 Anda
terhubung dengan pengisi daya dan memiliki koneksi Internet.

Untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mode pembaruan Play Store Auto

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Play Store.
2. Geser ke bawah dari atas layar.
3. Ketuk ikon pengaturan.
4. Ketuk Perbarui aplikasi otomatis untuk beralih antara perubahanmode pembaruan Auto aktif (tombol

biru) dan nonaktif (tombol abu-abu).

https://support.google.com/androidwear/answer/6056874?hl=en&ref_topic=6056409
https://support.google.com/androidwear/answer/6056874?hl=en&ref_topic=6056409
https://support.google.com/androidwear/answer/6056874?hl=en&ref_topic=6056409
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APLIKASI POLAR

Latihan dengan aplikasi Polar pada M600

Gunakan aplikasi Polar padaM600 Anda untuk mengambil keuntungan penuh dari jam tangan pintar yang
dioptimalkan untuk olahraga.

Temukan apa yang tersedia dalam aplikasi Polar dan bagaimanamenjelajahinya:

• Strukturmenu aplikasi Polar

• Menavigasikan aplikasi Polar

Lacak sesi latihan Anda, dan lihat, seperti contoh, denyut jantung, kecepatan, dan jarak Anda selama latihan:

• Memulai sesi latihan

• Selama latihan

• Menjeda/menghentikan sesi latihan

• Setelah latihan

Lihat juga petunjuk kamimengenai caramengenakanM600 agarmendapatkan pengukuran denyut jantung
yang akurat, danmenemukan dalamolahraga apa saja kamimenganjurkanmengenakan sensor denyut jantung
Polar dengan tali dada untuk memastikan pengukuran denyut jantung yang andal:

• MengenakanM600 Anda

• MemasangkanM600 dengan sensor denyut jantung

Profil olahraga

Pisahkan profil untuk semua olahraga yang ingin Anda lakukan dengan pengaturan spesifik untuk setiap satu
olahraga. Sesuaikan pengaturan profil olahraga agar sesuai dengan kebutuhan latihan Anda:

• Profil olahraga
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Fitur Polar

Fitur Polar Smart Coaching yang khususmenawarkan pedoman terbaik yangmemungkinkanmengenai cara
mengembangkan latihan Anda serta umpan balik yang bermanfaat pada kemajuan Anda. Aplikasi Polar pada
M600 Andamemuat fitur Polar Smart Coaching sebagai berikut:

• Pelacakan aktivitas 24/7
• Smart calories

• Training Benefit
• Beban Latihan
• Program lari

• Running Index

Bersama dengan aplikasi seluler Polar Flow dan layanan web Polar Flow, Anda dapat merencanakan latihan dan
mencapai target latihan, menganalisis danmempelajari tentang performa, mengikuti kemajuan, serta
membagikan sesi Anda dengan yang lainnya. Lihat Aplikasi Polar dan Polar Flow untuk informasi lebih lanjut.

Lihat Aplikasi pembaruan Polar untuk menemukan cara fitur Polar pada jam tangan pintar Anda tetapmutakhir.

PENGINGAT

Pengingat disimpan di aplikasi Google Calendar.

Pengguna iPhone: Anda dapat menginstal aplikasi Google Calendar dari App Store. Anda perlumasuk ke
aplikasi Calendar dengan akun Google yang sama yang Anda gunakan dalam aplikasi Wear OS by Google.

Untuk masuk ke aplikasi Google Calender

1. Instal aplikasi Google Calendar pada iPhone Anda dari App Store.
2. Buka aplikasi dan pilih untuk masuk dengan akun Google yang sama yang Anda gunakan dalam aplikasi

Wear OS by Google.
3. Ketuk MEMULAI.

Anda dapat mengaturM600 untuk mengingatkan Andamelakukan sesuatu padawaktu atau lokasi yang
spesifik. Pengingat akanmuncul sebagai notifikasi padaM600.

Untuk menyetel pengingat

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Pengingat.
2. Ketuk ikon plus
3. Katakan tugas Anda dengan waktu atau lokasi. Seperti contoh, Anda dapat mengatakan "Tonton acara TV

pada jam tujuh."
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Untuk menandai pengingat sebagai yang sudah selesai menggunakan aplikasi

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Pengingat.
2. Geser pengingat yang ingin Anda arsipkan ke kedua sisi.

STOPWATCH

Anda dapat menggunakanM600 sebagai stopwatch.

Untuk memulai stopwatch

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi lalu temukan dan ketuk Stopwatch.
2. Mulai stopwatch denganmengetuk ikon putar.

Stopwatch terbuka pada layar.

Untuk menjeda stopwatch

• Ketuk ikon jeda.

Untuk memulai ulang stopwatch

• Ketuk ikon putar.

Untuk mengatur ulang stopwatch

Jika Anda inginmengatur stopwatch kembali ke nol:

• Ketuk ikonmengatur ulang padamode jeda.

PENGHITUNG WAKTU

Anda dapat menggunakanM600 sebagai penghitung waktumundur.

Untuk menyetel penghitung waktu

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi lalu temukan dan ketuk Penghitung waktu.
2. Setel menit sesuai keinginan pada lingkaranmenit. Anda dapat melihat menit yang disetel juga di tengah

lingkaran. Beralih untuk menyetel jam dan detik denganmengetuk jamdan detik di tengah lingkaran.
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3. Ketuk ikon putar untuk memulai penghitung waktu.

Penghitung waktu terbuka pada layar.

Untuk menjeda penghitung waktu

• Ketuk ikon jeda.

Untuk memulai ulang penghitung waktu

• Ketuk ikon putar.

Untuk mengatur ulang penghitung waktu

Jika Anda inginmemulai penghitung waktu lagi:

• Ketuk ikonmulai ulang padamode jeda.

Untuk menghentikan penghitung waktu

Saat penghitung waktu berbunyi, M600 Anda akan bergetar. Untuk menghentikan penghitung waktu saat
bergetar:

• Ketuk ikon berhenti, atau geser ke kanan.

TERJEMAHKAN

Anda dapat menggunakan aplikasi Google Translate™ untuk menerjemahkan frasa:

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Terjemahkan.
2. Anda akanmelihat dua bahasa yang dapat diterjemahkan di antaranya. Anda dapat mengetuk nama

bahasa untuk mengubahnya.
3. Ketuk ikonmikrofon dan katakan frasa yang ingin Anda terjemahkan.

Terjemahan akanmuncul pada layar.



29

MENAVIGASIKAN M600

Anda dapat menavigasikan jam tangan pintar dengan berbagai cara. Temukan informasi lebih rinci mengenai
gaya yang berbeda untuk menjelajah di M600 dari tautan di bawah ini:

• Fungsi tombol

• Layar sentuh
• Gerakan pergelangan tangan

Lihat juga cara untuk menggunakan suara Anda untuk meminta Google Assistant melakukan tindakan
sederhana untuk Anda.

• Geser ke bawah pada layar beranda: Menu pengaturan cepat untuk mengaktifkanmode yang berbeda
(Pesawat, penghemat baterai, teater, Janganmengganggu), kontrol musik dan pintasan kemenu Pengaturan

• Geser ke atas: Umpan notifikasi singkat, ketuk notifikasi untuk memperbesarnya

• Geser ke kiri: Aplikasi Google Fit

• Geser ke kanan: Google Assistant

• Ubah tampilan jam tangan dari M600: Untuk menukar ataumenyesuaikan tampilan jam tangan, tekan
lama pada tampilan jam tangan
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FUNGSI TOMBOL PADA M600

PolarM600 memiliki dua tombol: tombol depan dan tombol daya samping.

1. Tombol depan
2. Tombol daya samping
3. Layar sentuh

TOMBOL DEPAN

Tombol depan adalah caramudah untuk menggunakan aplikasi Polar selama sesi latihan Anda. Anda dapat
menggunakan tombol depan untuk:

• Membuka aplikasi Polar dengan cepat dari layar beranda.

• Membuka Latihan dalammenu aplikasi Polar.

• Memilih olahraga yang ingin Anda lakukan danmemulai sesi latihan dalamdaftar profil olahraga.

• Menandai putaranmanual selama latihan.

• Menjeda sesi latihan.

• Menghentikan sesi latihan.

• Keluar dari aplikasi Polar setelah latihan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menavigasikan aplikasi Polar.

Tombol depan ditetapkan untuk menavigasikan aplikasi Polar padaM600. Jika Anda ingin, Anda dapat
mengubah aplikasi yang Anda sukai dengan tombol bawah untuk memulai. PadaM600 Anda, masuk ke
Pengaturan > Personalisasi > Sesuaikan tombol perangkat keras > Bawah > temukan dan ketuk aplikasi
yang disukai.



31

TOMBOL DAYA SAMPING

Tombol daya sampingmemiliki beberapa fungsionalitas:

• Tekan tombol sekali untuk membangunkan layarM600 Anda.

• Tekan tombol sekali pada layar beranda yang aktif untuk membukamenu aplikasi.

• Tekan tombol sekali untuk masuk ke layar beranda dari mana pun di jam tangan pintar.

• Tekan tombol sekali saat jam tangan dalammode teater untuk mengaktifkan layar kembali.

• Tekan dan tahan tombol sampai jam tangan bergetar untuk membuka Google Assistant.

• Tekan dan tahan tombol sampai layar nonaktif untuk menurunkan daya jam tangan pintar Anda.

• Saat M600 dinonaktifkan, tekan dan tahan tombol untuk mengaktifkanM600.

• Tekan dan tahan tombol sampai Andamelihat logo Polar untuk memulai ulang jam tangan pintar.

MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH

Anda dapat menavigasikanM600 menggunakan layar sentuh. Anda dapat menggunakan layar sentuh dengan
menggeser, mengetuk danmenahan, ataumenggambar.

• Anda dapat menggeser ke atas dan ke bawah untuk menggulirkanmenu, dan geser ke kanan dan ke kiri,
sebagai contoh, untuk menavigasikan pada aplikasi Polar.

• Anda dapat mengetuk layar sentuh untuk membangunkan layar, untuk membuka aplikasi dan notifikasi,
dan untuk memilih item.

• Anda dapat mengetuk danmenahan layar beranda untuk mengubah tampilan jam. Dalam aplikasi Polar,
Anda dapat menghentikan perekaman sesi latihan denganmengetuk danmenahan ikon berhenti. Untuk
informasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Polar, lihat Aplikasi Polar.

• Anda juga dapat menggambar pada layar sentuh dengan jari Anda. Seperti contoh, Anda dapat
menggambar emoji ke pesan, atau Anda dapat menyetel pola untuk membuka kunci layarM600 Anda yang
terkunci.

GERAKAN PERGELANGAN TANGAN

Anda dapat menggunakan gerakan pergelangan tangan untuk menavigasikanM600. Anda dapat menggerakkan
pergelangan tangan dengan cepat untuk menggulirkan notifikasi danmenu ke atas dan ke bawah. Anda juga
dapat menggoyangkan pergelangan tangan untuk mengeluarkan tampilan layar.

SebelumAnda dapat menggunakan gerakan pergelangan, Anda harusmengaktifkannya.

UNTUK MENGAKTIFKAN GERAKAN PERGELANGAN TANGAN

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Gerakan.
2. Ketuk Gerakan pergelangan tangan untuk beralih antara perubahan gerakan pergelangan tangan aktif

(tombol biru) dan nonaktif (tombol abu-abu).

Anda dapat menonton tutorial mengenai caramenggunakan gerakan pergelangan tangan, dan padawaktu
yang bersamaan, latihlahmenggunakannya. Anda dapat menemukan tutorial dalammenu Gerakan yang sama
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dimana Andamengaktifkan gerakan pergelangan tangan. Gulirmenu Gerakan untuk menemukan dan
mengetuk Tutorial peluncuran. Untuk info lebih detail mengenai apa yang dapat Anda lakukan dengan
gerakan pergelangan tangan, lihat BantuanWearOS by Google.

MEREDUPKAN DAN MEMBANGUNKAN LAYAR

LayarM600 Anda akanmeredup secara otomatis apabila jam tangan pintar tidak digunakan dalambeberapa
saat. Anda juga dapat meredupkan layar secaramanual.

UNTUK MEREDUPKAN LAYAR

• Tempatkan telapak tangan Anda ke atas layar sampai jam tangan bergetar.

UNTUK MEMBANGUNKAN LAYAR

• Ketuk layar.

ATAU

• Angkat dengan cepat M600 ke depan Anda.

ATAU

• Tekan sebentar salah satu tombol.

Harap diingat bahwameredupkan layar berlaku apabila layar Selalu aktif dinyalakan. Jika layar Selalu aktif
nonaktif, layarM600 Anda akanmati apabila jam tangan pintar tidak digunakan dalambeberapawaktu.
Menempatkan telapak tangan Anda ke atas layar akanmenonaktifkan layar.

FITUR M600 YANG TERSEDIA UNTUK ANDROID DAN IOS

Pengalaman pengguna PolarM600 sedikit berbeda tergantung apakah Anda telahmemasangkannya dengan
ponsel pintar yangmengoperasikan sistempengoperasian Android atau iOS. Di bawah ini, Anda dapat melihat
contoh fitur yang tersedia untuk setiap sistempengoperasian.

M600 yang dipasangkan dengan
ponsel Android

M600 yang dipasangkan dengan
iPhone

Kompatibilitas sistem
pengoperasian

Android 6.0 atau generasi
selanjutnya

iOS 10.0 atau generasi selanjutnya

Waktu pengoperasian 2 hari / 8 jam latihan 1,5 hari / 8 jam latihan

Dukungan Wi-Fi

Aplikasi default

Aplikasi Play Store pada jam tangan
pintar

https://support.google.com/androidwear/answer/6312406?hl=en&ref_topic=6056409
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Unduh aplikasi, permainan,
tampilan jam tangan lainnya

Gunakan gerakan pergelangan
tangan

Berlatih dengan aplikasi Polar

Sinkronisasi data latihan otomatis ke
aplikasi Polar Flow pada ponsel yang
dipasangkan

Baca teks

Balas teks

Kirim teks

Tolak panggilan telepon masuk

Memulai panggilan telepon

Baca email (Gmail™)

Balas email (Gmail™)

Kirim email

Kontrol musik yang diputar di
ponsel Anda

Dengarkan musik offline*

Minta Google Assistant untuk
membantu Anda**

*Hanya dengan aplikasi Google Play Music. Musik offline tidak tersedia di Cina, Hong Kong atau Taiwan.

**Hanya dalampilih bahasa
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KOMUNIKASI

Anda dapat menggunakanM600 untuk membaca, membalas danmengirim pesan teks dan email. Dengan
M600, Anda juga dapat menerima panggilan telepon dari pergelangan tangan.

Temukan lebih lanjut dari tautan di bawah ini:

• Pesan teks
• Panggilan telepon
• Email

Harap diingat bahwa terdapat beberapa batasan pada ketersediaan fitur komunikasi tergantung pada
sistempengoperasian ponsel Anda.

PESAN TEKS
MEMBACA PESAN TEKS PADA M600 ANDA

Jika Andamenggunakan notifikasi untuk pesan teks pada ponsel, Anda akanmelihat notifikasi padaM600 saat
Andamendapatkan teks baru.

Untuk membaca pesan teks

• Ketuk notifikasi.

MEMBALAS PESAN TEKS DARI M600

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android.

Anda dapat membalas pesan teks dari pergelangan tangan.

Untuk membalas pesan teks

1. Ketuk notifikasi untuk melihat semua pesan.
2. Geser layar ke atas dari bawah untuk melihat tindakan yang dapat Anda ambil.
3. Ketuk Balas.
4. Pilih apakah Anda inginmengatakan ataumengetik pesan ataumenggambar emoji. Atau pilih satu dari

jawaban yang telah ditetapkan Anda akanmenemukannya denganmenggeser layar dari bawah ke atas.

Jika Andamengatakan pesan ataumenggunakan emoji, kirim pesan denganmengetuk ikon tanda centang. Jika
Andamenggunakan papan ketik untuk mengetik jawaban, ketuk ikon panah untuk mengirimkan pesan. Ketuk
pesan yang telah ditetapkan untuk mengirimkannya.

Lihat BantuanWearOS by Google untuk petunjuk mengenai caramembalas teks dengan emoji.

https://support.google.com/androidwear/answer/6056897#emoji
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MENGIRIM PESAN TEKS DARI M600 ANDA

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android.

Anda juga dapat mengirim teks pesan dari M600 ke orang-orang pada daftar kontak. M600 menampilkan
kontak tersimpan di Google Contacts Anda.

Untuk mengirim pesan teks

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Kontak.
2. Temukan dan ketuk nama kontak yang ingin Anda kirimkan teks.
3. Gulir rincian kontak untuk menemukan tipe yang berbeda dari opsi kontak, dan ketuk ikon pesan teks.
4. Katakan pesan yang ingin Anda kirim
5. Ketuk Kirim.

Lihat BantuanWearOS by Google untuk petunjuk mengenaimeminta Google Assistant untuk mengirimkan teks
dan aplikasi lain yang dapat Anda gunakan untuk mengirim pesan.

PANGGILAN TELEPON

Harap diingat bahwa ponsel Anda harus dihubungkan denganM600 menggunakan Bluetooth untuk Anda
agar dapat melihat panggilanmasuk pada jam tangan pintar dan agar dapat memulai panggilanmenggunakan
M600.

MENANGANI PANGGILAN MASUK PADA M600

Saat Andamendapatkan panggilan pada ponsel, Anda dapat melihat siapa yangmelakukan panggilan pada layar
M600 Anda. Anda dapat menolak panggilan dari M600.

Untuk menolak panggilan masuk

• Ketuk ikon untuk menolak panggilan pada layarM600 Anda.

MEMULAI PANGGILAN TELEPON DARI M600

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

Anda dapat memulai panggilan dari M600 ke orang-orang pada daftar kontak. M600 menampilkan kontak
tersimpan di Google Contacts Anda.

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform=Android
https://support.google.com/androidwear/answer/6056809
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Untuk membuat panggilan telepon

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Kontak.
2. Temukan dan ketuk nama kontak yang ingin Anda hubungi.
3. Gulir rincian kontak untuk menemukan tipe yang berbeda dari opsi kontak, dan ketuk ikon telepon.

4. Panggilan ponsel akanmembuka pada ponsel Anda. Gunakan ponsel Anda untuk berkomunikasi dengan
orang yang sedang Anda hubungi.

Anda juga dapat meminta Google Assistant untuk membuat panggilan ke kontak yang disimpan di Google
Contacts. Temukan lebih banyak tentang penggunaan Google Assistant padaWearOS by Google dari bantuan
WearOS by Google.

EMAIL

Lihat di bawah ini untuk detail lebih lanjut mengenai penanganan Email padaM600 yang terpasang dengan
iPhone.

MEMBACA EMAIL PADA M600

Jika Andamenggunakan notifikasi email pada ponsel, Anda akanmelihat notifikasi padaM600 saat Anda
mendapatkan email baru.

Untuk membaca email

• Ketuk notifikasi.

MEMBALAS EMAIL DARI M600

Anda dapat membalas email dari pergelangan tangan.

Untuk membalas email

1. Ketuk notifikasi untuk melihat semua email.
2. Geser ke atas dari bawah pesan untuk melihat tindakan yang dapat Anda lakukan.
3. Ketuk Balas, dan pilih apakah Anda inginmengatakan ataumengetik pesan ataumenggambar emoji.

Jika Andamengatakan pesan ataumenggunakan emoji, kirim email denganmengetuk ikon tanda centang. Jika
Andamenggunakan papan ketik untuk mengetik jawaban, ketuk ikon panah untuk mengirimkan email.

MENGIRIM EMAIL DARI M600

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
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Anda dapat meminta Google Assistant untuk mengirim email ke kontak yang disimpan di Google Contacts.
Temukan lebih banyak tentang penggunaan Google Assistant padaWearOS by Google dari bantuanWearOS by
Google.

EMAIL PADA M600 YANG DIPASANGKAN DENGAN IPHONE

Jika Andamenggunakan Gmail, Anda dapat mengaktifkan kartu Rich Gmail, dan kemudian Anda akan dapat
Membaca email, Membalas email, danmenghapus ataumengarsipkan email dari M600.

Untuk mengaktifkan kartu Rich Gmail

1. Dalam aplikasi Wear OS by Google pada iPhone Anda, ketuk ikon Pengaturan.
2. Ketuk Kartu email.
3. Gunakan switch untuk mengaktifkan Kartu Rich Gmail
4. Kembali kemenu Pengaturan, lalu ketuk SELESAI.

MUSIK PADA M600
KONTROL MUSIK YANG DIPUTAR DI PONSEL ANDA

Anda dapat mengontrol musik yang Andamainkan pada ponsel Anda dari M600. Saat Andamulai memainkan
musik pada ponsel Anda, Anda akanmelihat notifikasi kontrol musik muncul pada layar berandaM600. Anda
dapat menavigasikan danmenggunakanM600 seperti biasa saat musik dimainkan: Tekan saja tombol daya
samping atau geser kontrol musik ke bawah untuk melihat layar beranda normal Anda. Anda dapat kembali ke
notifikasi kontrol musik denganmenggeserkan layar beranda dari bawah ke atas.

KONTROL MUSIK DARI JAM TANGAN PINTAR

• Anda dapat melompati lagu danmenjeda danmengulangmusik.

• Ketuk notifikasi kontrol musik lalu geser ke atas untuk dapat mengontrol volume.

• Tergantung pada aplikasi musik yang Anda gunakan, Anda dapat menggeser ke atas untuk mendapatkan
lebih banyak opsi, seperti menjelajahmusik danmemutar daftar putar Anda.

Lihat juga bagaimana Anda dapat mengontrol musik tanpa keluar dari aplikasi Polar selama Anda berlatih dari
bagian Selama Latihan.

MUSIK OFFLINE

JikaM600 dipasangkan dengan perangkat audio Bluetooth, Anda juga dapat mengunduhmusik keM600 dan
mendengarkannya bahkan jikaM600 tidak terhubung dari ponsel Anda*, misalnya saat Anda pergi berlari atau
bersepeda dan lebih sukameninggalkan ponsel di rumah. Untuk petunjuk lebih lanjut mengenai cara
mendengarkanmusik tanpa ponsel Anda, lihat SitusWear OS by Google Help.

*Musik offline tidak tersedia di Cina, Hong Kong atau Taiwan.

GOOGLE ASSISTANT

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=0
https://support.google.com/androidwear/answer/6102658


38

Untuk saat ini, fitur ini tersedia hanya dalambahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Korea dan Portugis
(Brazil).

Anda dapat menggunakan suara untuk meminta Google Assistant membantu Anda. Tetapi Anda harus
menyalakan pengenalan suara "Ok Google" terlebih dahulu di jam tangan pintar Anda.

UNTUK MENYALAKAN PENGENALAN SUARA "OK GOOGLE"

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu pengaturan Cepat.
3. Ketuk ikon pengaturan.
4. Temukan dan ketuk Personalisasi.
5. Ketuk deteksi "Ok Google" untuk menyalakannya (switch akan berwarna biru).

UNTUK MEMBUKA GOOGLE ASSISTANT

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Tekan dan tahan tombol daya samping atau katakan "OkeGoogle". Anda akanmelihat teks Hi, how can I

help? (Hai, Ada yang bisa Saya bantu?)
3. Minta pertolongan Google Assistant. Seperti contoh, Anda dapat bertanya "How do you say `hello´ in

Spanish?" ("Bagaimanamengatakan "halo" dalambahasa Spanyol?"), atau Anda dapat mengatakan "Start
a run." ("Mulai berlari.")

APA YANG ANDA DAPAT MINTA DARI GOOGLE ASSISTANT

Anda dapat memintaM600 untuk menjawab hal-hal yang ingin Anda ketahui. Seperti contoh, Anda dapat
menerjemahkan kata-kata, menyelesaikanmasalahmatematika, ataumencari fakta secara acak. Jawaban untuk
pertanyaan Anda akanmuncul pada layarM600. Tergantung pada pertanyaan Anda, jam tangan pintar juga
dapat menyarankan tautan dengan informasi yang relevan yang dapat Anda buka di ponsel.

Anda juga dapat Google Assistant untuk melakukan tugas sederhana, seperti menyetel penghitung waktu atau
mengirimkan teks.

Jika Andamenunggu beberapa saat setelah Andamelihat "Hai, ada yang bisa Saya bantu?" pada layarM600,
Anda akanmelihat panah kecil menunjuk ke atas pada bawah layar. Kemudian Anda dapat menggeser ke atas
untuk melihat contoh apa saja yang dapat Andaminta dari Google Assistant.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Google Assistant, lihat situsWear OS by Google
Help.

PENGGUNAAN MANDIRI M600

Bahkan jikaM600 Anda tidak dihubungkan dari ponsel, beberapa fitur dasarM600 akan terus bekerja.

Dalammodemandiri, Anda dapat:

• Memberitahukan waktu danmelihat tanggal.

• Berlatih menggunakan aplikasi Polar.

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149
https://support.google.com/androidwear/answer/7314149
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• Mendengarkanmusik yang disimpan padaM600*.

• Gunakan aplikasi Play Store jika jam tangan pintar Anda terhubung keWi-Fi.

• Menggunakan stopwatch.

• Menggunakan penghitung waktu.

• Melihat jadwal untuk hari ini.

• Mengatur alarm.

• Melihat hitungan langkah Anda.

• Melihat denyut jantung Anda.

• Mengubah tampilan jam.

• Menggunakanmode pesawat.
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LATIHAN DENGAN POLAR

APLIKASI POLAR DAN POLAR FLOW

APLIKASI POLAR

Aplikasi Polar padaM600 Andamengubah jam tangan pintarWear OS by Googlemenjadi pelacak aktivitas dan
olahraga Polar.

Aplikasi memantau data latihan Anda, seperti denyut jantung, kecepatan, jarak dan rute. Aplikasi tersebut juga
mengukur aktivitas Anda sepanjang waktu: Anda dapat melihat berapa banyak langkah yang Anda ambil,
seberapa jauh jarak yang Anda tempuh dan berapa banyak kalori yang terbakar. Jika AndamengenakanM600
saat tidur, Anda juga akanmendapatkan analisis waktu dan kualitas tidur.

MENDAPATKAN APLIKASI

Untuk mendapatkan pelacakan aktivitas dan fitur latihan Polar agar beroperasi padaM600, Anda perlu
menginstal aplikasi Polar Flow dari Google Play atau App Store pada ponsel danmengaktifkan aplikasi Polar
pada jam tangan pintar Anda. Lihat di sini untuk informasi lebih lanjut mengenai caramengaktifkan aplikasi
Polar padaM600 Anda.

APLIKASI POLAR FLOW

Dalam aplikasi seluler Polar Flow, Anda dapat melihat interpretasi visual instan dari data latihan dan aktivitas
Anda. Anda juga dapat mengubah beberapa pengaturan danmerencanakan latihan dalam aplikasi.

DATA LATIHAN

Dengan aplikasi Polar Flow, Anda bisamendapatkan gambaran umum instan atas latihan Anda langsung setelah
sesi pada ponsel. Anda dapat melihat ringkasanmingguan latihan dalambuku harian latihan, danmembagikan
pencapaian terbaik Anda dengan teman-teman di Flow Feed.
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DATA AKTIVITAS

Dalam aplikasi seluler, Anda dapat melihat aktivitas harian secara detail. Lihat berapa lamawaktu yang Anda
habiskan pada setiap tingkat intensitas aktivitas, dan temukan berapa banyak yang Anda lewatkan dari target
harian dan bagaimana carameraihnya. Anda juga dapat melihat informasi detail pada data tidur Anda.

MENGUBAH PENGATURAN DAN MERENCANAKAN LATIHAN ANDA

Anda dapat mengubah pengaturan akun Polar dan beberapa pengaturan perangkat dasar dalam aplikasi Polar
Flow. Selain itu, Anda dapat menambahkan danmenghapus profil olahraga, dan Anda dapat merencanakan
latihan Anda denganmembuat target latihan cepat atau bertahap.

Untuk dukungan dan informasi lebih lanjut terkait penggunaan aplikasi Polar Flow, lihat
support.polar.com/en/support/Flow_app.

Untuk informasimengenai caramenyinkronkan data latihan dan aktivitas Anda serta pengaturan yang diubah
antara aplikasi Polar dan aplikasi seluler Polar Flow, lihat Sinkronisasi.

LAYANAN WEB POLAR FLOW

Dalam layanan web Polar Flow, Anda dapat merencanakan danmenganalisis latihan secara detail dan
mempelajari performa Anda lebih lanjut.

Dalam layanan web, Anda juga dapat menyesuaikan aplikasi Polar padaM600 secara sempurna terhadap
kebutuhan latihan Anda denganmenambahkan profil olahraga baru danmengedit pengaturannya. Seperti
contoh, Anda dapat menetapkan pengaturan tampilan latihan spesifik untuk setiap olahraga danmemilih
datamana yang ingin Anda lihat selama Anda sedang berlatih.

Anda juga dapat mengikuti danmenganalisis kemajuan secara visual, bergabung dengan jaringan sesama
olahragawan, dan Anda bisamendapatkan program latihan yang dipersonalisasi untuk acara lari. Untuk
memulai menggunakan layanan web Polar Flow, kunjungi flow.polar.com, danmasuk dengan akun Polar yang
telah Anda buat saat Andamenyetel M600.

UMPAN, JELAJAHI DAN BUKU HARIAN

DalamUmpan, Anda dapat melihat apa yang Anda dan teman Anda lakukan belakangan ini. Lihat sesi latihan
dan rangkuman aktivitas terakhir, bagikan pencapaian terbaik Anda, beri komentar dan sukai aktivitas teman
Anda. Dalam Jelajahi, Anda dapat menjelajah peta danmelihat sesi latihan yang dibagikan para pengguna lain
dengan informasi rute. Anda juga dapat menapaki rute orang lain danmelihat di mana sorotan terjadi. Dalam
Buku harian Anda dapat melihat aktivitas harian dan sesi latihan yang direncanakan (target latihan), serta
meninjau hasil latihan sebelumnya.

KEMAJUAN

DalamKemajuan Anda dapat mengikuti perkembangan Anda dengan laporan. Laporan adalah cara praktis
untuk mengikuti kemajuan latihan Anda dalamperiode jangka panjang. Dalam laporanmingguan, bulanan, atau
tahunan Anda dapat memilih olahraga untuk laporan. Pada periode khusus, Anda dapat memilih periode dan

http://support.polar.com/en/support/Flow_app
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_edit_sport_profiles_in_polar_flow_web_service_all_devices?product_id=63839&category=faqs
http://flow.polar.com/
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olahraga. Pilih periodewaktu dan olahraga untuk dilaporkan dari daftarmenurun, dan tekan ikon roda untuk
memilih data apa yang ingin Anda tampilkan dalam grafik laporan.

KOMUNITAS

DalamGrup Flow, Klub dan Acara Anda dapat menemukan sesama olahragawan yang berlatih untuk acara
yang sama atau dalam klub kesehatan yang sama seperti yang Anda lakukan. Anda juga dapat membuat grup
Anda sendiri di mana Anda ingin berlatih bersama orang-orang. Anda dapat membagikan tips olahraga dan
latihan Anda, mengomentari hasil latihan anggota lain danmenjadi bagian dari Komunitas Polar.

PROGRAM

DalamProgram Anda dapat membuat Program Lari yang akanmembantu Anda berlatih untuk 5K, 10K,
maraton setengah atau lari maraton. Program Lari Polar dirancang untuk acara Anda, mengambil atribut pribadi,
latar belakang latihan dan waktu persiapan Anda ke akun.

Untuk dukungan dan informasi lebih lanjut terkait penggunaan layanan web Polar Flow, lihat
support.polar.com/en/support/flow.

Untuk informasi detail mengenai caramengedit profil olahraga lihat Profil Olahraga Polar di LayananWeb Flow.

MENU APLIKASI POLAR

LATIHAN

Di sini adalah dimana Andamemulai sesi latihan Anda. Buka Latihan untuk melihat daftar profil olahraga yang
Andamiliki dalam aplikasi Polar. Ini adalah dimana Anda dapat memilih olahraga yang ingin Anda lakukan.

Anda dapat mengedit pilihan profil olahraga yang Anda lihat dalam aplikasi Polar padaM600 baik dalam aplikasi
Polar Flow atau dalam layanan web Polar Flow. Dalammenu aplikasi seluler, ketuk Profil olahraga. Atau
kunjungi flow.polar.com, klik nama Anda di pojok kanan atas, dan pilih Profil olahraga. Dalam aplikasi seluler
dan layanan web, Anda dapat menambahkan danmenghapus olahraga sertamenata kembali daftar untuk
menyimpan olahraga favorit denganmudah yang dapat diakses padaM600 Anda.

Untuk memulai latihan, tunggu denyut jantung Andamuncul di sebelah ikon olahraga. Jika profil olahraga yang
dipilih mendukung pelacakan GPS, ikon GPS akan juga ditampilkan. Lingkaran hijau yangmengelilingi GPS akan
berhenti berputar saat sinyal GPS ditemukan. Tekan tombol depan atau ketuk ikon untuk memilih olahraga dan
sesi latihan yang akan dimulai.

http://support.polar.com/en/support/flow
https://flow.polar.com/
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HARI SAYA

Anda dapat melihat kemajuan aktivitas harian pada layar berandaM600 apabila Andamenggunakan tampilan
jam tangan Polar sendiri, seperti "Polar Jumbo". DalamHari saya Anda dapat melihat aktivitas harian lebih
detail dan sesi latihan untuk hari ini.

Buka Hari saya untuk melihat status aktivitas Anda SEKARANG. Di sini Anda akanmelihat persentase berapa
banyak yang telah Anda capai dari target aktivitas harian sampai saat ini. Kemajuan Anda juga divisualisasikan
dalambar aktivitas yangmengisi secara bertahap. Anda juga akanmelihat jumlah langkah yang diambil, jarak
yang ditempuh selama ini dan kalori yang terbakar.

Gulirmenu Hari saya untuk melihat sesi latihan yang telah Anda lakukan selama hari tersebut dan sesi latihan
yang direncanakan yang telah dibuat untuk hari ini dalam layanan web Polar Flow atau dalam aplikasi Polar
Flow. Anda dapat membuka sesi sebelumnya untuk melihatnya lebih detail.

DENYUT JANTUNG SAYA

Di sini Anda dapat memeriksa denyut jantung saat ini dengan cepat tanpamemulai sesi latihan. Kencangkan
gelang, ketuk ikon dan Anda akanmelihat denyut jantung saat ini sebentar lagi.

Geser ke kanan untuk keluar dari menu aplikasi Polar atau tekan tombol daya samping untuk keluar dari layar
beranda.

SINKRONISASI

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan iPhone

Aplikasi Polar dalamM600 menyinkronkan data latihan dan aktivitas dengan aplikasi Polar Flow secara otomatis
setelah Andamenyelesaikan sesi latihan. Tetapi jika Anda tidak berlatih menggunakan aplikasi Polar dan ingin
melihat data aktivitas dalam aplikasi seluler, Anda perlumenggunakan sinkronisasi manual. Anda dapat
melakukan ini denganmengetuk ikon Sinkronisasi. M600 Andamenampilkan Sinkronisasi selama dan
Selesai setelah sinkronisasi berhasil.
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Saat aplikasi Polar padaM600 Andamenyinkronkan dengan aplikasi seluler, data aktivitas dan latihan juga
disinkronkan secara otomatismelalui koneksi internet ke layanan web.

MENAVIGASIKAN APLIKASI POLAR

UNTUK MEMBUKA APLIKASI POLAR

• Tekan tombol depanM600 Anda (harap diingat bahwa Anda harus keluar terlebih dahulu dari semua
aplikasi lain).

ATAU

• Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi, lalu temukan dan ketuk Polar.

ATAU

• Gunakan suara Anda:

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Katakan "OkeGoogle".
3. Katakan baik "Buka Polar" atau "Mulai berolahraga."

Lihat di bawah ini untuk petunjuk mengenaimengaktifkan pengenalan suara "OkeGoogle", agar dapat
menggunakan suara Anda untuk menavigasi aplikasi Polar.

MENGGUNAKAN LAYAR SENTUH DAN GERAKAN PERGELANGAN TANGAN UNTUK
MENAVIGASIKAN APLIKASI POLAR
UNTUK MENJELAJAH MENU, DAFTAR DAN RINGKASAN

• Geser layar ke atas atau ke bawah.

ATAU

• Gerakkan pergelangan tangan Anda dengan cepat.

UNTUK MEMILIH ITEM

• Ketuk ikon.

UNTUK KEMBALI SATU LANGKAH

• Geser layar dari kiri ke kanan.

UNTUK KELUAR APLIKASI POLAR

• Goyangkan pergelangan Anda.
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MENGGUNAKAN TOMBOL DEPAN UNTUK MENAVIGASIKAN APLIKASI POLAR

• Dalammenu aplikasi Polar, tekan tombol depan untuk membuka Training (Latihan).

• Dalamdaftar profil olahraga, tekan tombol depan untuk memilih ikon profil olahraga yang ditampilkan di
layar.

• Selama latihan, tekan tombol depan untuk menandai putaranmanual.

• Selama latihan, tekan dan tahan tombol depan untuk menjeda olahraga.

• Dalammode jeda, tekan dan tahan tombol depan untuk menghentikan sesi latihan.

• Dalam tampilan ringkasan setelah latihan, tekan tombol depan untuk membukamenu aplikasi Polar.

MENGGUNAKAN SUARA ANDA UNTUK MENAVIGASIKAN APLIKASI POLAR

Anda juga dapat menggunakan suara untuk menavigasi aplikasi Polar. Tetapi Anda harusmenyalakan
pengenalan suara "Ok Google" terlebih dahulu di jam tangan pintar Anda.

UNTUK MENYALAKAN PENGENALAN SUARA "OK GOOGLE"

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu Pengaturan cepat.
3. Ketuk ikon pengaturan.
4. Temukan dan ketuk Personalisasi.
5. Ketuk deteksi "Ok Google" untuk menyalakannya (switch akan berwarna biru).

UNTUK MEMULAI SESI LATIHAN

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Katakan "OkeGoogle".
3. Katakan baik "Mulai lari" atau "Mulai bersepeda" untuk memulai sesi latihan Anda,

ATAU

katakan "Mulai olahraga" untuk membuka daftar profil olahraga, lalu temukan dan ketuk olahraga yang
ingin Anda lakukan untuk memulai sesi.

UNTUK MENJEDA SESI LATIHAN

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Katakan "Berhenti lari" atau "Berhenti bersepeda."

LATIHAN DENGAN APLIKASI POLAR

Gunakan aplikasi Polar padaM600 Anda untuk mengambil keuntungan penuh dari jam tangan pintar yang
dioptimalkan untuk olahraga.

Lihat informasi detail mengenai bagaimana berlatih dengan aplikasi Polar padaM600 Anda dari tautan di bawah
ini:
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• MengenakanM600 Anda

• Memulai sesi latihan

• Selama latihan

• Menjeda/menghentikan sesi latihan

• Setelah latihan

MENGENAKAN M600 ANDA

Jam tangan pintar yang dioptimalkan untuk olahraga Andamemiliki sensor denyut jantung bawaan yang dapat
mengukur denyut jantung dari pergelangan tangan. Untuk mengukur denyut jantung yang ada di pergelangan
tangan secara akurat, Anda perlumengamankan gelang dengan pasmengelilingi pergelangan tangan Anda,
tepat di belakang tulang pergelangan tangan, dengan layarmenghadap ke atas. Gelang tidak harus terlalu ketat
agar tidak mengganggu aliran darah, yang penting sensornya harusmenyentuh kulit Anda.

Saat Anda sedang tidak berolahraga, Anda harusmengenakan gelang agak sedikit longgar, seperti Anda
menggunakan jam tangan biasa. Namun Anda harusmengencangkannya untuk sesi latihan untuk memastikan
bahwa Andamendapatkan pembacaan denyut jantung yang akurat dari pergelangan tangan. Jika Andamemiliki
tato di atas kulit pergelangan Anda, hindari menaruh sensor tepat di atasnya. Hal itu mungkinmenghalangi
pembacaan yang akurat.

Melakukan pemanasan pada kulit di bawah sensormerupakan ide yang sangat bagus jika tangan dan kulit Anda
mudahmendingin. Biarkan darah Anda bergerak mengalir sebelummemulai sesi latihan Anda!

Di dalamolahraga, menjaga sensor agar tidak berubah pada pergelangan Anda atau dimana Andamemiliki
tekanan atau pergerakan pada otot atau urat di dekat sensormerupakan hal yang lebih sulit untuk dilakukan.
Kamimenganjurkanmenggunakan sensor denyut jantung Polar dengan tali dada untuk mendapatkan
pengukuran denyut jantung Anda yang lebih baik. Lihat Memasangkan aplikasi Polar dengan sensor denyut
jantung untuk informasi lebih lanjut.

Meskipun terdapat banyak petunjuk subjektif mengenai apa yang tubuh Anda lakukan saat latihan (tenaga yang
dirasakan, tingkat pernapasan, sensasi fisik) tidak satupun dari mereka yang dapat diandalkan seperti mengukur
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denyut jantung. Mengukur denyut jantung sangatlah objektif dan terpengaruh faktor internal dan eksternal—
yang berarti Anda akanmemiliki ukuran keadaan fisik Anda yang dapat dipercaya.

MEMULAI SESI LATIHAN

Lihat Menavigasikan aplikasi Polar untuk mengetahui cara alternatif dalammenjelajahi aplikasi.

UNTUK MEMULAI SESI LATIHAN

1. Membuka aplikasi Polar denganmenekan tombol depanM600 Anda. Harap diingat bahwa Anda harus
keluar terlebih dahulu dari semua aplikasi lain.

2. Tekan tombol depan untuk membuka Training (Latihan) dan untuk melihat daftar profil olahraga.
3. Gerakkan pergelangan tangan Anda dengan cepat untuk menggulirkan daftar profil olahraga dan untuk

menemukan salah satu yang ingin Anda gunakan. Tetap dalammode pra latihan ini sampaiM600 telah
menemukan denyut jantung Anda dan sinyal satelit GPS (jika berlaku untuk olahraga Anda) untuk
memastikan data latihan Anda akurat.

Ikon jantungmulai menampilkan denyut jantung Anda saat terdeteksi.

Jika profil olahragamendukung pelacakan GPS, ikon GPS ditampilkan. Untuk menangkap sinyal satelit
GPS, pergilah keluar ruangan dan jauh dari gedung dan pohon tinggi. Untuk performaGPS terbaik,
kenakanM600 pada pergelangan tangan Anda dengan layarmenghadap ke atas. Tetap berada dalam
posisi horizontal di depan Anda dan beri jarak dari dada. Jaga lengan tetap diamdan naikkan hingga ke
atas dada Anda selama pencarian. Berdiri tegak dan tahan posisi sampaiM600 menemukan sinyal satelit.

Dikarenakan letak antena GPS padaM600, tidak disarankan untuk mengenakannya dengan layar berada
pada bagian bawah pergelangan tangan Anda. Jika Andamemasangnya pada setang sepeda, pastikan
layarmenghadap ke atas. Untuk informasi lebih lanjut pada GPS, lihat GPS.

Lingkaran hijau yangmengelilingi GPS akan berhenti berputar saat sinyal GPS ditemukan.

4. Untuk memulai sesi latihan, tekan tombol depan pada profil olahraga yang Anda pilih.

Harap diingat Anda perlumemberikan aplikasi Polar pada izin M600 untuk melacak lokasi Anda dan untuk
mengukur denyut jantung jika Anda inginmelihat informasi berdasarkan pengukuran ini dalamdata latihan
Anda.

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan izin

1. Navigasikan kemenu Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Aplikasi.
2. Ketuk Aplikasi Sistem.
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3. Gulir daftar untuk menemukan dan ketuk Polar.
4. Ketuk Izin.
5. Ketuk Lokasi atau Sensor untuk beralih antaramemungkinkan (tombol biru) dan tidak memungkinkan

(tombol abu-abu) aplikasi untuk melacak informasi ini.

Lihat Selama Latihan untuk informasi lebih lanjut mengenai informasi seperti apa yang aplikasi Polar tampilkan
untuk Anda selama berlatih.

MEMULAI SESI LATIHAN DENGAN TARGET

Anda dapat merencanakan latihan danmembuat target latihan pribadi untuk diri Anda sendiri dalam aplikasi
atau layanan web Polar Flow. Harap diingat bahwa Anda harusmenyinkronkan target latihan ke aplikasi Polar
sebelumAnda dapat menggunakannya. Lihat sinkronisasi untuk informasi lebih lanjut. Aplikasi Polar akan
memandu Anda untuk menyelesaikan target saat latihan.

Untuk memulai sesi latihan dengan target yang dijadwalkan untuk hari ini

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Ketuk Latihan. Anda akan diminta untuk memulai target latihan yang Anda jadwalkan untuk hari ini.
3. Ketuk ikon tanda centang.
4. Temukan dan ketuk profil olahraga yang ingin Anda gunakan untuk sesi latihan.

ATAU

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Masuk keHari saya.
3. Temukan dan ketuk target latihan Anda.
4. Temukan dan ketuk olahraga yang Anda inginkan untuk sesi latihan.

Untuk memulai sesi latihan dengan target yang dijadwalkan untuk hari lain

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Ketuk Latihan atau tekan tombol depan untuk membuka daftar profil olahraga.
3. Geser sekali dari kanan ke kiri untuk membuka daftar target latihan yang dijadwalkan untuk tujuh hari

lalu, untuk hari ini dan untuk tujuh hari ke depan.
4. Temukan dan ketuk target latihan yang ingin Anda lakukan.
5. Kemudian temukan dan ketuk olahraga yang Anda inginkan untuk memulai perekaman sesi latihan Anda.

Untuk memulai sesi latihan dengan target favorit

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Ketuk Latihan atau tekan tombol depan untuk membuka daftar profil olahraga.
3. Geser dua kali dari kanan ke kiri untuk membuka daftar target latihan yang telah Anda tambahkan ke

favorit.
4. Temukan dan ketuk target latihan favorit yang ingin Anda lakukan.
5. Temukan dan ketuk olahraga yang Anda inginkan untuk memulai perekaman sesi latihan Anda.
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SELAMA LATIHAN
TAMPILAN LATIHAN

Untuk menjelajah melalui tampilan latihan

• Geser layar ke atas atau ke bawah.

ATAU

• Gerakkan pergelangan tangan Anda dengan cepat.

Lihat tutorial videomengenai bagaimanamenavigasikan aplikasi Polar selama latihan.

Informasi yang Anda lihat pada tampilan latihan tergantung pada hasil edit profil olahraga yang dipilih. Anda
dapat menetapkan pengaturan untuk setiap profil olahraga di aplikasi Polar Flow atau di layanan web Polar
Flow.

Seperti contoh, tampilan latihan Anda dapat memiliki informasi berikut:

Denyut jantung Anda saat ini
ZonePointer denyut jantung
Durasi sesi latihan

Jarak yang ditempuh selama sesi sampai saat ini
Laju Anda saat ini
Waktu dalam sehari
Kalori yang terbakar selama latihan sampai saat ini

TAMPILAN PUTARAN OTOMATIS

Berlaku jika Andamemiliki pengaturan Putaran otomatis yang diaktifkan dalamprofil olahraga yang dipilih.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai caramengubah pengaturan profil olahraga, lihat Profil olahraga dalam
layanan web Polar Flow atau Profil olahraga dalam aplikasi Polar Flow pada halaman dukungan Polar.

Untuk melihat Tampilan putaran otomatis

• Geser ke kiri pada tampilan latihan.

Untuk melihat putaran sebelumnya

• Geser tampilan putaran ke atas.

http://support.polar.com/en/support/navigating_the_polar_app_during_training?product_id=87440&category=video_tutorials
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_edit_sport_profiles_in_polar_flow_web_service_all_devices
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_edit_sport_profiles_in_polar_flow_web_service_all_devices?product_id=63839&category=faqs
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_edit_sport_profiles_in_polar_flow_web_service_all_devices?product_id=63839&category=faqs
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles?product_id=64072&category=faqs
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Tergantung pada pengaturan Putaran otomatis, tampilan putaran Anda akanmenampilkan:

Durasi putaran atau jarak putaran
Kecepatan dan laju rata-rata
Denyut jantung rata-rata

FUNGSI SELAMA LATIHAN

Anda dapat menandai putaran secaramanual selama latihan.

Untuk menandai putaran

• Tekan tombol depan.

Menandai putaranmanual pertama akanmembuat tampilan putaranmanual ke aplikasi Polar untuk sesi latihan
tersebut.

Anda juga dapat menggunakan pengaturan putaran otomatis. Dalam layanan web Polar Flow, edit pengaturan
profil olahragamenurut Dasar, dan atur Putaran otomatis baik Jarak putaranmaupun Durasi putaran. Jika
Andamemilih Jarak putaran, atur jarak setelah setiap aplikasi mana ditandai. Jika Andamemilih Durasi putaran,
atur jarak setelah setiap aplikasi mana ditandai.

Anda dapat menghentikan layar agar tidak mati selama latihan.

Agar layar tetap menyala

1. Geser ke bawah dari atas layar.

Jika Anda sedangmendengarkanmusik dari ponsel yang Anda pasangkan denganM600 atau dari aplikasi
Google Play Music padaM600 saat latihan, tampilan kontrol musik akanmenjadi tampilan pertama yang
akan Anda lihat. Kemudian Anda harusmenggeser ke kiri untuk menemukan tampilan Lampu latar.

2. Ketuk ikon bola lampu silang untuk MENGAKTIFKAN Lampu latar untuk sesi latihan saat ini.

Anda harusmenyalakan Lampu latar secara terpisah untuk setiap sesi latihan.

Menjaga agar layarmenyala selama latihan sangat mengurangi waktu pengoperasian baterai M600 Anda:
dengan kecerahan layar otomatis, waktu pengoperasian rata-rata dikurangimenjadi 5 jamwaktu latihan, dan
dalam kondisi terang saat tingkat kontras layar tertinggi, waktu pengoperasian dapat dikurangimenjadi 3 jam
waktu latihan.

Anda dapat mematikan layar sentuh dalam aplikasi Polar selama Anda berlatih.
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Untuk mengunci layar sentuh

1. Geser ke bawah dari atas layar.
2. Geser ke kiri untuk menemukan tampilan Kunci layar.
3. Ketuk ikon kunci yang terbuka untuk MENGAKTIFKAN kunci layar untuk sesi latihan saat ini.

Anda harusmenyalakan kunci layar secara terpisah untuk setiap sesi latihan.

Kunci layar AKTIF hanya akanmematikan layar sentuh dalam aplikasi Polar. Andamasih bisamengibaskan
pergelangan untuk menggulirkan tampilan latihan atau tampilan putaran otomatismaupunmanual, tergantung
tampilanmana yang Anda buka saat Andamengunci layar sentuh.

Andamasih bisamenggunakan layar sentuh untuk menavigasikan jam tangan pintar, keluar saja dari aplikasi
Polar terlebih dahulu denganmenekan tombol daya samping. Anda dapat kembali ke tampilan aplikasi Polar
yang terkunci denganmengetuk kartu Perekaman aktif pada layar berandaM600 atau denganmenekan
tombol depanM600 Anda.

Untuk mengunci layar sentuh

1. Sentuh dimana pun pada layar yang terkunci. Anda akanmelihat ikon kunci dan teks Geser ke bawah
yangmengintip dari atas layar.

2. Geser ke bawah dari atas layar.
3. Ketuk ikon kunci untuk MENONAKTIFKAN kunci layar.

Jika Anda sedangmendengarkanmusik dari ponsel yang Anda pasangkan denganM600 atau dari aplikasi
Google Play Music padaM600, Anda dapat mengontrol musik tanpa keluar dari aplikasi Polar selama latihan.

Untuk mengontrol musik

• Geser ke bawah dari atas layar untuk menemukan kontrol musik.

Lihat situs BantuanWearOS by Google untuk petunjuk mengenai bagaimanamendengarkanmusik padaM600
tanpamenggunakan ponsel.

Anda dapat melewati tahapan saat latihanmenggunakan target latihan bertahap.

Untuk melewati tahapan

1. Geser ke atas dari bawah layar dalam tampilan target latihan untuk melihat daftar tahapan yang berbeda
dalam target latihan.

2. Lewati tahapan saat ini denganmengetuk ikon selanjutnya di bagian kiri.

Untuk keluar dari aplikasi Polar tanpa menghentikan sesi latihan Anda

• Tekan tombol daya samping padaM600.

ATAU

https://support.google.com/androidwear/answer/6102658
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• Goyangkan pergelangan Anda.

Jika Anda keluar dari Aplikasi Polar selama latihan, Anda akanmelihat notifikasi Perekaman aktif. Anda dapat
menyembunyikan notifikasi denganmenggesernya ke bawah atau denganmenekan tombol daya samping.
Sekarang Anda dapat menavigasikan danmenggunakanM600 seperti biasa.

Untuk kembali ke sesi latihan Anda

• Geser ke atas dari bawah layar untuk melihat notifikasi Perekaman aktif lalu ketuk.

ATAU

• Tekan tombol depanM600 Anda.

RINGKASAN LATIHAN SELAMA LATIHAN

Untuk melihat tampilan ringkasan latihan

• Geser ke kiri. Tampilan ringkasan latihan adalah tampilan paling ujung ke sebelah kanan.
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Tergantung pada profil olahraga yang Anda gunakan, tampilan Ringkasan akan
menampilkan beberapa atau semua informasi berikut

Waktu dalam sehari
Durasi sesi latihan
Jarak yang ditempuh (jika berlaku untuk olahraga Anda)
Denyut jantung rata-rata
Denyut jantung maksimum
Kecepatan atau laju rata-rata (Jika berlaku untuk olahraga Anda)
Kecepatan atau laju maksimum (jika berlaku untuk olahraga)
Irama rata-rata
Irama maksimum
Ketinggianmaksimum
Meter/kaki naik
Meter/kaki turun
Kalori terbakar
Presentasi kalori terbakar yang dikeluarkan dari lemak
Waktu yang dihabiskan dalam zona denyut jantung yang berbeda

MENJEDA/MENGHENTIKAN SESI LATIHAN
UNTUK MENJEDA SESI LATIHAN

• Tekan dan tahan tombol depan.

ATAU

• Geser ke kanan pada tampilan latihan untuk menemukan danmengetuk ikon jeda.

Anda dapat melihat ringkasan latihan dalammode jeda denganmenggeser ke kiri.
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UNTUK MELANJUTKAN SESI LATIHAN YANG DIJEDA

• Ketuk ikon panah hijau.

UNTUK MENGHENTIKAN SESI LATIHAN

• Selama latihan atau dalammode jeda, tekan dan tahan tombol depan sampai penghitung hijau
menghitung semua.

ATAU

• Dalammode jeda, ketuk dan tahan ikon stopmerah untuk mengakhiri perekaman.

SETELAH LATIHAN

Dapatkan analisis instan dan pemahaman yangmendalam ke latihan Anda dengan aplikasi Polar, aplikasi Polar
Flow dan layanan web Polar Flow.

RINGKASAN LATIHAN PADA M600 ANDA

Setelah setiap sesi latihan, Anda akanmendapatkan ringkasan sesi latihan instan pada perangkat yang dapat
digunakan.
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Informasi yang ditampilkan dalam ringkasan Anda bergantung pada profil olahraga. Detail
yang tersedia memuat:

Durasi: Durasi sesi.
Jarak (Jika berlaku untuk olahraga Anda): Jarak yang ditempuh dalam sesi.
Denyut jantung rata-rata: Denyut jantung rata-rata Anda selama sesi.
Denyut jantung maksimum: Denyut jantung maksimum Anda selama sesi.
Kecepatan/laju rata-rata (Jika berlaku untuk olahraga Anda): Kecepatan/Laju rata-rata
sesi.
Laju/kecepatan maksimum (Jika berlaku untuk olahraga Anda): Laju/kecepatan
maksimum sesi.
Irama rata-rata: Irama rata-rata Anda untuk sesi.
Irama maksimum: Irama maksimum Anda selama sesi.
Ketinggian maksimum: Ketinggianmaksimum Anda di atas tingkat permukaan laut selama
sesi.
Meter/kaki naik: Meter/kaki naik selama sesi.
Meter/kaki turun: Meter/kaki turun selama sesi.
Kalori: Kalori yang terbakar selama sesi
Pembakaran lemak % Kalori: Kalori yang dikeluarkan dari lemak selama olahraga
dinyatakan sebagai persentase kalori total yang terbakar selama sesi.
Zona denyut jantung: Waktu latihan yang dihabiskan dalam zona denyut jantung yang
berbeda.
Running index: Kelas performa berlari dan nilai numerik Anda. Temukan lebih lanjut dari
bagian Running Index.
Beban latihan: Pengerahan tenaga yang dikalkulasikan dari sesi latihan Anda.
Training Benefit: Umpan balik mengenai keefektifan sesi latihan Anda.

Anda dapat melihat ringkasan latihan nanti di Hari saya.
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Untuk melihat ringkasan latihan Anda nanti

1. Tekan tombol depan untuk membuka aplikasi Polar.
2. Geser ke atas untuk menemukan danmengetuk My day (Hari saya).
3. Geser ke bawah untuk melihat sesi latihan hari ini.
4. Ketuk sesi yang ingin Anda lihat di tampilan ringkasan.

Anda hanya dapat melihat ringkasan latihan hari ini dalam aplikasi Polar. Anda dapat melihat riwayat latihan
penuh dengan analisis lebih detail dalam aplikasi atau layanan web Polar Flow.

DATA LATIHAN DALAM APLIKASI POLAR FLOW

Analisis data Anda sekaligus setelah setiap sesi pada ponsel Anda. Aplikasi Polar padaM600 menyinkronkan
data latihan Anda dengan aplikasi Polar Flow secara otomatis setelah Andamenyelesaikan sesi latihan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Aplikasi dan layanan Polar dan Sinkronisasi.

DATA LATIHAN DALAM LAYANAN WEB POLAR FLOW

Anda dapat menganalisis setiap detail latihan Anda sertamempelajari performa Anda lebih lanjut dalam layanan
web Polar Flow. Ikuti kemajuan Anda dan juga bagikan sesi latihan Anda yang terbaik dengan yang lain.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Aplikasi dan layanan Polar dan Sinkronisasi.

FITUR GPS

M600 memiliki GPS bawaan yangmenyediakan pengukuran kecepatan dan jarak yang akurat untuk jangkauan
olahraga di luar ruangan. Saat Anda berlatih menggunakan aplikasi Polar, Anda dapat melihat rute pada peta
dalam aplikasi dan layanan web Polar Flow setelah sesi Anda.

M600 memuat fitur GPS berikut ini:

• Ketinggian: Pengukuran ketinggian real-time.

• Jarak: Jarak yang akurat selama dan setelah sesi Anda.
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• Kecepatan/Laju: Informasi kecepatan/laju yang akurat selama dan setelah sesi Anda.

Harap diingat bahwaGPSmenghentikan perekaman saat mode penghemat baterai aktif padaM600 Anda.
Mode penghemat baterai akan aktif secara otomatis saat pengisian daya baterai menurun hingga 5%.

Bahkan jika Anda tidak mengukur denyut jantung Anda dari pergelangan tangan, untuk performaGPS
terbaik, kenakanM600 pada pergelangan tangan Anda dengan layarmenghadap ke atas. Dikarenakan letak
antena GPS padaM600, tidak disarankan untuk mengenakannya dengan layar berada pada bagian bawah
pergelangan tangan Anda. Jika Andamemasangnya pada setang sepeda, pastikan layarmenghadap ke atas.

SINKRONISASI

Agar dapat menyinkronkan data antara aplikasi Polar padaM600 Anda, aplikasi seluler Polar Flow dan layanan
web Polar Flow, Anda harusmemiliki akun Polar. Anda sudahmembuat akun jika Anda selesai menyetel M600
Anda.

SINKRONISASI OTOMATIS DATA LATIHAN

Aplikasi Polar padaM600 menyinkronkan data latihan dan aktivitas dengan aplikasi Polar Flow secara otomatis
setelah Andamenyelesaikan sesi latihan. Agar sinkronisasi otomatis berfungsi, Anda perlumasuk ke aplikasi
seluler dengan akun Polar Anda, dan ponsel sertaM600 Anda harus dihubungkan.
Pengguna ponsel Android: Ponsel danM600 Anda dapat terhubungmelalui BluetoothmaupunWi-Fi.
Pengguna iPhone: Ponsel danM600 Anda perlu terhubungmelalui Bluetooth.

Aplikasi Polar jugamenyinkronkan data aktivitas Anda dengan aplikasi seluler jika Andamendapatkan
peringatan ketidakaktifan ataumeraih target harian Anda.

Saat data aktivitas dan latihan Anda diperbarui ke aplikasi seluler, data secara otomatis disinkronkan juga
dengan layanan web Polar Flowmelalui koneksi internet.

Perhatian pengguna iPhone! Jika Anda tidak berlatih menggunakan aplikasi Polar dan inginmelihat data
aktivitas dalam aplikasi seluler, Anda perlumenggunakan sinkronisasi manual.

SINKRONISASI PENGATURAN YANG DIUBAH

Anda dapat mengubah pengaturan akun Polar, menambahkan ataumenghapus profil olahraga danmembuat
target danmengedit pengaturan profil olahraga dalam layanan web Polar Flow dan aplikasi seluler Polar Flow.

Setiap perubahan yang Anda buat dalam aplikasi seluler, dengan ponsel Anda yang terhubung dengan Internet,
akanmenyinkronkan antara aplikasi seluler dan layanan web secara otomatis. Jika Andamembuat perubahan
dalam layanan web Polar Flow, perubahan tersebut akan disinkronkan dengan aplikasi seluler saat Anda
membuka aplikasi pada ponsel.

Berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android
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JikaM600 Anda dipasangkan dengan ponsel Android, pengaturan yang diubah akanmenyinkronkan dari
aplikasi seluler ke aplikasi Polar padaM600 Anda secara otomatismelalui koneksi Bluetooth atauWi-Fi.

Berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan iPhone

JikaM600 Anda dipasangkan dengan iPhone, Anda perlumenyinkronkan pengaturan yang diubah secara
manual antara aplikasi seluler dan aplikasi Polar padaM600.

UNTUK MENYINKRONKAN DATA AKTIVITAS DAN PENGATURAN YANG DIUBAH SECARA
MANUAL (PENGGUNA IPHONE)

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Geser ke bawahmenu untuk menemukan danmengetuk Sync (Sinkronkan).
3. Jam tanganmenampilkan Sinkronisasi selama dan Selesai setelah sinkronisasi berhasil.

Lihat halaman dukungan Polar untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Polar Flow.

Lihat halaman dukungan Polar untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan layanan web Polar Flow.

MERENCANAKAN LATIHAN ANDA

Anda dapat merencanakan latihan danmembuat target latihan pribadi untuk diri Anda sendiri dalam aplikasi
Polar Flow atau layanan web Polar Flow. Harap diingat target latihan harus disinkronkan ke aplikasi Polar
sebelumAnda dapat menggunakannya. Lihat sinkronisasi untuk informasi lebih lanjut. Aplikasi Polar akan
memandu Anda untuk menyelesaikan target saat latihan.

• Target Cepat: Pilih Durasi, Jarak atau Kalori target untuk latihan. Misalnya, Anda dapat memilih untuk
berenang selama 30 menit, berlari 10 km ataumembakar 500 kkal.

• Target Bertahap: Anda dapat mengganti sesi training Andamenjadi bertahap danmenentukan durasi
berbeda serta intensitas untuknya. Satu ini misalnyamembuat sebuah sesi latihan interval, menambah
pemanasan yang benar serta tahapan pendinginan.

• Favorit: Buat sebuah target, lalu tambahkan ke Favorit untuk mengaksesnya setiap saat Anda inginkan
denganmudah.

UNTUK MEMBUAT TARGET LATIHAN DALAM APLIKASI POLAR FLOW

1. Dalam aplikasi Polar Flow, buka kalender Latihan.
2. Ketuk ikon plus di pojok kanan atas.

TARGET CEPAT

1. Pilih Tambah target cepat dari daftar.
2. Pilih apakah Anda inginmenyetel Jarak, Durasi atau Kalori sebagai target Anda.
3. Tambah olahraga (opsional), danmasukkan Nama target, Tanggal, Waktu dan Catatan (opsional).

Tentukan Jarak, Durasi atau Kalori tergantung pada tipe target Anda.
4. Ketuk Buat target untuk menambahkan target ke kalender Latihan Anda.

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.polar.com/en/support/flow
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TARGET BERTAHAP

Anda hanya dapat membuat tipe interval dari target latihan dalam aplikasi Polar Flow. Jika Anda ingin
membuat tipe target bertahap lainnya, Anda dapat melakukannya dalam layanan web Polar Flow.

1. Pilih Tambah target bertahap dari daftar.
2. Tambah olahraga (opsional), danmasukkan Nama target, Tanggal, Waktu dan Catatan (opsional).

Gunakan slider untuk memilih apakah Anda ingin Memulai tahapan secara otomatis.
3. Geser dari kanan ke kiri untuk mengedit pengaturan untuk tahapan target latihan yang berbeda:

• Pemanasan: Pilih untuk menyetel tahapan berdasarkan Durasi atau Jarak, dan isilah nilainya.

• Interval: Setel berapa banyak Nomor interval yang ingin Anda lakukan, dan pilih untuk menyetel tahapan
Latihan dan tahapan Istirahat berdasarkan Durasi atau Jarak, dan isilah nilainya.

• Pendinginan: Pilih untuk menyetel tahapan berdasarkan Durasi atau Jarak, dan isilah nilainya.

1. Ketuk Buat target untuk menambahkan target ke kalender Latihan Anda.

UNTUK MEMBUAT TARGET LATIHAN DALAM LAYANAN WEB POLAR FLOW

1. Masuk kemenu Buku Harian, lalu klik Tambah > Target latihan.
2. Pada tampilan Tambah target latihan, pilih salah satu Target Cepat atau Bertahap.

TARGET CEPAT

1. PilihDurasi, Jarak atauKalori.
2. Pilih Olahraga, masukkan Nama target (maksimum45 digit), Tanggal dan Jam, serta Catatan

(opsional) yang ingin Anda tambahkan.
3. Lengkapi dalam rincian Durasi, Jarak atau Kalori untuk target Anda.

4. Klik Tambah ke favorit jika Anda inginmenambahkan target ke Favorit.
5. Klik Simpan untuk menambahkan target kemenu Buku Harian Anda.

TARGET BERTAHAP

1. Pilih Bertahap
2. Pilih Olahraga, masukkan Nama target (maksimum45 digit), Tanggal dan Jam, serta Catatan

(opsional) yang ingin Anda tambahkan.
3. Pilih apakah Anda ingin Membuat baru atauMenggunakan templat.
4. Tambahkan tahapan pada target Anda. Klik Durasi untuk menambahkan tahapan berdasarkan durasi.

Pilih Nama dan Durasi untuk setiap tahap, tahap selanjutnyaManual atau Otomatis mulai, dan Pilih
intensitas.

5. Klik Tambah ke favorit jika Anda inginmenambahkan target ke Favorit.
6. Klik Simpan untuk menambahkan target kemenu Buku Harian Anda.

FAVORIT

Jika Anda telahmembuat target danmenambahkannya kemenu favorit Anda, Anda dapat menggunakannya
sesuai target yang sudah terjadwal.
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1. DalamBuku Harian, Klik +Tambah pada hari saat Anda inginmenggunakan favorit sebagai target yang
dijadwalkan.

2. Klik Target favorit untuk membuka daftar favorit Anda.
3. Klik Favorit yang ingin Anda gunakan.
4. Favorit ditambahkan ke buku harian Anda sebagai target yang dijadwalkan untuk hari ini. Waktu yang

dijadwalkan secara default untuk target latihan adalah pukul 18.00/6pm. Jika Anda inginmengubah detail
target latihan, klik target dalamBuku Harian Anda, dan ubah sesuai keinginan Anda. Kemudian klik
Simpan untuk memperbarui perubahan.

Jika Anda inginmenggunakan Favorit yang sudah ada sebagai templat untuk target latihan, lakukan hal berikut
ini:

1. Masuk kemenu Buku Harian, lalu klik Tambah > Target latihan.
2. Dalam tampilan Tambah target latihan, Anda dapat melihat target latihan favorit Anda yang tercantum

dalamPilih dari favorit.
3. Klik favorit yang ingin Anda gunakan sebagai templat untuk target Anda.
4. Modifikasi favorit sesuai keinginan Anda. Mengedit target dalam tampilan ini tidak akanmengubah target

favorit asli.
5. Masukkan Tanggal danWaktu.
6. Klik Tambahkan ke Buku Harian untuk menambahkan target kemenu Buku Harian Anda.

Setelah target latihan Anda disinkronkan ke aplikasi Polar padaM600, Anda dapat menemukan target latihan
untuk hari ini yang tercantumpadaHari saya. Anda JUGA dapat melihat target latihan hari ini bersama dengan
target yang direncanakan untuk tujuh hari yang lalu dan untuk tujuh hari ke depan denganmenggeser ke kiri
dari daftar profil olahraga pada Latihan. Salah satu yang Anda cantumkan sebagai target latihan favorit dapat
Anda temukan denganmenggeser ke kiri dua kali di daftar profil olahraga pada Latihan.

Untuk petunjuk mengenaimemulai sesi latihan dengan target, lihat Memulai sesi latihan.

Lihat informasi lebih lanjut mengenai caramembuat target latihan dalam aplikasi Polar dari halaman dukungan
Polar.

FAVORIT

Anda dapat menyimpan danmengelola target latihan favorit di layanan web Polar Flow dalam Favorit. Aplikasi
Polar padaM600 Anda dapat memiliki maksimal 20 favorit dalam satu waktu. Anda dapat menemukan target
latihan favorit pada aplikasi Polar denganmenggeser ke kiri dari daftar profil olahraga pada Latihan. Jika Anda
memiliki lebih dari 20 favorit di layanan web Flow, 20 daftar pertama akan ditransfer ke aplikasi Polar saat
proses sinkronisasi. Anda dapat mengubah urutan favorit Anda dengan caramenyeret danmenjatuhkannya di
layanan web. Pilih favorit yang ingin Anda pindahkan, lalu seret ke tempat yang Anda inginkan dalamdaftar
yang ada.

http://support.polar.com/en/support/how_do_i_create_training_targets
http://support.polar.com/en/support/how_do_i_create_training_targets
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MENGELOLA TARGET LATIHAN FAVORIT ANDA DALAM LAYANAN WEB POLAR FLOW
UNTUK MENAMBAHKAN TARGET LATIHAN KE FAVORIT

1. Buat target latihan.

2. Klik Tambah ke favorit sebelumAnda Simpan target latihan baru.

Target ditambahkan pada favorit Anda

ATAU

1. Buka target yang sudah tersedia sebelumnya di Buku Harian Anda.

2. Klik Tambah ke favorit.

Target ditambahkan pada favorit Anda.

UNTUK MENGEDIT FAVORIT

1. Klik pada ikon favorit di pojok kanan atas sebelah nama Anda. Semua target latihan favorit Anda
ditampilkan.

2. Klik Favorit yang ingin Anda edit, kemudian klik Edit.
3. Setelah Andamembuat semua perubahan yang diperlukan, klik Perbarui perubahan.

UNTUK MENGHAPUS FAVORIT

1. Klik pada ikon favorit di pojok kanan atas sebelah nama Anda. Semua target latihan favorit Anda
ditampilkan.

2. Klik ikon hapus di pojok kanan atas target latihan untuk menghapusnya dari daftar favorit.

Lihat Merencanakan latihan Anda untuk petunjuk mengenai caramenggunakan favorit sebagai target latihan
yang dijadwalkan, dan lihat Memulai sesi latihanmengenai caramemulai sesi latihan dengan target.

MEMASANGKAN APLIKASI POLAR DENGAN SENSOR DENYUT
JANTUNG

Di dalamolahraga, menjaga sensor agar tidak berubah pada pergelangan tangan Anda atau dimana Anda
memiliki tekanan atau pergerakan pada otot atau urat di dekat sensormerupakan hal yang lebih sulit untuk
dilakukan. Kamimenganjurkanmenggunakan sensor denyut jantung Polar dengan tali dada untuk
mendapatkan pengukuran denyut jantung Anda yang lebih baik.

Aplikasi latihan Polar padaM600 Anda kompatibel dengan sensor denyut jantung Bluetooth®, seperti Polar H6
dan H7.

Sensor denyut jantung Bluetooth® harus dipasangkan dengan aplikasi Polar untuknya agar dapat berfungsi
bersamaan. Pemasangan hanyamemakan waktu beberapa detik danmemastikan bahwa aplikasi Polar
menerima sinyal hanya dari sensor dan perangkat Anda danmemperbolehkan latihan bebas gangguan dalam
grup. Sebelummemasukkan acara atau balapan, pastikan Andamelakukan pemasangan di rumah untuk
mencegah adanya gangguan dari perangkat lain.
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UNTUK MEMASANGKAN SENSOR DENYUT JANTUNG POLAR BLUETOOTH® DENGAN
APLIKASI POLAR PADA M600

1. Kenakan sensor denyut jantung.

• Basahi area elektroda tali.
• Pasang konektor ke tali.
• Sesuaikan panjang tali agar pas erat tapi nyaman. Ikat tali di sekitar dada, di bawah otot dada, dan pasang
pengait ke ujung lain dari tali.

• Pastikan bahwa area elektroda yang dibasahi terpasang dengan kencang pada kulit Anda dan logo Polar
konektor berada di posisi tengah dan lurus.

1. Buka aplikasi Polar padaM600 denganmenekan tombol depan. (Anda harus keluar dari setiap aplikasi lain
terlebih dahulu.)

2. Ketuk Training (Latihan) atau tekan tombol depan untuk membuka daftar profil olahraga padaM600 Anda.
3. Anda akan diminta untuk memasangkanM600 dengan sensor denyut jantung Anda. Anda akanmelihat ID

perangkat sensor denyut jantung, seperti contoh, Pasangkan Polar H7 XXXXXXXX.
4. Terima permintaan pemasangan denganmengetuk ikon tanda centang.
5. Anda akanmelihat H7 terhubung saat sensor denyut jantung Anda dipasangkan dengan jam tangan pintar.

Ikon jantung juga akan kembali menampilkan denyut jantung Anda dan lingkaran denyut jantung berubah
dari hijau ke biru.

Saat Andamenggunakan sensor denyut jantung Polar Bluetooth®, aplikasi Polar tidak akanmengukur
denyut jantungmelalui pergelangan tangan.

UNTUK MELEPASKAN PEMASANGAN SENSOR DENYUT JANTUNG POLAR BLUETOOTH®
DARI APLIKASI POLAR

1. Masuk ke flow.polar.com.
2. Klik nama Anda di pojok kanan atas, dan pilih Produk.
3. Anda akanmelihat daftar Produk yang terdaftar. Klik Lepaskan di sebelah sensor denyut jantung Anda

untuk melepaskan pemasangan dari setiap perangkat.

https://flow.polar.com/
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Lepaskan konektor dari tali dada, dan bilas tali dengan air yangmengalir setelah setiap sesi latihan. Sensor
denyut jantung dapat tetap aktif walaupun terkena keringat dan lembap, jangan lupa juga untuk
mengeringkannya.
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FITUR POLAR

PROFIL OLAHRAGA

Profil olahraga adalah pilihan olahraga yang Andamiliki dalam aplikasi Polar padaM600.

Terdapat tujuh profil olahraga default dalam aplikasi Polar padaM600 Anda:

• Latihan kelompok

• Berlari
• Latihan kekuatan
• Bersepeda
• Renang
• Olahraga dalam ruangan lain

• Olahraga luar lain

Anda dapat menambahkan danmenghapus profil olahraga dalam aplikasi seluler Polar Flow atau dalam layanan
web Polar Flow. Anda juga dapat menetapkan pengaturan spesifik untuk setiap layanan profil. Seperti contoh,
Anda dapat membuat tampilan latihan yang dirancang untuk setiap olahraga yang Anda lakukan danmemilih
datamana yang ingin Anda lihat saat Anda berlatih: seperti hanya denyut jantung Anda atau hanya kecepatan
dan jarak—apa pun yang sesuai dengan Anda dan kebutuhan latihan serta keharusan terbaik Anda.

Anda dapat memiliki maksimum20 profil olahraga dalam aplikasi Polar padaM600 dalam satu waktu. Jumlah
profil olahraga dalam aplikasi seluler Polar Flow dan layanan web Polar Flow tidak terbatas.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Profil Olahraga di LayananWeb Polar Flow atau Profil Olahraga di aplikasi
Polar Flow pada halaman dukungan Polar.

Harap diingat bahwa dalam jumlah profil olahraga dalam ruangan, olahraga grup dan olahraga tim,
pengaturan denyut jantung terlihat pada perangkat lain diaktifkan secara default. Hal ini berarti
perangkat kompatibel yangmenggunakan teknologi nirkabel Bluetooth Smart, seperti
perlengkapan gym, dapat mendeteksi denyut jantung. Anda dapat memeriksa profil olahragamana
yang telahmengaktifkan penyiaran Bluetooth secara default dari daftar profil Olahraga Polar. Anda
dapat mengaktifkan ataumenonaktifkan penyiaran Bluetooth dari pengaturan profil olahraga.

PROFIL OLAHRAGA POLAR DI LAYANAN WEB FLOW

Terdapat tujuh profil olahraga standar dalam aplikasi Polar padaM600 Anda. Anda dapat menambahkan dan
menghapus olahraga dari daftar dalam layanan web Polar Flow. Anda juga dapat menetapkan pengaturan
spesifik untuk setiap profil olahraga.

Aplikasi Polar padaM600 Anda dapat memuat maksimum20 profil olahraga. Jika Andamemiliki 20 profil
olahraga dalam layanan web, 20 profil pertama dalamdaftar akanmenyinkronkan ke aplikasi Polar. Anda dapat
mengubah urutan profil olahraga dengan caramenyeret danmenjatuhkannya di layanan web Polar Flow.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles
https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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UNTUK MENAMBAHKAN PROFIL OLAHRAGA.

Dalam layanan web Polar Flow:

1. Klik nama/foto profil Anda pada bagian pojok kanan atas.
2. Pilih Profil Olahraga.
3. Klik Tambah profil olahraga, dan pilih olahraga dari daftar.

Olahraga ditambahkan pada daftar olahraga Anda.

Lihat informasi lebih lanjut mengenai caramenambah danmenghapus profil olahraga dalam aplikasi Polar Flow
dari halaman pendukung Polar.

UNTUK MENGEDIT PROFIL OLAHRAGA

Dalam layanan web Polar Flow:

1. Klik nama/foto profil Anda pada bagian pojok kanan atas.
2. Pilih Profil Olahraga.
3. Klik Edit di bawah olahraga yang ingin Anda edit.

Pada setiap profil olahraga, Anda dapat mengedit informasi berikut:

Dasar

• Putaran otomatis (Dapat disetel sesuai durasi atau berbasis jarak atau dinonaktifkan)

Denyut Jantung

• Tampilan denyut jantung (Detak permenit atau %maksimum)

• Pengaturan zona denyut jantung (Dengan zona denyut jantung, Anda dapat denganmudahmemilih dan
memantau intensitas latihan. Jika Andamemilih Default, Anda tidak dapat mengubah batas denyut jantung.
Jika Andamemilih Bebas, semua batas dapat diubah. Batas zona denyut jantung standar dikalkulasikan dari
denyut jantungmaksimumAnda.)

Pengaturan Kecepatan/Laju

• Tampilan Kecepatan/Laju (km/j ataumnt/km)

Tampilan latihan

Pilih informasi apa yang ingin Anda lihat pada tampilan latihan selama sesi Anda. Anda dapat memiliki total
delapan tampilan latihan yang berbeda untuk setiap profil olahraga. Setiap tampilan latihan dapat memiliki
maksimumempat bidang data yang berbeda.

Klik ikon pensil pada tampilan yang ada untuk mengeditnya, atau tambahkan tampilan baru. Anda dapat
memilih satu hingga empat itemper tampilan dari enam kategori:

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles?
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Waktu Lingkungan Pengukuran
tubuh

Jarak Kecepatan Irama

Waktu dalam
sehari

Durasi

Waktu putaran

Waktu putaran
terakhir

Waktu putaran
otomatis
terakhir

Waktu putaran
otomatis

Ketinggian

Kenaikan total

Penurunan
total

Kenaikan
putaran

Penurunan
putaran

Kenaikan
putaran
otomatis

Penurunan
putaran
otomatis

Denyut jantung

Denyut jantung
rata-rata

Denyut jantung
maksimal

Rata-rata
putaran HR

Maks. putaran
HR

Rata-rata HR
putaran
terakhir

Kalori

Maks. HR
putaran
terakhir

ZonePointer DJ

Waktu pada
zona DJ

Rerata putaran
DJ otomatis

Maks. DJ
putaran
otomatis

Rata-rata DJ
putaran
otomatis
terakhir

Maksimal DJ

Jarak

Jarak putaran

Jarak putaran
terakhir

Jarak putaran
otomatis

Jarak putaran
maksimal
otomatis
terakhir

Kecepatan/laju

Kecepatan/laju
rata-rata

Kecepatan/laju
maksimal

Kecepatan/laju
putaran rata-
rata

Maks.
kecepatan/laju
putaran

Maks.
kecepatan/laju
putaran
terakhir

Rerata
kecepatan/laju
putaran
otomatis

Maks.
kecepatan/laju
putaran
otomatis

Kecepatan atau
laju putaran
otomatis
terakhir

Maks.
kecepatan
putaran
otomatis
terakhir

Rata-rata

Irama
berlari/bersepe-
da

Irama
berlari/bersepe-
da rata-rata

Irama
berlari/bersepe-
da putaran

Maks. irama
berlari/bersepe-
da putaran

Rerata irama
bersepeda/berl-
ari putaran

Rerata irama
putaran
bersepeda/berl-
ari otomatis

Maks. irama
berlari/bersepe-
da
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putaran
otomatis
terakhir

kecepatan/laju
putaran
terakhir

Gestur dan Umpan Balik

• Umpan balik getaran (hidup/mati)

GPS dan ketinggian

• Tingkat rekaman GPS (akurasi tinggi/nonaktif)

Jika Anda selesai mengedit pengaturan profil olahraga, klik Simpan. Harap diingat pengaturan yang diubah
harus disinkronkan ke aplikasi Polar sebelumAnda dapat menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Sinkronisasi.

Harap diingat bahwa dalam jumlah profil olahraga dalam ruangan, olahraga grup dan olahraga tim,
pengaturan denyut jantung terlihat pada perangkat lain diaktifkan secara default. Hal ini berarti
perangkat kompatibel yangmenggunakan teknologi nirkabel Bluetooth Smart, seperti
perlengkapan gym, dapat mendeteksi denyut jantung. Anda dapat memeriksa profil olahragamana
yang telahmengaktifkan penyiaran Bluetooth secara default dari daftar profil Olahraga Polar. Anda
dapat mengaktifkan ataumenonaktifkan penyiaran Bluetooth dari pengaturan profil olahraga.

FITUR POLAR SMART COACHING

Baik memberi penilaian pada level kebugaran Anda dari hari ke hari, membentuk rencana latihan individu,
berlatih pada intensitas yang tepat ataumenerima saran langsung, Smart Coachingmenawarkan pilihan fitur
yang unik danmudah digunakan dirancang secara personal untuk kebutuhan Anda untuk kenyamanan dan
motivasi terbaik selama latihan.

Aplikasi Polar padaM600 Andamemuat fitur Polar Smart Coaching sebagai berikut:

• Pelacakan aktivitas 24/7
• Smart Calories

• Training Benefit
• Beban Latihan
• Program lari

• Running Index

Anda dapat melihat rincianManfaat Aktivitas pada aplikasi atau layanan web Polar Flow.

https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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PELACAKAN AKTIVITAS 24/7

Aplikasi Polar padaM600 melacak aktivitas Anda dengan akselerometer 3D yangmerekam gerakan pergelangan
tangan Anda. M430 akanmenganalisis frekuensi, intensitas, dan keteraturan gerakan Anda beserta informasi
fisik Anda, sehingga Anda dapat melihat seberapa aktif Anda pada keseharian Anda, di atas latihan reguler Anda.
Kamimenyarankan Anda untuk mengenakanM600 pada tangan yang bukan tangan dominan Anda untuk
pelacakan aktivitas yang lebih akurat.

Fitur pelacakan aktivitas selalu aktif. Jika Andamenggunakan tampilan jamPolar padaM600, Anda akanmelihat
kemajuan aktivitas pada layar beranda.

TARGET AKTIVITAS

Aplikasi Polarmemandu Anda dalammencapai target aktivitas pribadi setiap harinya. Target aktivitas
berdasarkan data pribadi dan pengaturan tingkat aktivitas, yang dapat Anda temukan pada pengaturan Target
Aktivitas Harian di layanan web Polar Flow. Masuk ke layanan web, klik nama/foto profil Anda di pojok kanan
atas lalu masuk ke tab target Aktivitas Harian di Pengaturan.

Pengaturan target Aktivitas Harianmengizinkan Andamemilih satu dari ketiga tingkat aktivitas untuk
menggambarkan tipe harian dan aktivitas yang paling tepat bagi Anda. Di bawah area pilihan, Anda dapat
melihat seberapa aktif yang Anda perlukan untuk mencapai target aktivitas harian Anda pada tingkat yang
dipilih. Contohnya, jika Anda seorang pegawai kantoran dan aktivitas harian Anda adalah duduk, Anda
diharapkan untuk mencapai sekitar empat jam aktivitas berintensitas rendah untuk hari biasa. Untuk mereka
yang banyak berdiri dan berjalan selama jam kerja, aktivitas yang diperlukanmenjadi lebih tinggi.

DATA AKTIVITAS

Aplikasi Polarmerekam kemajuan Anda terhadap target harian Anda. Anda dapat memeriksa kemajuan aktivitas
dari bar aktivitas di Hari saya atau dari tampilan jamPolar.

Dalam tampilan jam tangan Aktivitas Polar, lingkaran yangmengelilingi tanggal dan waktu serta persentase di
bawah ini menunjukkan kemajuan Anda terhadap target aktivitas harian. Lingkaran tersebut berwarna biru
muda karena Anda aktif.

http://www.flow.polar.com/
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Dalam tampilan jam tangan Polar Jumbo, tampilan jam tangan berwarna birumuda karena Anda bergerak
dalammencapai target aktivitas harian.

Pada tampilan jamPolar Combo, jika Andamemilih Polar > Aktivitas pada lokasi komplikasi kiri, Anda dapat
melihat akumulasi aktivitas, karena pinggiran tampilan jamberwarna. Anda dapat menyetel warna sesuai
keinginan denganmengetuk danmenahan tampilan jamdanmemilih Gaya. Anda dapat melihat persentase
berapa banyak yang telah Anda capai dari target aktivitas sampai saat ini di pojok kiri bawah tampilan jam.

PadaHari saya, Anda dapat melihat aktivitas akumulasi hari Anda lebih detail danmendapatkan panduan
mengenai caramencapai target aktivitas harian Anda.

• Langkah: Langkah yang telah Anda capai sampai saat ini. Jumlah dan tipe gerakan tubuh akan terdaftar
dan diubah ke dalam estimasi langkah.

• Jarak: Jarak yang sudah Anda tempuh sampai saat ini. Penghitungan jarak didasarkan pada tinggi Anda
dan langkah yang telah Anda capai.

• Kalori: Menunjukkan seberapa banyak kalori yang telah terbakar selama latihan, aktivitas dan BMR (Basal
metabolic rate: aktivitasmetabolismeminimal yang diperlukan untuk mempertahankan hidup).

Anda dapat membuka layar aktivitas dengan cepat dari layar beranda jika Andamemiliki Polar Jumbo
sebagai tampilan jamAnda. Ketuk ikon aktivitas berwarna birumuda.

Untuk melihat apa yangmasih harus Anda tetap lakukan dalammencapai target aktivitas untuk hari ini, ketuk
tampilan data aktivitas saat tampilan data aktivitas terbuka pada layar.

Anda akanmendapatkan opsi berapa lama Anda perlu untuk beraktivitas jikamemilih aktivitas dengan
intensitas rendah, sedang atau tinggi. Dalam saran, 'naik' berarti intensitas rendah, 'berjalan' berarti intensitas
sedang, dan 'berlari ringan' berarti intensitas tinggi. Dengan panduan praktis seperti 'berjalan 50 menit' atau
'berlari ringan 20 menit', Anda dapat memilih bagaimana caramencapai target hari ini.
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Anda akanmenemukan beberapa contoh untuk aktivitas dengan intensitas rendah, sedang dan tinggi dari
aplikasi Polar Flow dan layanan web Polar Flow.

Jika Andamenggunakan tampilan jamPolar, saat Andamencapai target aktivitas harian, Anda akan
mendapatkan peringatan getar.

PERINGATAN KETIDAKAKTIFAN

Sudah diketahui secara umumbahwa aktivitas fisik merupakan faktor utama untuk menjaga kesehatan. Selain
aktif secara fisik, penting juga untuk menghindari duduk terlalu lama. Duduk dalam jangkawaktu yang lama
tidak baik bagi kesehatan Andameskipun pada hari saat Andamelakukan latihan dan beraktivitas harian yang
cukup. Aplikasi Polar akanmendeteksi jika Anda tidak bergerak aktif terlalu lama dan akanmembantu Anda
untuk berdiri dari duduk Anda agar terhindar dari dampak negatif bagi kesehatan Anda.

Tingkat aktivitasmana pun yang Anda setel untuk target aktivitas harian, jika Anda diam selama 55 menit, maka
notifikasi peringatan ketidakaktifan akanmuncul: Saatnya untuk bergerak akan ditampilkan dengan getaran
kecil. Berdiri dan bergeraklah aktif sesuka Anda. Berjalanlah sebentar, lakukan peregangan, atau lakukan
aktivitas ringan lainnya. Pesan tersebut akanmenghilang saat Andamulai bergerak ataumenekan tombolmana
pun.

Jika Anda tidak bergerak aktif dalam limamenit, Anda akanmendapatkan tanda ketidakaktifan. Anda dapat
melihat tanda ketidakaktifan Hari saya dalam aplikasi Polar di bawah data aktivitas Anda. Anda juga dapat
melihat berapa banyak tanda ketidakaktifan yang telah Anda terima setiap harinya dalam aplikasi dan layanan
web Polar Flow. Dengan cara ini Anda dapat memeriksa kembali rutinitas harian Anda danmengubah ke arah
hidup yang lebih aktif.

Peringatan atau tanda ketidakaktifan tidak akanmemengaruhi kemajuan Anda dalammencapai target aktivitas
harian.

INFORMASI TIDUR DALAM LAYANAN WEB FLOW DAN APLIKASI FLOW

Untuk mempelajari data tidur lebih lanjut pada aplikasi Polar di M600, lihat bagian Polar Sleep Plus.

Perangkat Polar dengan pengukuran aktivitas 24/7 mendeteksi secara otomatis saat Anda tertidur, saat Anda
tidur dan saat Anda bangun dari gerakan pergelangan. Perangkat tersebut mengobservasi pergerakan Anda saat
malamhari yangmelacak semua gangguan selama rentang tidur, danmemberitahukan berapa lama Anda
tertidur sebenarnya. Deteksi tidur berdasarkan perekaman gerakan tangan yang tidak dominan dengan sensor
akselerasi 3D digital.

Melacak tidur Andamemberikan pandangan terhadap pola tidur kepada Anda, memperbolehkan Anda untuk
melihat di manamembuat peningkatan atau perubahan. Membandingkan rata-ratamalam kemalamdan
menilai pola Anda dapat membantu Andamelihat apa yang Anda lakukan seharian yang dapat memengaruhi
tidur Anda. Ringkasanmingguan dalam akun Polar Flow Andamembantu Andamengevaluasi seberapa rutin
pola bangun tidur Anda.

Apa yang Polar Sleep PlusTM Ukur – Komponen Utama Pelacakan Tidur
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• Waktu tidur: Waktu tidurmemberitahu Anda durasi total antara saat Anda tertidur dan saat Anda
terbangun. Perangkat Polarmengobservasi gerakan tubuh Anda dan dapat mendeteksi saat Anda tertidur
dan terbangun. Perangkat tersebut jugamendeteksi gangguan pada tidur Anda selamaWaktu tidur
keseluruhan.

• Tidur aktual: Tidur aktualmemberitahu waktu yang Anda habiskan untuk tidur antara saat tertidur dan
terbangun. Lebih spesifik, waktu tidur Anda dikurangi gangguannya. Hanyawaktu yang benar-benar Anda
habiskan untuk tidur termasuk dalam tidur aktual. Tidur aktual dapat dinyatakan dengan persentase [%]
maupun durasi [j:mnt].

• Gangguan: Selama tidurmalam yang normal terdapat banyak gangguan pendek dan panjang saat Anda
benar-benar terbangun dari tidur Anda. Apakah Anda ingat dengan gangguan ini atau tidak tergantung pada
durasinya. Yang lebih pendek biasanya kita tidak ingat. Yang lebih panjang, untuk contoh saat seseorang
mungkin bangun untuk seteguk air, kita dapat mengingatnya.

• Kontinuitas tidur: Kontinuitas tidurmenggambarkan seberapa lanjut tidur Anda. Kontinuitas tidur Anda
dinilai pada skala 1-5, dimana 5 mencerminkan tidur yang sangat kontinu. Semakin rendah nilainya semakin
terpotong-potong tidur Anda. Tidur yang nyenyak terdiri dari segmen tidur panjang yang tidak terganggu
dan tidak mengandung gangguan berkala.

• Evaluasi sendiri: Selain menampilkanmetrik tidur objektif, layanan Flowmendorong Anda untuk
mengevaluasi tidur harian Anda sendiri. Anda dapat menilai seberapa nyenyak tidur Anda semalamdengan
skala lima langkah: sangat buruk - buruk - oke - nyenyak - sangat nyenyak. Denganmenjawab pertanyaan ini,
Andamendapatkan versi lebih panjang dari umpan balik tekstual mengenai durasi dan kualitas tidur.

DATA AKTIVITAS DALAM APLIKASI DAN LAYANAN WEB POLAR FLOW

Dengan aplikasi seluler Polar Flow, Anda dapat mengikuti danmenganalisis data aktivitas Anda dimana saja dan
data Anda akan disinkronkan dari aplikasi Polar ke layanan web Polar Flow. Layanan webmemberikan Anda
pemahaman paling detail untuk informasi aktivitas Anda.

ACTIVITY BENEFIT

Activity benefit gives you feedback on the health benefits that being active has given you, and also on what kind
of unwanted effects sitting for too long has caused for your health. The feedback is based on international
guidelines and research on the health effects of physical activity and sitting behavior. The core idea is: themore
active you are, themore benefits you get!

Both Flow app and Flowweb service show the activity benefit of your daily activity. You can view the activity
benefit on daily, weekly andmonthly basis. In the Flowweb service, you can also view the detailed information
on health benefits.
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Formore information, see 24/7 Activity Tracking.

KALORI PINTAR

Penghitung kalori paling akurat di pasaran, yangmenghitung jumlah kalori yang sudah terbakar berdasarkan
data individual Anda:

• Berat badan, tinggi, umur, dan jenis kelamin

• Denyut jantungmaksimum individu (HRmaks)

• Intensitas latihan atau aktivitas Anda
• Volume oksigenmaksimal individu (VO2max)

Kalkulasi kalori berdasarkan kombinasi akselerasi pintar dan data denyut jantung. Kalkulasi kalori mengukur
kalori latihan Anda secara akurat.

Anda dapat melihat pengeluaran energi kumulatif (dalam kilokalori, kkal) selama sesi latihan, dan kilokalori sesi
total Anda setelahnya. Anda juga dapat mengikuti kalori harian total.

POLAR SLEEP PLUSTM

Aplikasi Polar padaM600 Andamelacak tidur jika Andamengenakan perangkat di malamhari. Aplikasi tersebut
mendeteksi saat Anda tertidur dan saat Anda bangun, danmengumpulkan data tidur Anda untuk analisis lebih
dalamdi aplikasi dan layanan web Polar Flow. Jam tangan pintarmengobservasi pergerakan tangan Anda saat
malamhari untuk melacak semua gangguan selama rentang seluruh rentang tidur Anda, danmemberitahukan
berapa lama Anda tertidur selamannya.

Untuk memulai, Anda perlumenyetel waktu tidur pilihan Anda dalampengaturan Polar Flow. Kemudianmulai
mengenakanM600 padamalamhari. Anda dapat membaca informasi lebih detail mengenai fitur Sleep Plus dari
[dokumen dukungan ini].

DATA TIDUR PADA APLIKASI POLAR

Saat M600 Andamendeteksi bahwa Anda telah bangun, Anda akanmenerima notifikasi pada jam tangan pintar
bahwa analisis tidur telah siap. Ketuk notifikasi untuk membuka ringkasan tidur Anda.
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Anda juga dapat menghentikan pelacakan tidur secaramanual.

Untuk menghentikan pelacakan tidur secara manual

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Geser ke atas untuk menemukan danmengetuk Hari saya.
3. Ketuk kartu "Buka ringkasan tidur?".
4. Ketuk ikon tanda centang untuk menghentikan pelacakan tidur.

Kartu data tidur dan ringkasan tidur

Anda dapat menemukan kartu data tidur di Hari saya. Ketuk kartu untuk melihat ringkasan tidur lebih detail.

Waktu tidur
Persentase tidur aktual
Kontinuitas tidur

Pada kartu tidur, Anda dapat menilai tidur Anda. Ketuk kartu dengan emoji untuk membuka opsi penilaian tidur,
dan ketuk emoji yang Anda rasa paling cocok untuk perasaan Anda saat tertidur.

Tampilan ringkasan tidurmenampilkan informasi berikut:
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Tampilan ringkasan tidurmenampilkan informasi berikut:

Waktu tidur: Durasi total antara saat Anda tertidur dan saat Anda terbangun.

Waktu saat Anda tertidur.

Waktu saat Anda terbangun.

Tidur aktual: Persentase dan durasi waktu tidur Anda di mana Anda benar-benar tertidur.
Lebih spesifik, waktu tidur Anda dikurangi gangguannya.

Kontinuitas tidur: Penilaian seberapa berlanjut waktu tidur Anda adalah (pada skala 1
sampai 5).

Gangguan tidur: Ilustrasi waktu tidur aktual dan gangguan tidur Anda dalam proporsi
dengan waktu tidur pilihan Anda.

Umpan balik tidur: Umpan balik yang Anda dapatkan berdasarkan data tidur, waktu tidur
yang dipilih dan bagaimana Anda menilai tidur.

DATA TIDUR DALAM APLIKASI DAN LAYANAN WEB POLAR FLOW.

Data tidur ditampilkan dalam aplikasi dan layanan web Polar Flow setelah aplikasi Polar padaM600
disinkronkan. Aplikasi dan layanan web Flowmenampilkan data tidur kepada Anda dalam tampilan satumalam
danminggu. Dalam layanan web Flow, Anda dapat melihat tidur di bawah tab Tidur dalamBuku Harian Anda.
Anda juga dapat mencakup data tidur Laporan aktivitas di bawah tab Kemajuan.

Dalam aplikasi dan layanan web Polar Flow, Anda dapat menyetel Waktu tidur yang dipilih untuk menentukan
berapa lama Anda ingin tidur setiapmalam. Anda juga dapat menilai tidur Anda. Jadi jika waktu yang ditampilkan
saat Anda tertidur dan terbangun tidak benar, Anda dapat mengeditnya dalam aplikasi maupun dalam layanan
web. Anda akanmenerima umpan balik mengenai bagaimana Anda tidur berdasarkan data tidur, waktu tidur
yang dipilih dan penilaian tidur.

Denganmengikuti pola tidur, Anda dapat melihat apakah terpengaruh dengan perubahan apa pun dalam
keseharian Anda dan temukan keseimbangan yang tepat antara istirahat, aktivitas harian dan latihan.

Pelajari lebih lanjut mengenai Polar Sleep Plus dalampanduan yangmendalam ini.

BEBAN LATIHAN

Beban latihan adalah umpan balik tekstual pada strenuousness dari satu sesi latihan. Kalkulasi beban latihan
berdasarkan konsumsi sumber energi kritis (karbohidrat dan protein) selama latihan.

https://support.polar.com/en/support/Polar_Sleep_Plus?product_id=90336&category=faqs
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Fitur Beban Latihanmembuat muatan tipe berbeda dari sesi latihan dapat dibandingkan satu sama lain. Seperti
contoh, Anda dapat membandingkan beban sesi bersepeda berintensitas rendah yang panjang dengan beban
sesi lari berintensitas tinggi yang pendek. Untuk mengaktifkan perbandingan yang lebih akurat antara sesi, kami
telahmengubah beban latihan Anda ke perkiraan estimasi kebutuhan pemulihan.

Anda akanmelihat deskripsi Beban Latihan setelah setiap sesi pada ringkasan latihan dalam aplikasi Polar. Anda
dapat melihat kebutuhan pemulihan yang diestimasikan untuk tingkat Beban latihan yang berbeda di sini:

• Ringan 0-6 jam
• Masuk akal 7-12 jam

• Menuntut 13-24 jam

• Sangat menuntut 25-48 jam

• Ekstrem Lebih dari 48 jam

Masuk ke layanan web Polar Flow untuk melihat analisis latihan yang detail termasuk nilai beban numerik yang
lebih tepat untuk setiap sesi.

Baca info lebih lanjut dari Halaman dukunganM600.

TRAINING BENEFIT

Training Benefit memberikan Anda umpan balik berbentuk teksmengenai pengaruh setiap sesi latihan yang
akanmembantu Andamemahami keefektifan latihan Anda. Anda dapat melihat umpan balik di aplikasi
Flow dan layanan web Flow. Untuk mendapatkan umpan balik, Anda perlumelakukan latihan paling tidak
selama 10 menit pada zona denyut jantung.

Umpan balik Training Benefit didasarkan atas zona denyut jantung. Umpan balik tersebut menunjukkan
seberapa banyak waktu yang Anda habiskan serta kalori yang telah terbakar pada setiap zona.

Deskripsi mengenai pilihan training benefit berbeda ada pada tabel di bawah ini

Umpan balik Manfaat

Latihanmaksimum+ Sesi yang hebat! Kecepatan lari dan sistem saraf otot Anda meningkat, ini membuat
Anda lebih efisien. Sesi ini juga meningkatkan daya tahan tubuh Anda terhadap
kelelahan.

Latihanmaksimum Sesi yang hebat! Kecepatan lari dan sistem saraf otot Anda meningkat, ini membuat
Anda lebih efisien.

Latihan Maksimum &
Tempo

Sesi yang hebat! Anda telahmeningkatkan kecepatan serta efisiensi. Sesi ini juga
mengembangkan kebugaran aerobik dan kemampuan secara signifikan untuk menjaga
usaha berintensitas tinggi lebih lama.

Latihan Tempo &
Maksimum

Sesi yang hebat! Anda telahmeningkatkan kebugaran aerobik Anda serta kemampuan
Anda secara signifikan untuk mempertahankan tenaga intensitas tinggi lebih lama. Sesi
ini juga mengembangkan kecepatan serta efisiensi Anda.

Latihan tempo+ Laju yang baik sekali pada sesi yang panjang! Kebugaran aerobik, kecepatan, dan
kemampuan untuk menjaga usaha berintensitas tinggi meningkat. Sesi ini juga
meningkatkan daya tahan tubuh Anda terhadap kelelahan.

http://support.polar.com/en/support/the_what_and_how_of_training_load?product_id=87440&category=faqs
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Umpan balik Manfaat

Latihan tempo Laju yang bagus! Kebugaran aerobik, kecepatan, dan kemampuan untuk menjaga usaha
berintensitas tinggi meningkat.

Latihan Tempo &
Kestabilan

Laju yang bagus! Anda telahmeningkatkan kemampuan Anda untuk mempertahankan
tenaga intensitas tinggi lebih lama. Sesi ini juga mengembangkan kebugaran aerobik
dan daya tahan otot Anda.

Latihan Tempo & Stabil Laju yang bagus! Anda telahmeningkatkan kebugaran aerobik serta ketahanan otot
Anda. Sesi ini juga mengembangkan kemampuan Anda untuk mempertahankan tenaga
dengan intensitas tinggi lebih lama.

Latihan stabil + Luar biasa! Sesi yang panjang ini meningkatkan ketahanan otot serta kebugaran aerobik
Anda. Sesi ini juga meningkatkan daya tahan tubuh Anda terhadap kelelahan.

Latihan stabil Luar biasa! Anda telahmeningkatkan ketahanan otot serta kebugaran aerobik Anda.

Latihan kestabilan & Dasar
yang panjang

Luar biasa! Sesi yang panjang ini meningkatkan ketahanan otot serta kebugaran aerobik
Anda. Sesi tersebut juga mengembangkan ketahanan dasar Anda serta kemampuan
tubuh Anda untuk membakar lemak saat latihan.

Latihan Dasar & stabil Luar biasa! Anda telahmeningkatkan ketahanan otot serta kebugaran aerobik Anda.
Sesi ini juga mengembangkan ketahanan dasar Anda serta kemampuan tubuh Anda
untuk membakar lemak saat latihan.

Latihan dasar & Stabil,
panjang

Hebat! Sesi yang panjang ini juga meningkatkan ketahanan dasar Anda serta
kemampuan tubuh Anda untuk membakar lemak saat latihan. Sesi ini juga
meningkatkan ketahanan otot serta kebugaran aerobik Anda.

Latihan Dasar dan
Kestabilan

Hebat! Anda telahmeningkatkan ketahanan dasar Anda serta kemampuan tubuh Anda
untuk membakar lemak saat latihan. Sesi ini juga meningkatkan ketahanan otot serta
kebugaran aerobik Anda.

Latihan dasar, panjang Hebat! Sesi yang panjang dengan intensitas yang rendah ini juga meningkatkan
ketahanan dasar Anda serta kemampuan tubuh Anda untuk membakar lemak saat
latihan.

Latihan dasar Sangat baik! Sesi intensitas rendah ini meningkatkan daya tahan dasar dan kemampuan
tubuh Anda untuk membakar lemak selama latihan.

Latihan pemulihan Sesi yang sangat baik untuk pemulihan Anda. Latihan ringan seperti ini memungkinkan
tubuh beradaptasi dengan latihan Anda.

PROGRAM LARI

Program lari Polar adalah rencana lari yang siap dibuat dan dipersonalisasi untuk membantu Anda berlatih
untuk acara lari. Apakah Anda berlatih untuk 5K ataumaraton, Program lari akanmemberitahukan Anda
bagaimana, berapa banyak dan seberapa sering harus berlatih.

Program Lari Polar berdasarkan tingkat kebugaran dan dirancang untuk memastikan Anda dapat berlatih
dengan benar danmenghindari latihan yang berlebihan. Program tersebut dirancang untuk acara Anda,
mengambil atribut pribadi, latar belakang latihan dan waktu persiapan Anda ke akun. Program tersedia untuk
5K, 10K, maraton setengah dan acaramaraton. Anda dapat membaca lebih lanjut mengenai Program lari di sini.

http://support.polar.com/en/support/polar_running_program?product_id=63839
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Program Lari Polar gratis. Masuk saja ke layanan web Polar Flow pada flow.polar.com, ketuk PROGRAM pada
atas halaman, dan dapatkan awal berlari untuk latihan Anda.

RUNNING INDEX

Running Index menawarkan caramudah untuk memonitor perubahan performa lari. Nilai running index
merupakan perkiraan performa lari aerobik maksimal, yang dipengaruhi oleh kebugaran aerobik dan
keekonomisan lari. Denganmencatat Running Index secara berkala, Anda dapat memonitor kemajuan.
Peningkatan berarti bahwa lari pada laju yang diberikanmemerlukan sedikit usaha, atau bahwa laju Anda lebih
cepat pada tingkat tenaga yang diberikan.

Untuk menerima informasi yang paling akurat mengenai performa Anda, pastikan Anda telahmengatur nilai
HRmaks dan HRistirahat

Running Index dihitung selama setiap sesi latihan jika sensor denyut jantung sedang digunakan dan fungsi GPS
aktif dan jika persyaratan berikut berlaku:

• Profil olahraga yang digunakan olahraga tipe lari (Lari, Lari di jalan raya, Lari di jalan setapak, dll.)
• Kecepatan harus 6 km/j / 3,75 mi/j atau lebih cepat dan durasi minimum12 menit

Perhitungan dimulai saat Andamulai mencatat sesi. Selama sesi, Anda dapat berhenti dua kali di lampu lalu
lintas, seperti contoh, tanpamengganggu perhitungan. Setelah sesi selesai, M600 menampilkan nilai Running
Index danmenyimpan hasilnya di dalam ringkasan latihan.

Bandingkan hasil Anda dengan tabel di bawah.

ANALISIS JANGKA PENDEK

Pria

Umur /
Tahun

Sangat
rendah

Rendah Wajar Sedang Baik Sangat baik Elite

20-24 < 32 32-37 38-43 44-50 51-56 57-62 > 62

25-29 < 31 31-35 36-42 43-48 49-53 54-59 > 59

30-34 < 29 29-34 35-40 41-45 46-51 52-56 > 56

35-39 < 28 28-32 33-38 39-43 44-48 49-54 > 54

40-44 < 26 26-31 32-35 36-41 42-46 47-51 > 51

45-49 < 25 25-29 30-34 35-39 40-43 44-48 > 48

50-54 < 24 24-27 28-32 33-36 37-41 42-46 > 46

55-59 < 22 22-26 27-30 31-34 35-39 40-43 > 43

60-65 < 21 21-24 25-28 29-32 33-36 37-40 > 40

http://flow.polar.com/
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Wanita

Umur /
Tahun

Sangat
rendah

Rendah Wajar Sedang Baik Sangat baik Elite

20-24 < 27 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 > 51

25-29 < 26 26-30 31-35 36-40 41-44 45-49 > 49

30-34 < 25 25-29 30-33 34-37 38-42 43-46 > 46

35-39 < 24 24-27 28-31 32-35 36-40 41-44 > 44

40-44 < 22 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 > 41

45-49 < 21 21-23 24-27 28-31 32-35 36-38 > 38

50-54 < 19 19-22 23-25 26-29 30-32 33-36 > 36

55-59 < 18 18-20 21-23 24-27 28-30 31-33 > 33

60-65 < 16 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 > 30

Klasifikasi ini berdasarkan pada kajian pustaka 62 studi dimana VO2maks diukur secara langsung pada orang
dewasa yang sehat di Amerika Serikat, Kanada, dan 7 negara di Eropa. Referensi: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic
fitness norms formales and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space EnvironMed; 61:3-11, 1990.

Mungkin terdapat beberapa variasi harian pada Running Index. Banyak faktormempengaruhi Running Index.
Nilai yang Anda terima pada hari tertentu dipengaruhi oleh perubahan keadaan lari, seperti contoh, permukaan
yang berbeda, temperatur angin, di samping faktor lainnya.

ANALISIS JANGKA PANJANG

Nilai Running Index tunggalmembentuk sebuah tren yangmemprediksi kesuksesan Anda pada jarak lari
tertentu.

Bagan berikut memprediksi durasi bahwa pelari dapat mencapai jarak tertentu saat performamaksimal.
Gunakan rata-rata Running Index jangka panjang Anda dalampenafsiran bagan. Prediksi sangat baik untuk nilai
Running Index yang telah diterima pada kecepatan dan keadaan lari mirip dengan performa target.

Running Index Tes Cooper (m) 5 km (j:mm:dd) 10 km (j:mm:dd) Maraton
setengah

Maraton

36 1800 0:36:20 1:15:10 2:48:00 5:43:00

38 1900 0:34:20 1:10:50 2:38:00 5:24:00

40 2000 0:32:20 1:07:00 2:29:30 5:06:00

42 2100 0:30:40 1:03:30 2:21:30 4:51:00

44 2200 0:29:10 1:00:20 2:14:30 4:37:00

46 2300 0:27:50 0:57:30 2:08:00 4:24:00

48 2400 0:26:30 0:55:00 2:02:00 4:12:00

50 2500 0:25:20 0:52:40 1:57:00 4:02:00
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Running Index Tes Cooper (m) 5 km (j:mm:dd) 10 km (j:mm:dd) Maraton
setengah

Maraton

52 2600 0:24:20 0:50:30 1:52:00 3:52:00

54 2700 0:23:20 0:48:30 1:47:30 3:43:00

56 2800 0:22:30 0:46:40 1:43:30 3:35:00

58 2900 0:21:40 0:45:00 1:39:30 3:27:00

60 3000 0:20:50 0:43:20 1:36:00 3:20:00

62 3100 0:20:10 0:41:50 1:32:30 3:13:00

64 3200 0:19:30 0:40:30 1:29:30 3:07:00

66 3300 0:18:50 0:39:10 1:26:30 3:01:00

68 3350 0:18:20 0:38:00 1:24:00 2:55:00

70 3450 0:17:50 0:36:50 1:21:30 2:50:00

72 3550 0:17:10 0:35:50 1:19:00 2:45:00

74 3650 0:16:40 0:34:50 1:17:00 2:40:00

76 3750 0:16:20 0:33:50 1:14:30 2:36:00

78 3850 0:15:50 0:33:00 1:12:30 2:32:00

ZONA DENYUT JANTUNG

Zona denyut jantung Polarmemperkenalkan terobosan baru efektivitas olahraga berbasis denyut jantung.
Latihan dibagimenjadi lima zona denyut jantung berdasarkan pada persentase denyut jantungmaksimum.
Dengan zona denyut jantung, Anda dapat denganmudahmemilih danmemantau intensitas latihan.

Zona target Intensitas %
HRmaks*

Contoh:
Zona denyut
jantung**

Durasi
contoh

Efek latihan

MAKSIMUM 90–100% 171–190
bpm

kurang dari 5
menit

Manfaat: Upaya maksimum atau hampir
maksimum untuk bernapas dan
menggerakkan otot.

Terasa seperti: Sangat melelahkan untuk
bernapas danmenggerakkan otot.

Dianjurkan untuk: Atlet yang sangat
berpengalaman dan sangat bugar. Hanya
interval pendek, biasanya dalam persiapan
akhir untuk acara pendek.

SULIT 80–90% 152–172
bpm

2–10 menit Manfaat: Peningkatan kemampuan untuk
mempertahankan ketahanan kecepatan tinggi.
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Zona target Intensitas %
HRmaks*

Contoh:
Zona denyut
jantung**

Durasi
contoh

Efek latihan

Terasa seperti: Menyebabkan kelelahan otot
dan napas berat.

Dianjurkan untuk: Atlet berpengalaman
untuk latihan tahunan, dan untuk berbagai
durasi. Menjadi lebih penting selama musim
pra-kompetisi.

SEDANG 70-80% 133–152
bpm

10–40 menit Manfaat: Meningkatkan kecepatan latihan
secara umum, membuat usaha intensitas
sedang lebih mudah danmeningkatkan
efisiensi.

Terasa seperti: Napas yang stabil, terkontrol,
dan cepat.

Dianjurkan untuk: Latihan atlet untuk acara,
atau ingin meningkatkan performa.

RINGAN 60–70% 114-133
bpm

40–80 menit Manfaat: Meningkatkan kebugaran secara
mendasar, meningkatkan pemulihan dan
mendorong metabolisme.

Terasa seperti: Nyaman danmudah, beban
otot dan kardiovaskuler rendah.

Dianjurkan untuk: Semua orang untuk sesi
latihan panjang selama periode latihan dasar
dan untuk olahraga pemulihan selama
musim kompetisi.

SANGAT RINGAN 50–60% 104–114
bpm

20–40 menit Manfaat: Membantu pemanasan dan
pendinginan, serta membantu pemulihan.

Terasa seperti: Sangat mudah, beban sangat
kecil.

Dianjurkan untuk: Untuk pemulihan dan
pendinginan, sepanjang musim latihan.

* HRmaks = Denyut jantungmaksimum (220-umur).

** Zona denyut jantung (dalamdenyut permenit) untuk usia 30 tahun, yang denyut jantungmaksimumnya
adalah 190 bpm (220-30).
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Latihan di zona denyut jantung 1 dilakukan dengan intensitas yang sangat rendah. Prinsip utama latihan adalah
bahwa performameningkat saat pemulihan setelah latihan, dan tidak hanya selama latihan. Mempercepat
proses pemulihan dengan latihan dengan intensitas yang sangat ringan.

Latihan di zona denyut jantung 2 adalah untuk latihan ketahanan, sebuah bagan penting dalam setiap program
latihan. Sesi latihan pada zona ini mudah dan bersifat aerobik. Latihan dengan durasi panjang pada zona ringan
ini menghasilkan penggunaan energi yang efektif. Kemajuan akanmemerlukan ketahanan.

Daya aerobik ditingkatkan pada zona denyut jantung 3. Intensitas latihan lebih tinggi dari zona olahraga 1 dan 2,
tetapimasih sebagian besar aerobik. Latihan di zona 3 dapat, contohnya, terdiri dari beberapa interval yang
diikuti dengan pemulihan. Latihan di zona ini khususnya sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi sirkulasi
darah pada jantung dan otot rangka.

Jika target Anda adalah untuk berkompetisi dengan potensi terbaik Anda, Anda harus berlatih di zona denyut
jantung 4 dan 5. Pada zona ini, Anda akan berlatih secara anaerobik dalam interval hingga 10 menit. Semakin
pendek interval, semakin tinggi intensitas. Pemulihan yangmemadai di antara interval sangatlah penting. Pola
latihan pada zona 4 dan 5 didesain untuk menghasilkan performa paling tinggi.

Zona denyut jantung target Polar dapat dipersonalisasi denganmenggunakan nilai DJmaks hasil pengukuran
laboratorium, atau denganmengambil uji lapangan untuk mengukur nilainya sendiri. Anda dapat mengedit
batas zona denyut jantung secara terpisah pada setiap profil olahraga yang Andamiliki pada akun Polar dalam
layanan web Polar Flow.

Saat berlatih di zona denyut jantung target, cobalah untuk menggunakan seluruh zona. Zona tengah adalah
target yang baik, tetapi Anda tidak harusmenjaga denyut jantung Anda pada level yang sama sepanjang waktu.
Denyut jantung secara perlahanmenyesuaikan ke intensitas latihan. Contohnya, saat melewati dari zona target
denyut jantung 1 ke 3, sistem sirkulasi dan denyut jantung akanmenyesuaikan dalamwaktu 3-5 menit.

Denyut jantungmerespons intensitas latihan tergantung pada beberapa faktor seperti kebugaran dan tingkat
pemulihan, serta faktor-faktor lingkungan. Sangat penting untuk memperhatikan rasa subjektif contohnya
kelelahan, danmenyesuaikan program latihan Anda sesuai kebutuhan.

IRAMA DARI PERGELANGAN

Irama dari pergelanganmemberikan Anda opsi untuk mendapatkan irama lari tanpa sensor langkah yang
terpisah. Irama Anda diukur dengan akselerometer bawaan dari pergerakan pergelangan Anda.

Irama dari pergelangan tersedia dalamolahraga berikut ini: Berjalan, Lari kecil, Lari, Lari di aspal, Lari trek dan
lapangan, Lari trel, Lari di treadmill, dan Lari ultra.

Untuk melihat irama Anda selama sesi latihan, masuk ke aplikasi Polar Flow > Profil olahraga > ketuk profil
olahraga yang ingin Anda edit > Ubah pengaturan / Edit > dan tambahkan Irama Berlari ke Tampilan latihan
profil olahraga yang Anda gunakan saat berlari. Anda dapat mengubah pengaturan profil olahraga di layanan
web Polar Flow > Profil Olahraga > Edit. Anda akanmelihat irama rata-rata danmaksimum setelah sesi latihan
di ringkasan latihan dalam aplikasi Polar padaM600 Anda dan dalam aplikasi Polar Flow dan layanan web Polar
Flow.
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Untuk mendapatkan fitur ini, Anda harusmemiliki setidaknya aplikasi Polar versi 1.4 padaM600 yang
dipasangkan dengan ponsel Android atau setidaknya aplikasi Polar versi 2.0 padaM600 yang dipasangkan
dengan iPhone.

Lihat informasi lebih lanjut mengenai irama berlari yang bermanfaat dalam latihan Anda dari halaman dukungan
Polar.

RENANG

PolarM600 memiliki daya tahan air hingga 10 meter, dan dapat dikenakan selama berenang.

Jika Anda sedangmerekam sesi renang dengan aplikasi Polar, air dapat mencegah pengukuran denyut jantung
berbasis pergelangan secara optimal. Namun aplikasi Polar akanmasihmengumpulkan data aktivitas Anda dari
pergerakan pergelangan tangan saat berenang, dan Anda akanmendapatkanmetrik renang dari sesi renang
Anda.

Harap diingat bahwa Anda tidak dapat menggunakan sensor denyut jantung Polar dengan perangkap dada
denganM600 saat berenang karena Bluetooth tidak berfungsi di dalam air.

METRIK RENANG (KOLAM RENANG)

Metrik renangmembantu Anda untuk menganalisa setiap sesi renang, danmengikuti performa dan kemajuan
jangka panjang Anda. Metrik mencatat jarak, waktu dan laju, jumlah gerakan, dan jugamengidentifikasi gaya
renang Anda. Sebagai tambahan, dengan bantuan skor SWOLF, Anda dapat memperbaiki teknik renang Anda.

Untuk mendapatkan informasi yang paling akurat, pastikan Anda telahmengaktifkan dengan tanganmana
Andamemakai M600. Ini dapat diatur pada aplikasi Polar pada Perangkat > Polar M600, atau di layanan web
Polar Flow dari Nama Anda/foto profil> Produk > Polar M600 > Pengaturan.

Metrik renang tersedia di Profil renang dan Profil Olahraga renang. Untuk mendapatkanmetrik renang,
Anda harusmemiliki setidaknya aplikasi Polar versi 2.0 padaM600.

GAYA RENANG

M600 mengenali gaya renang, danmenghitungmetrik gaya tertentu serta total seluruh sesi Anda.

Gaya renang theM600 mengenali:

• Gaya bebas
• Gaya punggung
• Gaya dada
• Gaya kupu-kupu

http://support.polar.com/en/support/how_to_utilize_running_cadence_in_your_training
http://support.polar.com/en/support/how_to_utilize_running_cadence_in_your_training
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LAJU DAN JARAK

Pengukuran laju dan jarak berdasarkan panjang kolam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat,
pastikan selalu Anda telahmengatur panjang kolam yang benar. M600 mengenali saat Andamengubah, dan
menggunakan informasi ini untuk memberikan Anda laju dan jarak yang akurat.

KAYUHAN

M600 memberitahu Anda berapa banyak gerakan yang Anda ambil dalam tiapmenit atau tiap panjang kolam.
Informasi ini dapat digunakan untuk mencari tahu labih banyak mengenai teknik, ritme, dan waktu renang
Anda.

SWOLF

SWOLF (singkatan dari renang dan golf) merupakan ukuran tidak langsung dari efisiensi. SWOLF dihitung
denganmenambahkan bersamawaktu dan jumlah gerakan, Anda diperlukan untuk berenang sepanjang kolam.
Sebagai contoh, 30 detik dan 10 gerakan untuk berenang sepanjang kolam akan sama dengan skor SWOLF 40.
Umumnya, semakin rendah SWOLF Anda untuk jarak dan gaya tertentu, semakin Anda efisien.

SWOLF sangat individual, dan dengan demikian tidak dapat dibandingkan dengan skor SWOLF orang lain yang
pernah berenang. Ini merupakan alat pribadi yang dapat membantu Anda untuk meningkatkan dan
menyempurnakan teknik Anda, danmenemukan efisiensi yang optimal untuk gaya yang berbeda.

PENGATURAN PANJANG KOLAM

Ini penting bahwa Andamengatur panjang kolamdengan benar, karena itumempengaruhi laju, jarak, dan
penghitungan jumlah gerak, maupun skor SWOLF Anda. Standar panjang adalah 25 m, 50 m, dan 25 yard,
namun Anda dapat jugamengaturnya secaramanual ke panjang yang sesuai. Panjangminimum yang dapat
diatur adalah 20 meter/yard.

Anda dapat melihat panjang kolamdalammode pra-latihan, itu jika Anda telahmenggulirkan daftar profil
olahraga padaM600 untuk menampilkan Profil renang atau Profil kolam renang. Untuk mengubahnya dari
sana, ikuti petunjuk di bawah ini.

UNTUK MENGUBAH PANJANG KOLAM

1. Gulir daftar profil olahraga padaM600 Anda untuk menemukan Profil Renang atau Profil kolam renang.
2. Ketuk ikon kolamdi samping ikon olahraga.
3. Ketuk salah satu panjang kolam yang telah ditetapkan. Atau ketuk Sesuaikan jika Anda ingin

menggunakan panjang kolam yang sesuai. Anda dapat mengatur panjang kolam yang sesuai antara 50
dan 250 m/yard. Ketuk untuk memilih panjang yang ingin Anda gunakan. Anda juga dapat mengubah
satuan panjang kolamdenganmengetuk Panjang kolam (m/yd) di bagian atas daftar, lalu mengetuk
satuan yang Anda ingin gunakan.

Cari tahu cara untuk menambah profil olahraga keM600 pada ponsel Anda dari halaman dukungan Polar.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_add_or_remove_sport_profiles
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UNTUK MEMULAI SESI RENANG

1. Tekan tombol depanM600 Anda untuk membuka aplikasi Polar.
2. Ketuk Latihan atau tekan tombol depan untuk membuka daftar profil olahraga.
3. Gulir daftar profil olahraga untuk menemukan Renang atau Kolam Renang.
4. Periksa bahwa panjang kolambenar (ditampilkan pada tampilan).
5. Tekan tombol depan untuk memulai pencatatan sesi latihan.

Anda dapat menyesuaikan apa yang ditampilkan pada tampilan latihan padaM600 di aplikasi atau layanan web
Polar Flow.

Setelah sesi Anda dapat meninjau laporan detail renang Anda di plikasi atau layanan web Polar Flow.
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PENGATURAN

MENGAKSES PENGATURAN

Anda dapat melihat danmengedit pengaturanM600 pada jam tangan pintar dalam aplikasi Pengaturan.

UNTUK MEMBUKA PENGATURAN

1. Tekan tombol daya samping untuk membukamenu aplikasi.
2. Temukan dan ketuk Pengaturan.

ATAU

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu pengaturan Cepat.
3. Ketuk ikon pengaturan.

PENGATURAN LAYAR
UNTUK MENYESUAIKAN TINGKAT KECERAHAN LAYAR

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Layar.
2. Ketuk Sesuaikan kecerahan.
3. Pilih dan ketuk tingkat kecerahan pilihan Anda.

Anda dapat menghemat masa pakai baterai denganmenurunkan tingkat kecerahan layar jamAnda.

MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN LAYAR YANG SELALU AKTIF

Anda dapat memilih apakah Anda ingin layarmenampilkan waktu secara redup ataumematikan sepenuhnya
saat Anda tidak menggunakan jam tangan.

UNTUK MENGUBAH PENGATURAN DARI M600

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Layar.
2. Ketuk Layar yang selalu aktif untuk beralih antara pengaturan layar yang Selalu aktif (tombol biru) dan

nonaktif (tombol abu-abu).

UNTUK MENGUBAH PENGATURAN DARI PONSEL ANDA

1. Buka aplikasi Wear OS by Google.
2. Ketuk ikon pengaturan.

Pengguna ponsel Android: Temukan dan ketuk M600 sesuai Pengaturan perangkat

3. Gunakan tombol untuk mengaktifkan ataumenonaktifkan layar yang Layar yang selalu aktif.
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Jika layar Selalu aktif dinonaktifkan dan layarM600 berwarna hitam, Anda dapat mengaktifkan layar
kembali denganmengetuk layar, menghadapkan jam tangan pintar dengan cepat ke depan Anda, atau dengan
menekan tombol daya samping.

Jika Andamembiarkan layarM600 nonaktif saat Anda tidak sedangmenggunakan jam tangan pintar, hal
tersebut akanmembantumeningkatkanmasa pakai baterai.

MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN PENGUNCIAN LAYAR

Anda dapat menyetel penguncian layar untuk mengaktifkan secara otomatis saat Anda tidak sedang
mengenakanM600. Anda dapat mengatur untuk membuka layar yang terkunci denganmenggambar pola
penguncian layar, memasukkan kode PIN, ataumemasukkan kata sandi Anda.

UNTUK MENGAKTIFKAN PENGUNCIAN LAYAR

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Personalisasi.
2. Ketuk Kunci layar.
3. Anda dapat memilih Pola, PIN, Kata sandi atau Tak satu pun(nonaktif).
4. Ikuti instruksi pada layar untuk membuat pola kunci layar, PIN, atau Kata sandi Anda.

Saat penguncian layar disetel untuk aktif secara otomatis, Anda juga dapat mengunci layar secara manual:

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Personalisasi.
2. Ketuk Kunci layar sekarang.
3. Konfirmasi denganmengetuk ikon tanda centang.

UNTUK MENONAKTIFKAN PENGUNCIAN LAYAR

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Personalisasi.
2. Ketuk Kunci layar Otomatis.
3. Gambar pola penguncian layar Anda, ataumasukkan PIN atau kata sandi Anda.
4. Temukan dan ketuk Tak satu pun.
5. Konfirmasi penonaktifan kunci layar otomatis denganmengetuk ikon tanda centang.

MEMATIKAN/MENYALAKAN LAYAR SENTUH

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android.

Anda dapat mengaktifkan kunci sentuh untuk mematikan layar sentuh jam tangan pintar Anda dalam situasi di
mana Anda tidak ingin tampilanmerespons sentuhan, seperti di dalam air.

Untuk menyalakan kunci sentuh

1. Geser ke bawah dari atas layar beranda.
2. Ketuk ikon pengaturan.
3. Ketuk Tampilan.
4. Ketuk Kunci sentuh.
5. Konfirmasi mengaktifkan kunci sentuh denganmengetuk ikon tanda centang.

Untuk mematikan kunci sentuh
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• Tekan tombol daya samping.

UNTUK MENYESUAIKAN UKURAN FONT

Jika Anda ingin, Anda dapat mengubah ukuran teks pada layarM600 Anda.

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Layar.
2. Ketuk Ukuran font.
3. Anda dapat memilih antara Kecil dan Normal. Ketuk ukuran font yang Anda inginkan untuk

mengaktifkannya.

UNTUK MEMPERBESAR DAN MEMPERKECIL PADA LAYAR M600 ANDA

Jika Andamemiliki masalah dengan apa yang dilihat pada layarM600, Anda dapat menyalakan fitur pembesaran

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Aksesibilitas.
2. Ketuk Gerakan pembesaran.
3. Konfirmasi denganmengetuk ikon tanda centang.

Saat Anda telahmengaktifkan pembesaran, Anda dapat memperbesar dan memperkecil pada layarM600
dengan tiga kali ketuk pada layar.

PENGATURAN TAMPILAN JAM TANGAN

Anda dapat mengubah tampilan jam agar sesuai dengan gaya Anda.

Denganmemilih "Polar Combo" (tampilan jam tangan standar), "Aktivitas Polar" atau "Polar Jumbo" sebagai
tampilan jam tangan, Anda akan dapat melihat kemajuan aktivitas harian pada layar beranda.

UNTUK MENGUBAH TAMPILAN JAM DARI M600

1. Geser dari kanan ke kiri pada layar beranda.
2. Ketuk +Tambah lebih banyak tampilan jam untuk membuka daftar tampilan jam tangan yang tersedia

padaM600.
3. Ketuk untuk memilih tampilan jam tangan yang ingin Anda gunakan.

Anda dapat denganmudahmengubah ke salah satu tampilan jam tangan yang Anda baru saja gunakan: Geser
saja ke kanan kiri pada layar beranda yang aktif untuk membukamenu tampilan jam tangan yang baru saja
digunakan, lalu temukan dan ketuk salah satu yang Anda ingin gunakan.
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UNTUK MENGUBAH TAMPILAN JAM DARI PONSEL ANDA

1. Buka aplikasi Wear OS by Google.
2. Pilih salah satu dari Tampilan jam atau ketuk Lainnya untuk melihat opsi lainnya.
3. Ketuk salah satu yang ingin Anda gunakan.

Pengguna ponsel Android: Anda dapat memperoleh opsi tampilan jam lainnyamenggunakan aplikasi pihak
ketiga. Dalam aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, ketuk LAINNYA di sebelah Tampilan jam tangan,
lalu ketuk Dapatkan tampilan jam tangan lainnya dari bawahmenu.

Anda juga dapat mengunduh tampilan jam tangan baru keM600 dari aplikasi Google Play Store pada jam
tangan pintar.

UNTUK MENDAPATKAN LEBIH BANYAK TAMPILAN JAM TANGAN PADA M600

1. Geser dari kanan ke kiri pada layar beranda.
2. Ketuk +Tambah lebih banyak tampilan jam tangan untuk membuka daftar tampilan jam tangan

standar padaM600.
3. Dari bawah daftar ketuk Dapatkan lebih banyak tampilan jam tangan untuk membuka Google Play

Store.
4. Gulir daftar tampilan jam tangan yang tersedia.
5. Ketuk tampilan jam tangan untuk informasi lebih lanjut tentangnya.
6. Ketuk Instal untuk mengunduh tampilan jam tangan baru padaM600 Anda.

KERUMITAN TAMPILAN JAM TANGAN

Pada beberapa tampilan jam tangan, Anda dapat melihat informasi yang ditindaklanjuti berbeda dari aplikasi
padaM600. Jika tampilan jam tanganmendukung kerumitan pihak ketiga ini, Anda dapat mengubah informasi
yang Anda lihat pada tampilan jam tangan.

UNTUK MENAMBAHKAN KERUMITAN TAMPILAN JAM TANGAN

1. Buka pengaturan kerumitan tampilan jam tangan denganmengetuk danmenahan layar beranda.
2. Ketuk Data.
3. Ketuk lokasi kerumitan.
4. Gulir daftar aplikasi kerumitan yang tersedia, lalu ketuk untuk memilih salah satu yang ingin Anda

gunakan. Beberapa aplikasi memiliki lebih banyak itemuntuk memilih dari: gulir daftar item yang
tersedia, lalu ketuk salah satu yang ingin Anda gunakan.

5. Ulangi dua langkah di atas untuk setiap lokasi kerumitan.
6. Tekan tombol daya samping untuk mengeluarkanmode penyesuaian.

PENGHEMAT BATERAI

Dalammode penghemat baterai, beberapa aktivitasM600 dikurangi untuk memperpanjangmasa pakai baterai
jam tangan pintar Anda. Penghemat baterai membatasi hal berikut:

• Getaran
• Layanan lokasi
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• PenggunaanWi-Fi & seluler

• Pembaruan data & aplikasi

• Layar yang selalumenyala

UNTUK MENYALAKAN/MEMATIKAN PENGHEMAT BATERAI

1. Geser ke bawah dari atas layar beranda.
2. Ketuk ikon pengaturan.
3. Ketuk Sistem.
4. Ketuk Penghemat baterai untuk beralih antara perubahanmode penghemat baterai aktif (tombol biru)

dan nonaktif (tombol abu-abu).
5. Konfirmasi menyalakanmode penghemat baterai denganmengetuk ikon tanda centang.

PENGATURAN NOTIFIKASI PADA M600

Anda dapat mengubah pengaturan untuk berapa lama Anda inginkan tampilan notifikasi ditampilkan pada layar
M600 Anda.

UNTUK MENGUBAH PENGATURAN PRATINJAU NOTIFIKASI

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Notifikasi.
2. Ketuk Pratinjau notifikasi.
3. Ketuk untuk memilih pengaturan yang ingin Anda gunakan. Anda dapat memilih antara Tinggi (Selalu

tampilkan), Normal (tampilkan 5 detik) dan Nonaktif (Tidak pernah ditampilkan).

Anda dapat menonaktifkan semua notifikasi denganmengaktifkanmode Jangan ganggu.

UNTUK MENGAKTIFKAN MODE JANGAN GANGGU PADA M600

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu Pengaturan cepat.
3. Ketuk ikon Jangan ganggu.

Lihat bagaimana Anda dapat menonaktifkan semua notifikasi dan juga layar, seperti contoh untuk malam
hari, denganmengaktifkanmode teater.

Anda dapat mengubah pengaturan tipe notifikasi datangmelalui apa yang Anda inginkan bahkan jika Anda
sedangmengaktifkanmode Jangan ganggu.

Untuk mengedit mode Jangan ganggu

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Notifikasi.
2. Ketuk Jangan ganggu kecuali jika...
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3. Ketuk untuk memilih pengaturan yang ingin Anda gunakan. Anda dapat memilih untuk diganggu jika
Panggilan dari favorit masuk, jika Andamendapatkan Pengingat, jika Andamemiliki Acara pada
agenda Anda, atau jika Anda telahmenyetel Alarm untuk pergi.

NOTIFIKASI DARI PONSEL YANG DIPASANGKAN

Beberapa notifikasi yang Anda lihat pada ponsel yang dipasangkan juga akanmuncul padaM600. M600
menggunakan pengaturan notifikasi yang Anda setel untuk ponsel Anda. Jika Anda telahmemperbolehkan
aplikasi untuk menampilkan notifikasi pada ponsel Anda, Anda juga dapat mendapatkan notifikasi ke jam
tangan pintar Anda. Jam tangan Anda hanya akan bergetar untuk notifikasi, tetapi tidak akanmengeluarkan
suara. Saat Andamenutup notifikasi pada jam tangan pintar, notifikasi juga akan tertutup pada ponsel Anda,
dan sebaliknya.

Anda dapat mengontrol aplikasi mana pada ponsel Anda yang diperbolehkan untuk mengirim notifikasi ke
M600.

UNTUK MEMBLOKIR APLIKASI

1. Buka aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, dan ketuk ikon Pengaturan.
2. Ketuk Notifikasi aplikasi yang diblokir
3. Pada ponsel Android: Ketuk ikon plus, dan pilih setiap aplikasi dari daftar untuk menambahkannya ke

daftar yang diblokir.
Pada iPhone: Ketuk + Tambahkan aplikasi ke daftar blokir, dan pilih setiap aplikasi dari daftar untuk
menambahkannya ke daftar yang diblokir. Lalu untuk menyimpan perubahan, ketuk SELESAI.

UNTUK MEMBATALKAN BLOKIR APLIKASI

1. Buka aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, dan ketuk ikon Pengaturan.
2. Ketuk Notifikasi aplikasi yang diblokir.
3. Pada ponsel Android: Ketuk X di sebelah aplikasi yang ingin Anda batalkan blokirnya.

Pada iPhone: Ketuk EDIT dan BATALKAN BLOKIR di sebelah aplikasi yang ingin Anda hapus dari daftar
aplikasi yang diblokir. Terakhir, ketuk SELESAI.

Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

Saat ponsel Android Anda terhubung denganM600, Anda dapat menghilangkan bunyi ponsel sehingga
peringatan dan panggilan tidak akanmembuat kedua perangkat bergetar. Anda akan tetapmelihat notifikasi
juga pada ponsel.

UNTUK MENYESUAIKAN DAYA GETARAN NOTIFIKASI

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan.
2. Ketuk Notifikasi & aplikasi.
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3. Ketuk Pola getaran.
4. Pilih daya getaran: Normal, Panjang atau Ganda.

UNTUK MENDIAMKAN PONSEL YANG TERHUBUNG

1. Buka aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, dan ketuk ikon Pengaturan.
2. Gunakan switch untuk mengaktifkan Hilangkan bunyi ponsel saat mengenakan jam tangan sesuai

dengan pengaturan Umum.

PENGATURAN TANGGAL DAN WAKTU

Anda dapat menyetel tanggal dan waktu secaramanual padaM600, atau Anda dapat menyinkronkannya secara
otomatis dari ponsel atau jaringan Anda*.

UNTUK MENGUBAH PENGATURAN TANGGAL DAN WAKTU

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Sistem.
2. Ketuk Tanggal & waktu.
3. Ketuk Tanggal & waktu otomatis.
4. Pilih and ketuk salah satu yang ingin anda gunakan:

• Sinkronkan dari ponsel

• Sinkronkan dari ponsel: Jika Andamemilih opsi ini, Anda juga dapat memilih jika Anda ingin
menggunakan format waktu 24 jam atau 12 jam.

• NONAKTIF: Jika Andamemilih opsi ini, ketuk Setel tanggal dan Setel waktu untuk menyetelnya secara
manual. Di sini, Anda juga dapat memilih jika Anda inginmenggunakan format waktu 24 jam atau 12 jam.

Dalammenu pengaturan tanggal & waktu yang sama, Anda juga dapat memilih untuk menyinkronkan zona
waktu dari ponsel Anda ataumenyetelnya sendiri.

*Hanya berlaku untuk PolarM600 yang dipasangkan dengan ponsel Android

MODE PESAWAT

Dalammode pesawat, koneksi Bluetooth danWi-Fi dimatikan padaM600 Anda. Andamasih bisamenggunakan
beberapa fitur dasar jam tangan pintar, seperti contoh, Anda dapat berlatih dengan aplikasi Polarmenggunakan
pemantauan denyut jantung berbasis pergelangan. Tetapi Anda tidak dapat menyinkronkan data Anda dengan
aplikasi seluler Polar Flow ataumenggunakanM600 dengan aksesori nirkabel apa pun.

UNTUK MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN MODE PESAWAT

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu pengaturan Cepat.
3. Ketuk ikon pesawat.

ATAU
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1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Konektivitas.
2. Gulir daftar untuk menemukanMode pesawat.
3. Ketuk Mode pesawat untuk beralih antara perubahanMode pesawat aktif (tombol biru) dan nonaktif

(tombol abu-abu).

MODE TEATER

Dalammode teater, layarM600 dan semua notifikasi dinonaktifkan sementara. Bahkan jika Andamemutar
pergelangan ataumenyentuh layar, layar tidak akanmenyala.

UNTUK MENYALAKAN MODE TEATER

1. Pastikan layarM600 aktif dan Anda berada di layar beranda.
2. Geser ke bawah dari atas layar untuk mengaksesmenu Pengaturan cepat.
3. Ketuk ikonMode teater.

UNTUK MENONAKTIFKAN MODE TEATER

• Tekan tombol daya samping.

IZIN

Anda dapat menetapkan jenis informasi seperti apa yangmemungkinkan aplikasi berbeda padaM600
digunakan.

UNTUK MENGEDIT PENGATURAN IZIN

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Aplikasi.
2. Ketuk Aplikasi Sistem.
3. Gulir daftar untuk menemukan dan ketuk aplikasi atau layanan izin mana yang ingin Anda edit.
4. Ketuk Izin.
5. Ketuk izin yang berbeda untuk beralih antaramengaktifkannya (tombol biru) danmenonaktifkannya

(tombol abu).

PENGATURAN BAHASA

Anda dapat memilih bahasa yang ingin Anda gunakan padaM600 selama penyetelan. Anda dapat memilih salah
satu dari bahasa berikut ini:

• Cantonese (Hong Kong)
• Danish
• Dutch
• English (US, UK)
• Finnish
• French (France, Canada)
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• German

• Bahasa Indonesia
• Italian
• Japanese
• Korean
• Mandarin (Taiwan)

• Norwegian (Bokmål)

• Polish
• Portuguese (Brazil)
• Russian
• Spanish (US, Spain, Latin America)

• Swedish
• Thai
• Turkish
• Vietnamese

Harap diingat bahwa jam tangan pintar nantinya akanmenyalin pengaturan bahasa ponsel Anda. Dengan kata
lain, jika Andamemilih bahasa yang berbeda padaM600 dari salah satu yang Anda gunakan pada ponsel, jam
tangan akanmengalihkanmenggunakan bahasa ponsel Anda. Kecuali, jika bahasa ponsel Anda tidak didukung
padaM600. Kemudian jam tangan Anda akanmemberitahukan bahwa konfigurasi bahasa tidak didukung. Anda
akan dapat menggunakan bahasa yang berbeda pada jam tangan pintar.

UNTUK MENGUBAH BAHASA PADA M600

• Ubah bahasa yang Anda gunakan pada ponsel yang dipasangkan.

Aplikasi Polar padaM600 Anda tidak mendukung beberapa bahasa yang tersedia untuk sistempengoperasian
Wear OS by Google. Sebagai hasilnya, jika Andamemilih untuk menggunakanM600 dalam salah satu bahasa
yang tidak didukung, bahasa aplikasi Polar pada jam tangan pintar Anda akanmenjadi English (US).

Selain English (US), bahasa lain yang didukung dalam aplikasi Polar adalah:

• Dutch
• Danish
• Finnish
• French (France)
• German

• Bahasa Indonesia
• Italian
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• Japanese
• Korean
• Norwegian (Bokmål)

• Polish
• Portuguese (Portugal)
• Russian
• Spanish (Spain)
• Swedish
• Turkish

MEMULAI ULANG DAN MENGATUR ULANG

Seperti dengan perangkat elektronik lainnya, kamimenganjurkan Anda untuk mematikanM600 sesekali dan
selanjutnya.

Jika Andamengalamimasalah denganM600, Anda dapat mencobamemulai ulangnya. Memulai ulang jam
tangan pintar Anda tidak akanmenghapus setiap pengaturan atau data pribadi Anda dari M600.

UNTUK MEMULAI ULANG M600

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Sistem.
2. Ketuk Mulai ulang.
3. Konfirmasi memulai ulang jamdenganmengetuk ikon tanda centang.

ATAU

• Tekan dan tahan tombol daya samping sampai logo Polarmuncul.

Memulai ulang perangkat elektronik Anda sesekali tidak melakukan trik. Misalnya jika adamasalah dalam
menyambungkan kembali koneksi yang hilang antaraM600 dan ponsel, dan sebelumnya Anda sudahmencoba
tipsmengatasi masalah kami lainnya, tetapi tetap tidak dapat menyambungkannya lagi, Anda dapat melepas
pemasanganM600 dari ponsel Anda danmengatur ulangM600 ke pengaturan pabrik.

Harap diingat bahwamengatur ulang dapat menghapus semua data dan pengaturan pribadi dari M600, dan
Anda perlumenyetelnya kembali untuk penggunaan pribadi!

Untuk mengatur ulangM600 Anda ke pengaturan pabrik, Anda perlumelepas pemasangan jam tangan pintar
dari ponsel Anda danmengatur ulangM600 seperti yang diinstruksikan di bawah ini.

Pengguna ponsel Android

http://support.polar.com/en/support/troubleshooting_reconnecting_m600_and_my_phone_android_wear_20_and_up?product_id=87440&category=faqs


95

UNTUK MELEPAS PEMASANGAN M600 DAN PONSEL ANDA DAN UNTUK MENGATUR ULANG
M600 ANDA

1. Dalam aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, buka Pengaturan.
2. Sesuai Pengaturan perangkat, ketuk Polar M600.
3. Ketuk LEPAS PEMASANGAN JAM TANGAN.
4. Konfirmasi melepas pemasangan denganmengetuk LEPAS PEMASANGAN JAM TANGAN. Hal ini juga

akanmengatur ulang jam tangan Anda.

UNTUK MEMASANG M600 DAN PONSEL ANDA KEMBALI

1. Buka aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda.
2. Untuk menyelesaikan pemasanganM600 dan ponsel Anda kembali, ikuti petunjuk pada layar atau lihat

petunjuk dari bagianMenyetel M600 Anda. Jangan lupa untuk menyelesaikan penyetelanM600 Anda
kembali di aplikasi Polar Flow!

Pengguna iPhone

UNTUK MELEPAS PEMASANGAN M600 DAN PONSEL ANDA

1. Dalam aplikasi Pengaturan pada ponsel Anda, ketuk Bluetooth.
2. Temukan perangkat Wear OS by Google Anda dari daftar dan ketuk "i".
3. Untuk melepas pemasangan, ketuk Lupakan Perangkat Ini.
4. Konfirmasi melepas pemasangan denganmengetuk Lupakan Perangkat.

UNTUK MENGATUR ULANG M600 KE PENGATURAN PABRIK

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Sistem.
2. Ketuk Putuskan sambungan & atur ulang.
3. Konfirmasi mengatur ulang jam tangan denganmengetuk ikon tanda centang.

UNTUK MEMASANG M600 DAN PONSEL ANDA KEMBALI

1. Dalam aplikasi Wear OS by Google pada ponsel Anda, ketuk tiga titik pada pojok kanan atas.
2. Ketuk Pasangkan dengan perangkat wearable baru.
3. Untuk menyelesaikan pemasanganM600 dan ponsel Anda kembali, ikuti petunjuk pada layar atau lihat

petunjuk dari bagianMenyetel M600 Anda. Jangan lupa untuk menyelesaikan penyetelanM600 Anda
kembali di aplikasi Polar Flow!

MEMPERBARUI SISTEM PERANGKAT LUNAK

PolarM600 Anda didukung olehWear OS by Google. Anda akanmendapatkan notifikasi otomatis keM600 jika
terdapat pembaruan sistemWearOS by Google yang tersedia. Pembaruan akanmengunduh keM600 saat jam
tangan pintar tersambung ke pengisian daya dan terhubung ke ponselmelalui Bluetooth saat ponsel Anda
memilki koneksi Internet.

Anda juga dapat memeriksa untuk pembaruan perangkat lunak Wear OS by Google yang tersedia secaramanual
dari jam tangan pintar Anda.
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UNTUK MEMERIKSA PEMBARUAN SECARA MANUAL

1. Navigasikan ke aplikasi Pengaturan, lalu temukan dan ketuk Sistem.
2. Ketuk Wi-Fi.
3. Gulir daftar ke bawah untuk menemukan danmengetuk Pembaruan sistem.

M600 akanmemberitahukan Anda bahwa "Sistem sudah diperbarui" atau "Pembaruan sistem tersedia". Jika
terdapat pembaruan baru yang tersedia, unduhan akan dimulai saat jam tangan pintar tersambung ke pengisian
daya dan terhubung ke ponselmelalui Bluetooth, dan ponsel Andamemiliki koneksi Internet.

UNTUK MENGINSTAL PEMBARUAN PERANGKAT LUNAK

Setelah pembaruan sistemdiunduh keM600, Anda akanmenerima notifikasi bahwa pembaruan siap diinstal.

1. Ketuk notifikasi.
2. Ketuk tanda centang untuk memulai instalasi.

Jam tangan pintar Anda akan boot ulang dan sistemAndroid akan diperbarui.

Lihat juga bab Pembaruan aplikasi Polar dalampanduan pengguna ini dan jawaban untuk pertanyaan
Bagaimana Saya dapat memeriksa versi perangkat lunak M600 saya pada halaman dukungan Polar

MEMPERBARUI APLIKASI POLAR

Petunjuk berikut juga berlaku untuk memperbarui aplikasi PolarWatch Faces.

Aplikasi Polar padaM600 Andamemperbarui melalui aplikasi Play Store pada jam tangan pintar Anda.
Pengguna ponsel Android: Agar Anda dapat menggunakan aplikasi Play Store pada jam tangan pintar, M600
Anda perlu terhubung ke jaringanWi-Fi, atauM600 Anda perlu terhubung ke ponselmelalui Bluetooth saat
ponsel Andamemiliki koneksi Internet.
Pengguna iPhone: M600 perlu terhubung ke jaringanWi-Fi agar Anda dapat menggunakan aplikasi Play Store.

Denganmemperbolehkan aplikasi Play Store untuk memperbarui aplikasi secara otomatis, Anda akan
memastikan bahwa aplikasi Polar padaM600 juga selalumemiliki peningkatan dan perbaikan terbaru.

Jikamode pembaruan Auto nonaktif di aplikasi Play Store padaM600, Anda akanmenerima notifikasi keM600
saat pembaruan baru tersedia untuk aplikasi Polar. Perhatikan aplikasi Polar akanmemiliki nama Polar Flow -
Activity & Sports di Play Store! Ikuti petunjuk di bawah untuk memperbarui aplikasi secaramanual.

UNTUK MEMPERBARUI APLIKASI POLAR SECARA MANUAL

1. Ketuk notifikasi mengenai pembaruan yang tersedia untuk Polar Flow - Activity & Sports untuk
membuka aplikasi Play Store.

2. Di bawah Pembaruan, ketuk Polar Flow - Activity & Sports.
3. Gulir ke atas untuk menemukan dan ketuk Pembaruan untuk mengunduh pembaruan ke jam tangan

pintar Anda.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions?product_id=87440&category=faqs
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Anda akanmenerima notifikasi saat pembaruan Polar Flow - Activity & Sports berhasil terinstal keM600. Anda
juga akanmendapatkan notifikasi yangmenyatakan Aplikasi Polar telah diperbarui.

Lihat juga bab Pembaruan perangkat lunak sistemdalampanduan pengguna ini dan jawaban untuk pertanyaan
Bagaimana Saya dapat memeriksa versi perangkat lunak M600 saya pada halaman dukungan Polar.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions?product_id=87440&category=faqs
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INFO PENTING

MERAWAT M600 ANDA

Seperti perangkat elektronik lainnya, PolarM600 harus dirawat dengan benar. Beberapa saran berikut akan
membantu Andamemenuhi kewajiban garansi sertamembantu Andamenikmati produk ini lebih lama.

Janganmengisi daya perangkat saat port pengisian dalam keadaan basah.

Jaga perangkat latihan Anda tetap bersih.

• Kamimenyarankan Anda untuk mencuci perangkat dan gelang silikon setelah sesi latihan dengan air yang
mengalir serta sabun yang lembut dan larutan air. Harap lepas perangkat dari gelang lalu cuci keduanya
secara terpisah. Keringkan keduanyamenggunakan handuk lembut.

Sangat penting untuk mencuci perangkat dan gelang jika Andamemakai keduanya pada kolam renang yang
mengandung klorin untuk menjaga kolam renang tetap bersih.

• Jika Anda tidak mengenakan perangkat selama 24 jam, 7 hari, bersihkan air yangmenempel sebelum
menyimpannya. Janganmenyimpan perangkat di dalambahan yang kedap udara atau di ruangan yang
lembap, misalnya kantong plastik atau tas olahraga yang lembap.

• Keringkan keduanyamenggunakan handuk lembut saat dibutuhkan. Gunakan kertas tisu basah untuk
membersihkan kotoran dari perangkat latihan. Untuk menjaga ketahanan air, jangan cuci perangkat latihan
menggunakan alat pencuci bertekanan. Jangan pernah gunakan alkohol atau benda yang bersifat mengikis
seperti sabut baja atau bahan pembersih kimia.

• Saat AndamenghubungkanM600 ke komputer atau adaptor USB, pastikan tidak terdapat air, rambut,
debu atau kotoran pada pengisi dayaM600. Bersihkan kotoran dan air secara perlahan. Jangan gunakan
benda tajamuntuk membersihkan gunamenghindari goresan.

Suhu pengoperasian yang normal ialah -10 °C hingga +50 °C / +14 °F hingga +122 °F.

MENYIMPAN

Simpan perangkat latihan Anda di tempat yang sejuk dan kering. Jangan simpan di tempat yang lembap, kedap
udara (kantong plastik atau tas olahraga) atau bahan yang bersifat menghantarkan (handuk basah). Jangan
biarkan perangkat latihan Anda terkena sinarmatahari langsung untuk waktu yang lama, seperti
meninggalkannya di dalammobil atau terpasang pada sepeda gunung.

Sangat dianjurkan untuk menyimpan perangkat latihan dengan daya terisi penuh ataupun sebagian. Baterai
akan kehilangan daya secara perlahan saat disimpan. Apabila Anda akanmenyimpan perangkat latihan untuk
beberapa bulan, sangat dianjurkan untuk mengisi dayanya kembali setelah beberapa bulan. Hal ini akan
memperpanjang umur baterai.
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SERVIS

Selama periode dua tahun garansi/jaminan, kamimenyarankan Anda untuk melakukan servis hanya di Pusat
Servis Polar resmi. Jaminan tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh servis yang tidak diizinkan Polar
Electro. Untuk informasi selengkapnya, lihat Garansi Terbatas Polar Internasional.

Untuk informasi kontak dan seluruh alamat Pusat Layanan Polar, kunjungi support.polar.comdan situs web
dengan negara spesifik.

MELEPASKAN GELANG

Melepaskan danmengganti gelangM600 Anda sangat mudah. Kamimenganjurkan bahwa Andamemisahkan
gelang dari perangkat setelah setiap sesi latihan danmembilasnya dengan air yangmengalir agarM600 tetap
bersih.

UNTUK MELEPASKAN GELANG

1. Tekuk gelang dari kedua sisi secara bergantian untuk melepasnya dari perangkat. Prosesmelepas gelang
akan lebihmudah dilakukan jika dimulai dari sisi yang paling dekat dengan port pengisian daya.

2. Tarik perangkat dari gelang.

UNTUK MEMASANG GELANG

1. Mulai denganmemasang salah satu ujung perangkat.
2. Tarik gelang secara perlahan dari sisi yang berlawanan untuk memasukkan ujung lain perangkat.
3. Pastikan tali gelang terpasang kencang dengan perangkat, baik bagian depanmaupun belakang.

INFORMASI PEMBUANGAN

Pada akhirmasa pakai produk, Polarmendorong Anda untuk meminimalkan dampak pembuangan terhadap
lingkungan dan kesehatan denganmematuhi peraturan pembuangan setempat dan, jikamemungkinkan,
memanfaatkan pengumpulan sampah terpisah perangkat elektronik. Janganmembuang produk ini sebagai
sampah yang tidak dipisahkan.

http://support.polar.com/
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PERINGATAN

PolarM600 dirancang untuk mengukur denyut jantung danmemberitahukan aktivitas Anda. Tidak ditujukan
atau diimplikasikan untuk penggunaan lain.

Perangkat latihan tidak boleh digunakan untuk mendapat pengukuran lingkungan yangmemerlukan presisi
profesional atau industri.

Kamimenganjurkan sesekali Andamembersihkan perangkat Anda dan gelang untuk menghindari setiap
masalah kulit akibat gelang yang kotor.

GANGGUAN

Gangguan Elektromagnetik dan Perlengkapan Latihan

Gangguan dapat terjadi di dekat perangkat elektrik. Stasiun basisWLAN juga dapat menimbulkan gangguan saat
berlatih dengan perangkat latihan. Untuk menghindari bacaan yang terganggu atau gangguan fungsi, jauhkan
sebisamungkin dari sumber gangguan.

Perlengkapan latihan dengan komponen elektronik atau elektrik seperti display LED, motor, dan rem elektrik
dapat menimbulkan sinyal bebas yangmengganggu.

Jika perangkat latihanmasih tidak bekerja dengan perlengkapan latihan, mungkin banyak bising elektrik untuk
melakukan pengukuran denyut jantung nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi support.polar.com.

MEMINIMALISIR RISIKO SELAMA LATIHAN

Latihan dapat melibatkan beberapa risiko. Sebelummemulai program latihan reguler, disarankan untuk
memberikan jawaban pertanyaan berikut ini dengan status kesehatan Anda. Jika Andamemberi jawaban ya
untuk pertanyaan itu, kami sarankan Anda berkonsultasi pada dokter sebelummemulai setiap program latihan.

• Anda pernah tidak aktif secara fisik selama 5 tahun terakhir?

• Andamemiliki tekanan atau kolesterol darah tinggi?

• Andameminumobat tekanan darah atau jantung?

• Andamemiliki riwayat masalah dalampernapasan?

• Andamemiliki gejala penyakit tertentu?

• Anda sedang dalamproses pemulihan dari penyakit parah atau perawatanmedis?

• Andamenggunakan pacemaker atau perangkat elektronik tanam lainnya?

• Andamerokok?

• Anda sedang hamil?

Perhatikan bahwa sebagai tambahan dari intensitas latihan, pengobatan untuk kondisi jantung, tekanan darah,
kondisi psikis, asma, pernapasan, dll., minuman penambah energi, alkohol, dan nikotin dapat memengaruhi
denyut jantung.

http://support.polar.com/
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Penting untuk sensitif terhadap bagaimana tubuh Andamerespons selama latihan. Jika Anda merasakan rasa
sakit tidak terduga atau kelelahan berlebih selama latihan, disarankan Anda menghentikan latihan
atau tetap lanjut tapi dalam intesitas yang lebih rendah.

Perhatian! Jika Andamenggunakan pacemaker, defubrillator atau perangkat elektronik tanam lainnya, Anda
masih dapat menggunakan produk Polar. Secara teori, gangguan pada pacemaker yang disebabkan produk
Polar tidak akan terjadi. Secara praktik belum ada laporan yangmengisyaratkan seseorangmemliki gangguan.
Akan tetapi, kami tidak dapat mengeluarkan jaminan resmi pada ketahanan produk kami terhadap semua
pacemaker atau perangkat tanam lain, seperti defibrillator, karena banyaknya perangkat yang ada. Jika Anda
ragu, atau Andamerasakan sensasi yang tidak biasa selama penggunaan produk Polar, konsultasikan pada
doker Anda atau hubungi pabrik pembuat perangkat tanamuntuk menentukan keamanan penggunaan dalam
kasus Anda.

Jika Anda alergi terhadap cairan yangmenyentuh kulit Anda atau jika Anda diindikasi akanmengalami reaksi
alergi akibat penggunaan produk, periksamaterial yang terdaftar pada Spesifikasi Teknis. Untuk menghindari
reaksi kulit pada sensor denyut jantung, kenakan di atas kain, tetapi basahi kain dengan elektroda untuk
memastikan pengoperasian tanpa cela.

Dampak gabungan dari cairan dan abrasi intens dapat menyebabkan warnamenjadimemudar dari
permukaan sensor denyut jantung, mungkin akanmeninggalkan noda pada baju. Jika Andamenggunakan
parfum, losion berjemur/tabir surya atau obat nyamuk pada kulit Anda, pastikan bahan ini tidak mengenai
perangkat latihan atau sensor denyut jantung. Harap hindari pakaian dengan warna yang dapat menodai
perangkat latihan (khususnya perangkat latihan dengan warna cerah) saat dikenakan di saat yang bersamaan.

DISTRAKSI

Mengoperasikan jam tangan pintar selamamengendarai mobil, bersepeda, atau bahkan berlari atau berjalan
dapat mengganggu Anda dari lingkungan sekitar danmenyebabkan situasi yang berbahaya. Kamimenganjurkan
Anda untuk menghindari pengoperasian PolarM600 dalam keadaan dimana dapat membahayakan
keselamatan Anda. Patuhi juga hukumdan regulasi setempat yangmelarang ataumembatasi penggunaan
perangkat elektronik, seperti contoh, saat Andamengemudi.

SPESIFIKASI TEKNIS
POLAR M600

Sistem pengoperasian Wear OS by Google

Prosesor MediaTek MT2601, Dual-Core 1.2GHz prosesor berbasis pada ARM Cortex-A7

Jenis baterai Baterai 500 mAh Li-pol yang dapat diisi ulang

Waktu pengoperasian (Android) 2 hari / 8 jam latihan

Waktu pengoperasian (iOS) 1,5 hari / 8 jam latihan

Suhu pengoperasian -10 °C hingga +50 °C / 14 °F hingga 122 °F

Waktu pengisian daya Sampai dua jam.

Suhu saat pengisian daya 0 °C hingga +40 °C / 32 °F hingga 104 °F

Material Perangkat:
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Kaca Corning® gorilla® 3
Polikarbonat/akrilonitril butadiena stirene/serat kaca
Stainless steel
Polimetil metakrilat
Poliamida

Gelang:
Silikon
Polikarbonat
Stainless steel

Ketepatan GPS Jarak ±2%, kecepatan ±2 km/h

Tingkat sampel 1 s

Sensor denyut jantung Pengukuran denyut jantung optik dengan 6 LED

Sensor Akselerometer, Ambient Light Sensor, Giroskop, Motor getaran, Mikrofon

Daya tahan air Dapat digunakan untuk berenang (IPX8 10m)

Kapasitas memori Penyimpanan internal 4GB + RAM 512MB

Tampilan 1,30", 240 x 240 pixels, tampilan 260ppi transmissive TFT

Berat 63g

Dimensi 45x36x13 mm

Jam tangan olahraga PolarM600 bekerja dengan ponsel pintar yangmengoperasikan Android 4.4+ atau iOS
10.0+. Kunjungi g.co/WearCheck pada ponsel Anda untuk melihat apakah ponsel Anda kompatibel denganWear
OS by Google.

Menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth®.

M600 Anda kompatibel dengan sensor denyut jantung Polar berikut ini: Polar H6, H7, H10 dan OH1.

KOMPATIBILITAS APLIKASI SELULER POLAR FLOW

Periksa informasi kompabilitas terakhir dari support.polar.com.

DAYA TAHAN AIR DARI PRODUK POLAR

Kebanyakan produk Polar dapat dikenakan saat berenang. Namun, produk tersebut bukan instrumen selam.
Untuk menjaga daya tahan air, jangan tekan tombol perangkat di dalam air. Saat mengukur denyut jantung
dalam air dengan perangkat Polar dan sensor denyut jantung yang kompatibel dengan GymLink, Anda dapat
merasakan interferensi untuk alasan berikut:

l Air kolamdengan kandungan klorin yang tinggi dan air laut sangat konduktif. Elektroda sensor denyut
jantung dapat mengalami arus pendek, mencegah sinyal ECG dari pendeteksian dengan sensor denyut
jantung.

l Melompat ke dalam air ataumenggerakkan otot berat saat berenang kompetitif dapat memindahkan
sensor denyut jantung ke lokasi pada tubuh dimana sinyal ECG tidak dapat tertangkap.

http://g.co/WearCheck
https://support.polar.com/en/support/polar_flow_app_and_compatible_devices
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l Kekuatan sinyal ECG individual dan dapat berbeda-beda tergantung komposisi jaringan individu. Masalah
lebih sering terjadi saat mengukur denyut jantung di dalam air.

Perangkat Polar dengan pengukuran denyut jantung berbasis pergelangan cocok untuk berenang dan
mandi. Perangkat tersebut akanmengumpulkan data aktivitas Anda dari pergerakan pergelangan saat
berenang. Namun dalampengujian, kamimenemukan bahwa pengukuran denyut jantung berbasis pergelangan
tidak dapat bekerja secara optimal dalam air, sehingga kami tidak dapat menganjurkan pengukuran denyut
jantung berbasis pergelangan untuk berenang.

Dalam industri jam tangan, daya tahan air umumnya diindikasikan sebagaimeter, yang berarti tekanan air statis
menurut kedalamannya. Polarmenggunakan sistem indikasi yang sama. Daya tahan air dari produk Polar telah
diuji berdasarkan International Standard ISO 22810 atau IEC60529. Setiap perangkat Polar yangmemiliki
indikasi daya tahan air telah diuji sebelumpengiriman ke stan tekanan air.

Produk Polar dibagimenjadi empat kategori berbeda berdasarkan daya tahan air. Periksa bagian belakang
produk Polar untuk melihat kategori daya tahan air dan bandingkan dengan tabel di bawah ini. Mohon diingat
bahwa ketentuan ini tidak selalu berlaku untuk produk dari produsen lain.

Saat melakukan aktivitas di bawah air, tekanan dinamis yang dihasilkan oleh gerakan di dalam air lebih besar
daripada tekanan statis. Ini berarti bahwa gerakan produk di bawah airmenundukkannya ke tekanan yang lebih
besar daripada jika produk tidak bergerak.

Tanda pada bagian
belakang produk

Percikan
air,
keringat,
hujan,
dll.

Mandi
dan
berenang

Selam dangkal
dengan
snorkeling
(tanpa tangki
udara)

Selam
SCUBA
(dengan
tangki
udara)

Karakteristik daya tahan air

Daya tahan air IPX7 OK - - - Jangan cuci menggunakan alat
pencuci bertekanan.
Terlindung dari percikan air,
hujan, dll.
Standar referensi: IEC60529

Daya tahan air IPX8 OK OK - - Minimum untuk mandi dan
berenang.
Standar referensi: IEC60529

Daya tahan air
Daya tahan air
20/30/50 meter
Cocok untuk
berenang

OK OK - - Minimum untuk mandi dan
berenang.
Standar referensi: ISO22810.

Daya tahan air 100
m

OK OK OK - Untuk sering digunakan di dalam
air tetapi bukan selam SCUBA.
Standar referensi: ISO22810.
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GARANSI TERBATAS POLAR INTERNASIONAL
• Polar Electro Oy mengeluarkan garansi internasional terbatas untuk produk Polar. Untuk produk yang
telah dijual di AS atau Kanada, garansi dikeluarkan oleh Polar Electro, Inc.

• Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. menjamin konsumen/pembeli asli produk Polar bahwa produk akan
bebas dari cacat material atau pengerjaan untuk dua (2) tahun dari tanggal pembelian, dengan pengecualian
gelang yang terbuat dari silikon atau plastik, yang dimana tunduk pada periode garansi satu (1) tahun dari
tanggal pembelian.

• Garansi tidak mencakup kerusakan baterai normal, atau kerusakan normal lainnya, kerusakan karena
penggunaan yang tidak semestinya, penyalahgunaan, kecelakaan atau ketidakpatuhan dengan tindakan
pencegahan; perawatan yang tidak tepat, penggunaan komersial, retak, rusak atau perangkat/layar, ban
lengan tekstil atau gelang tekstil atau kulit, tali elastis (seperti, tali dada sensor denyut jantung) dan pakaian
Polar yang tergores.

• Garansi tidak mencakup setiap kerusakan, kerugian, biaya atau pengeluaran, langsung, tidak langsung atau
insidental, konsekuensial atau khusus, yang timbul dari atau terkait produk. Garansi tidak mencakup produk
yang telah dibeli oleh tangan kedua.

• Selama periode garansi, produk akan diperbaiki atau diganti di Layanan Pusat Polar resmimana pun,
terlepas dari negara tempat Andamembeli.

• Garansi yang dikeluarkan Polar Electro Oy/Inc. tidak memengaruhi hak wajib konsumen di bawah hukum
nasional atau negara yang berlaku, atau hak konsumen terhadap dealer yang tertera dari kontrak
penjualan/pembeliannya.

• Anda harusmenyimpan kuitansi sebagai bukti pembelian!

• Garansi terkait setiap produk akan dibatasi negara dimana produk pada awalnya telah dipasarkan oleh
Polar Electro Oy/Inc.

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

Polar Electro Oy merupakan perusahaan bersertifikat ISO 9001:2015.

© 2018 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak ada satu
bagian pun dari buku panduan ini yang boleh digunakan atau diproduksi ulang dalambentuk ataumaksud apa
pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Polar Electro Oy.

Nama dan logo yang ada dalambuku panduan pengguna atau dalampaket produk ini adalahmerek dagang dari
Polar Electro Oy. Nama dan logo bersimbol ® yang ada dalambuku panduan pengguna atau dalampaket
produk ini adalahmerek dagang terdaftar dari Polar Electro Oy. Windows adalahmerek dagang terdaftar dari
Microsoft Corporation danMacOS adalahmerek dagang terdaftar dari Apple Inc. Tanda kata dan logo
Bluetooth® adalahmerek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan tanda
tersebut oleh Polar Electro Oy sudah sesuai dengan lisensinya.

PENAFIAN
• Materi dalambuku panduan ini hanya bertujuan untuk memberikan informasi. Produk yang dijelaskan
dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, disebabkan oleh programpengembangan yang
berkelanjutan dari produsen.

http://www.polar.com/
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• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy tidak membuat pernyataan ataupun jaminan berkaitan dengan buku
panduan ini atau berkaitan dengan produk yang dijelaskan di sini.

• Polar Electro Inc./Polar Electro Oy tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kerugian, biaya atau
pengeluaran, langsung, tidak langsung atau insidental, sebab akibat atau khusus, yang terjadi akibat, atau
yang berhubungan dengan penggunaanmaterial atau produk yang dijelaskan di sini.

4.0 EN 09/2018
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