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KOM I GANG

PRESENTASJON AV POLAR M600

Gratulerermed din nye PolarM600, somnå leveresmedWearOS by Google™!

Med PolarM600 kan du nyte de praktiskeWear OS by Google-funksjonene og kraften i Polars sportsfunksjoner.
Sammenmed Polar-appen er enheten perfekt for registrering av trening og aktivitet hele døgnet.

PolarM600 Sportsklokke fungerer sammenmed smarttelefoner som kjører Android™ 4.3+ eller iOS® 9.0+.
iPhone-brukeremåminst hamodell 5 eller nyere. Du kan gå til g.co/WearCheck på telefonen din for å se omden
er kompatibel medWearOS by Google. Koble din nye PolarM600 til smarttelefonen din, og dra nytte av Wear
OS by Google-smartklokkefunksjonene. Du kan for eksempel gjøre følgende:

• Motta varsler fra telefonen din på klokken

• Svar på e-post
• Kontrollérmusikk som spilles av på telefonen

Du kan også koble smartklokken til et Wi-Fi-nettverk og laste ned apper, spill og klokkevisninger fra Play Butikk-
appen.

M600 har også pulsmåling på håndleddet og innebygd GPS. Når du trenermed Polar-appen, kan du dessuten
bruke de unike Polar Smart Coaching-funksjonene på smartklokken din. La din nye sportsoptimaliserte
smartklokke oppmuntre deg på veienmot en sunnere ogmer aktiv livsstil.

Polar Flow er vinduet inn i din trening, aktivitet og søvn. Sammenmed Polar Flow nettjeneste og Polar Flow app
på smartklokken hjelperM600 degmed å trene på en effektiv måte og forstå hvordan valgene og vanene dine
påvirker velværet ditt.

Denne brukerhåndboken hjelper degmed å komme i gangmed din nye PolarM600 sportsklokke. Gå til
support.polar.com/en/M600 for å få tilgang til videoveiledninger og vanlige spørsmål omM600. Gå til
hjelpesenteret forWear OS by Google hvis du vil hamer informasjon omWearOS by Google.

LADING AV M600

M600 har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan
lade og utlade batteriet mer enn 300 ganger før det skjer enmerkbar nedgang i kapasiteten. Antallet
ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Du kan lade oppM600 via USB-porten på en datamaskin ved hjelp av ladekabelen som følgermed i pakken.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikkemed i produktsettet) ved lading
via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren ermerket med "effekt
5V DC", og at den tilførerminst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadaptermed tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning
(merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

http://g.co/WearCheck
http://support.polar.com/en/M600
https://support.google.com/androidwear#topic=6056405
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Ikke lad Polar-produktermed en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

Denmagnetiske enden av kabelen klikker på plass i ladeporten påM600 når den er korrekt koblet til
smartklokken. M600 vibrerer også et øyeblikk når ladingen starter. Hvis smartklokken er slått på når du kobler
den til lading, ser du et lite lynikon på startskjermen påM600. Du kan se klokkens ladenivå ved å sveipe ned fra
øvre del av startskjermen. Hvis smartklokken er slått av når du kobler den til lading, begynner
batteriikonanimasjonen å fylles opp på displayet. Når batteriikonet er fullt, erM600 fullt oppladet. Full
oppladning når batteriet i M600 er tomt, kan ta opptil to timer.

1. Sensorer for pulsmåling på håndleddet
2. Ladeport

Når du er ferdigmed å lade batteriet i M600, må du koble ladekabelen fra USB-porten på datamaskinen
eller fra vegguttaket. Hvis du lar ladekabelen være koblet til en strømkilde, vil denmagnetiske enden av kabelen
tiltrekke seg jernholdigematerialer og kan kortslutte, noe som kan føre til kretsskader, overoppheting, brann
eller eksplosjon.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele
tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid. Batteriet må heller ikke lades i temperaturer under 0°C eller over
40°C, eller når ladeporten er våt eller fuktig. Hvis ladeporten påM600 har blitt våt, må du la den tørke før du
kobler den til ladeporten.
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BATTERIETS DRIFTSTID

Batteriets driftstid er

• 2 dager / 8 timermed trening påM600 når enheten er koblet til en Android-telefon.

• 1,5 dager / 8 timermed trening påM600 når enheten er koblet til en iPhone.

Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel temperaturen imiljøet der du brukerM600, funksjonene
du bruker, hvorvidt skjermen er i Alltid på-modus samt batteriets alder. Driftstiden reduseres betydelig i
temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på degM600 under ytterjakken, bidrar du til å holde den
varmere og dermed øke driftstiden.

VARSEL OM LAVT BATTERINIVÅ

Når ladenivået i batteriet påM600 faller til 15 % eller lavere, får du opp et varsel som angir ladenivået og
statusen for batterisparingsmodusen. Du kan trykke på varselet for å Slå på/av batterisparing.
Batterisparingsmodusen slås på automatisk når batteriets ladenivå når 5 %.

EttersomGPS-registrering IKKE er aktivert i batterisparingsmodus, får du opp et varsel hvis
batterisparingsmodusen aktiveres når du er i ferdmed å starte treningenmed Polar-appen eller hvis batteriet
faller til under 5 %mens du trener.

Hvis displayet ikke aktiveres ved hjelp av en håndleddsbevegelse eller ved å trykke på startknappen på siden, er
batteriet tomt ogM600 har gått til dvalemodus. I så fall måM600 lades opp. Hvis batteriet er helt tomt, kan det
ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.

Du kan raskt se hvormye batteri som gjenstår påM600 ved å sveipe ned fra øvre del av startskjermen.

SLÅ M600 PÅ ELLER AV

SLIK SLÅR DU PÅ M600

• Trykk på og hold inne startknappen på siden til Polar-logoen vises på skjermen.

SLIK SLÅR DU AV M600

1. Naviger til appen Innstillinger, og bla i menyen for å finne og trykke på System.
2. Trykk på Strøm av.
3. Bekreft at strømmen skal slås av ved å trykke på avmerkingsikonet.

SLIK KONFIGURERER DU POLAR M600

PolarM600 sportsklokke er kompatibel med smarttelefoner som kjører Android 4.4+ eller iOS 10.0+. iPhone-
brukeremåminst hamodell 5 eller nyere. Du kan gå til g.co/WearCheck på telefonen din for å se omden er
kompatibel medWearOS by Google.

http://g.co/WearCheck
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SLIK KLARGJØR DU FOR OPPSETTET

1. For å sørge for at batteriet i M600 er godt nok oppladet i løpet av oppsettet, kobler duM600 til lading ved
hjelp av enten en USB-port på datamaskinen din eller en USB-strømadapter og et vegguttak. Kontroller at
adapteren ermerket med "effekt 5V DC" og at den tilførerminst 500 mA.

2. Slå påM600 ved å trykke på og holde inne startknappen på siden til Polar-logoen vises. Innledende
oppstart av operativsystemet vil deretter ta noenminutter.

3. Trykk på berøringsskjermen påM600 for å starte oppsettet. Sveip deretter opp eller ned for å finne
ønsket språk, og trykk for å velge det. Hvis du velger feil språk, kan du gå tilbake til listen over språk ved å
sveipe fra venstre til høyre på berøringsskjermen.

4. Kontroller at telefonen din er koblet til Internett, og slå på Bluetooth.
5. Kontroller at Google™ Søk- og Google Play™-tjenesteappene er oppdaterte på Android-telefonen din.

Hvis du bruker iPhone, kontrollerer du at telefonen din har den siste versjonen av iOS-operativsystemet.
6. Hold M600 og telefonen din i nærheten av hverandre i løpet av oppsettet.

SLIK KOBLER DU SMARTTELEFONEN DIN TIL POLAR M600

Dumå installereWear OS by Google by Google-appen på telefonen din for å koble sammen smartklokken og
telefonen.

1. InstallerWear OS by Google-appen på smarttelefonen din fra Google Play eller App Store. Hvis du allerede
harWear OS by Google-appen på telefonen din, må du kontrollere at du har den siste versjonen.

Hvis du allerede harWear OS by Google-appen installert på smarttelefonen din eller en annen enhet
som er koblet til den, åpner dumobilappen og (på en Android-telefon) velger du Legg til en ny klokke fra
rullegardinmenyen ved siden av enhetsnavnet øverst på skjermen, eller (på en iPhone) trykk på de tre
prikkene øverst til høyre på skjermen, og velg Koble til en ny enhet. Fortsett deretter å følge
instruksjonene nedenfor fra trinn 3.

2. Når du åpnerWear OS by Google-appen på telefonen din, blir du automatisk bedt om å begynne å
konfigurere klokken.

3. Sveip opp påM600 for å se klokkekoden, og tast deretter inn den samme koden på telefonen din.

4. Brukere av Android-telefoner: Du får en forespørsel omBluetooth-tilkobling på telefonen din.
Kontroller at tilkoblingskoden påM600 samsvarermed tilkoblingskoden som vises på telefonen. Trykk på
Koble til eller OK.

iPhone-brukere: Godta forespørselen omBluetooth-tilkobling på telefonen din ved å trykke på Koble til
eller OK. Dumå bekrefte tilkoblingen av enhetene: Kontroller at koden påM600 samsvarermed koden
som vises på telefonen din, og trykk på BEKREFT.

5. Du ser en rask bekreftelsesmelding både påM600 og telefonen din så snart tilkoblingen er fullført.
Deretter tar det en stund førM600 fullfører synkroniseringenmed telefonen din.

6. For å fullføre tilkoblingenmellom telefonen ogM600 må du kopiere Google-kontoen din fra telefonen til
M600. Dumå ha en Google-konto på PolarM600 for at du skal kunne bruke appene på smartklokken.
Dumå også aktivere noen innstillinger, for eksempel for å tillate at Wear OS by Google viser varsler som er
sendt til telefonen din, slik at du fårmest mulig ut av PolarM600 WearOS by Google-smartklokken. Følg
instruksjonene på skjermen på telefonen din for å gjøre dette.
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iPhone-brukere: Hvis du ikke allerede har en Google-konto, kan du opprette én i løpet av denne
fasen av oppsettet. Trykk på FORTSETT når du fårmeldingen Logg på Google-kontoen din, og trykk
deretter påOpprett konto.

7. Når tilkoblingsfasen av oppsettet er ferdig, åpnesM600 i tidsvisning, og du ser Polar M600 tilkoblet
øverst til venstre i Wear OS by Google-appen på telefonen din.

Etter innledende synkronisering starter den nye smartklokken en veiledning omhvordan du kommer i gangmed
klokken. Du kan sveipe gjennom veiledningen og fortsettemed oppsettet. Du kan også hoppe over
veiledningen ved å sveipe veiledningskortet ned, og du kan deretter gå tilbake til veiledningen på et senere
tidspunkt ved å sveipe veiledningskortet opp igjen fra nedre del av startskjermen.

SLIK AKTIVERER DU POLAR-APPEN PÅ M600

For å fåmest mulig ut av din nye PolarM600 og for å kunne bruke Polars funksjoner for aktivitetsregistrering og
trening, må du aktivere Polar-appen på smartklokken din. For å gjøre dettemå du først installere Polar Flow-
appen på smarttelefonen din. Hvis du allerede har Polar Flow-mobilappen installert på smarttelefonen din, må
du kontrollere at du har den siste versjonen. Deretter fortsetter du oppsettet fra trinn 2 nedenfor.

1. Gå til Google Play eller App Store på telefonen din, og søk etter og last ned Polar Flow-appen.
2. Åpne Polar Flow-appen på telefonen din.

iPhone-brukere: For å fortsettemå du åpne Polar-appen påM600 ved å trykke på frontknappen. Trykk
deretter på Start på telefonen din.

3. Velg omdu skal brukeM600 på venstre eller høyre håndledd, og trykk deretter på Fortsett. iPhone-
brukere: Trykk på Lagre og synkr.

4. Logg deg påmed Polar-kontoen din, eller opprett en ny.
5. Du ser "Oppsett fullført" når du har aktivert Polar-appen påM600.

iPhone-brukere bør være oppmerksommepå følgende! M600 må koblesmanuelt til et Wi-Fi-nettverk. Med
enWi-Fi-tilkobling kan du brukeGoogle Play-appen påM600, holde Polar-appen oppdatert og laste ned flere
apper til Wear OS by Google-smartklokken din.

Brukere av Android-telefoner: Hvis du koblet M600 til Wi-Fi ved hjelp av Wear OS by Google-skyen da du ble
bedt om å gjøre det i løpet av oppsettet, kanM600 automatisk koble til Wi-Fi-nettverk som er lagret på
telefonen din. Du finnermer informasjon under Koble til Wi-Fi.

SLIK KOBLER DU M600 TIL ET WI-FI-NETTVERK

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
4. Bla i menyen Innstillinger for å finne og trykke på Tilkobling.
5. Trykk påWi-Fi.
6. Trykk på +Legg til nettverk.
7. Vent til smartklokken finner tilgjengeligeWi-Fi-nettverk, og trykk på det du vil koble deg til.
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8. Hvis det valgte nettverket krever angivelse av passord, trykker du på Tast inn på telefon. Tast inn
passordet forWi-Fi-nettverket på telefonen din, og trykk på Koble til.

Du er klar til å sette i gang. God fornøyelse!

Vær oppmerksompå at du kan kobleM600 til bare én Android-telefon, iPhone eller nettbrett om gangen.
Du kan kobleM600 til et nytt nettbrett eller en ny telefon hvis du først tilbakestiller smartklokken til
fabrikkinnstillingene.

KOBLE M600 TIL WI-FI

Når du koblerM600 til et Wi-Fi-nettverk, kan du brukeGoogle Play Butikk-appen påM600 for å holde Polar-
appen oppdatert og laste ned flere apper til Wear OS by Google-smartklokken din.

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

M600 kan automatisk koble til lagredeWi-Fi-nettverk hvis Bluetooth-tilkoblingen til telefonen din avbrytes. Når
Android-telefonen din er koblet til et Wi-Fi- ellermobilnettverk ogM600 er koblet til et Wi-Fi-nettverk,
opprettholdes synkroniseringenmellom smartklokken og telefonen, og du kanmotta varsler påM600 selv om
du lar telefonen ligge i et annet rom.

Telefonen din ogM600 deler data via skysynkronisering forWear OS by Google. Dumå derfor slå på
skysynkronisering i Wear OS by Google-appen på telefonen din.

SLIK SLÅR DU PÅ SKYSYNKRONISERING FOR WEAR OS BY GOOGLE

1. Trykk på Innstillinger-ikonet i Wear OS by Google-appen på telefonen din.
2. Trykk på Personvern og personlige data.
3. Trykk deretter på Skysynkronisering.
4. Sett bryteren til På-posisjon.

Gjelder når PolarM600 er koblet til både Android-telefoner og iPhone-enheter

SLIK KOBLER DU M600 TIL ET WI-FI-NETTVERK

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
4. Bla i menyen Innstillinger for å finne og trykke på Tilkobling.
5. Trykk påWi-Fi.
6. Trykk på +Legg til nettverk.
7. Vent til smartklokken finner tilgjengeligeWi-Fi-nettverk, og finn og trykk på det du vil koble deg til.
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8. Hvis det valgte nettverket krever angivelse av passord, må du taste inn passordet på telefonen din. Trykk
på Tast inn på telefon, gå til telefonen din, tast inn passordet forWi-Fi-nettverket og trykk på Koble til.

SLIK SLÅR DU PÅ ELLER AV WI-FI

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Tilkobling.
2. Trykk påWi-Fi.
3. Trykk påWi-Fi for å vekslemellomWi-Fi automatisk ogWi-Fi av.

Du kan forlenge batterilevetiden påM600 ved å ikke tillate smartklokken til å benytteWi-Fi.

Bla deg ned iWi-Fi-menyen for å finne og trykke påOm Wi-Fi og fåmer informasjon omWi-Fi på klokken din,
eller gå til hjelpenettstedet forWear OS by Google.

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

MENYSTRUKTUR
STARTSKJERM

Utgangspunktet for navigasjon på smartklokken er startskjermen. På startskjermen kan du se gjeldende
klokkeslett. Avhengig av klokkevisningen kan du også se annen informasjon. Finn ut mer ved å gå til Innstillinger
for klokkevisning.

På startskjermen kan du se varsler som gir deg viktig informasjon, og du kan også se statusen forM600. Gå til
Statusikoner hvis du vil vitemer omde ulike statusene.

Du kan raskt gå til startskjermen fra hvor somhelst påM600 ved å trykke på startknappen på siden eller riste på
håndleddet. Gå til Navigere påM600 hvis du vil vitemer omhvordan du finner frem i funksjonene på
smartklokken din.

MENYEN HURTIGINNSTILLINGER

Fra øvre del av startskjermen kan du dra nedmenyen Hurtiginnstillinger, der du finner følgende innstillinger:

Flymodus: Trykk for å slå på og av flymodus.

Kinomodus: Trykk for å slå displayet helt av.
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Ikke forstyrr-modus: Trykk for å dempe lyden på varslene på M600.

Innstillinger: Trykk for å åpne appen Innstillinger.

APPMENYEN

På appmenyen ser du ikoner for alle appene sombrukes påM600.

SLIK ÅPNER DU APPMENYEN

• Trykk på startknappen på siden.

SLIK ÅPNER OG BRUKER DU APPER

• Du kan begynne å bruke en app ved å trykke på ikonet for den aktuelle appen, på appmenyen.

ELLER

• Du kan også åpne en app når startskjermen er aktiv, ved å si "Ok Google, åpne (navnet på appen)".

Gå til Appmenyen former informasjon om standardappene påM600.
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VARSLER

Du kanmotta varsler påM600 fra appene på smartklokken og telefonen din. Hvis du har tillatt visning av varsler
påM600, ser du dempå startskjermen. Gå til Varslingsinnstillinger former informasjon.

Du kan se dette statusikonet på startskjermen påM600 hvis du har uleste varsler på smartklokken din:

Antallet i ikonet indikerer hvor mange nye varsler du har mottatt.

SLIK VISER DU VARSLER

1. Sveip opp fra nedre del av skjermen, eller vri håndleddet bort fra deg.
2. Trykk på et varsel for å se all informasjonen i varselet.
3. For å se flere varsler (hvis tilgjengelig) fortsetter du å sveipe opp fra nedre del av skjermen, eller fortsett å

vri håndleddet bort fra deg.

SLIK IVERKSETTER DU HANDLINGER FOR VARSELET

Enkelte varsler har tilgjengelige handlinger knyttet til informasjonen i varslene.

1. Trykk på varselet for å se all informasjonen i varselet.
2. Sveip opp fra nedre del av skjermen for å se tilgjengelige handlinger.
3. Trykk på ønsket handling (hvis dette er aktuelt). Du kan for eksempel arkiveremottatte e-postmeldinger

fraM600.

SLIK AVVISER DU ET VARSEL

Gjør følgende når du har gjennomgått all informasjonen du trenger fra et varsel:

1. Sveip fra venstre til høyre for å lukke detaljene om varselet.
2. Sveip varselet enten til venstre eller høyre for å avvise det.

Hvis du avviser et varsel påM600, avvises også det tilknyttede varselet på telefonen din.

STATUSIKONER

M600 viser gjeldende status for smartklokken ved hjelp av små indikatorikoner.

Følgende statusikoner kan vises på startskjermen påM600:



19

M600 er koblet fra telefonen din

Batteriet lades opp

Flymodus er aktivert

GPS-registrering for stedene dine er aktivert

Ikke forstyrr-modus er aktivert

Du har et nytt varsel

APPMENYEN

M600 har følgende standardapper:

• Agenda
• Alarm
• Kontakter
• Finn telefonenmin*

• Fit
• Fit Workout

• Lommelykt

• Polar
• Play Butikk
• Påminnelser

• Innstillinger
• Stoppeklokke
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• Tidtaker
• Oversetter
• Været

*Bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

Du kan laste ned flere apper for smartklokker fra Google Play Butikk-appen på PolarM600. For at du skal kunne
bruke Play Butikk-appen påM600, må du koble smartklokken til et Wi-Fi-nettverk.

Slik laster du ned flere apper

1. Trykk på startknappen på siden på den aktive startskjermen for å åpne appmenyen.
2. Finn og trykk på Play Butikk.
3. Bla i listen over foreslåtte apper, eller trykk på forstørrelsesglassikonet øverst i listen for å åpne

søkefunksjonen.
4. Trykk på en app du vil installere.
5. Trykk på Installer for å starte nedlastingen av appen til M600.

Gå til Wear OS by Google-hjelpesiden omGoogle-apper som fungerer sammenmedWearOS by Google.

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

Hvis du vil se en liste over appene vi anbefaler for klokken, kan du åpneWearOS by Google-appen på telefonen
din og bla ned til "Grunnleggende apper for klokken". Du kan trykke på FLERE for å gå til Google Play-
butikken og åpne et større utvalg av foreslåtte apper somhar støtte forWear OS by Google.

EnWear OS by Google-smartklokkeversjon kan være tilgjengelig for enkelte av appene du bruker på den
tilkoblede Android-telefonen din: Åpne Play Butikk-appen påM600, og bla til nederst i startmenyen for å finne
Apper på telefonen din > trykk på appen du vil bruke på smartklokken > trykk på Installer. Etter installasjonen
finner du smartklokkeversjonen av appen i appmenyen påM600. Hvis du har spørsmål omdisse appene, kan
du henvende deg til apputvikleren.

AGENDA

Hendelser som er lagret i kalenderapplikasjonen på telefonen din, vises som varsler påM600. Du kan også hente
opp timeplanen din.

Slik viser du timeplanen din

• Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Agenda.

Dagens timeplan åpnes.

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

Du kan stille inn en alarm påM600. Når alarmen utløses, vibrererM600 og det vises et kort.

Når du stiller inn en alarm påM600, må du være oppmerksompå at den ikke utløses på telefonen din.

Slik stiller du inn en alarm

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Alarm.
2. Still inn ønsket time på timesirkelen. Du ser den innstilte timen også imidten av sirkelen. Hvis du bruker

12-timers format, trykker du for å velge am eller pm.

3. Still inn ønskedeminutter ved å trykke påminuttene imidten av sirkelen.
4. Still inn ønskedeminutter påminuttsirkelen. Du ser de innstilteminuttene også imidten av sirkelen.

5. Trykk på avmerkingsikonet.
6. Trykk på teksten under det innstilte klokkeslettet for å finne alternativene for å stille inn alarmen for Én

gang eller gjentatte ganger på en ønsket ukedag. Sveip til høyre for å gå tilbake til forrige visning.
7. Trykk på klokkeikonet for å vekslemellom å slå vibrasjonen på (klokkeikonet er ikke overkrysset) og av

(klokkeikonet er overkrysset).
8. Trykk på avmerkingsikonet for å stille inn alarmen.

Slik slår du av en alarm når den utløses

• Trykk på alarmklokkeikonet, eller sveip til høyre.

Slik slumrer du en alarm

Hvis du vil slumre en alarm når den utløses:

• Trykk på Z-ene.

Slumretiden er 10 minutter.
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KONTAKTER

M600 viser kontaktene somer lagret i Google-kontaktene dine. Du kan ringe, sendemelding til eller sende e-
post til kontaktene dine.*

*Vær oppmerksompå at tilgjengeligheten for kommunikasjonsfunksjonene kan være begrenset, avhengig av
operativsystemet på telefonen din.

FINN TELEFONEN MIN

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

Hvis du ikke finner telefonen din, kan du brukeM600 for å få telefonen til å ringe, selv om telefonen er satt til
lydløsmodus eller bare vibrasjon.

Vær oppmerksompå at M600 må være koblet til telefonen din via Bluetooth for at dette skal fungere.

Slik får du telefonen til å ringe

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Finn telefonen min.
2. Hvis telefonen er innenfor rekkevidde for Bluetooth-tilkobling, begynner telefonen å ringe. Hvis ikke, må

du flytte på deg for å komme innenfor rekkevidden på 10 meter fra telefonen. Pass også på at det ikke er
solide objektermellomdeg og telefonen.

3. Du kan stoppe ringingen ved å trykke på X på skjermen påM600 eller åpne telefonen.

FIT

Med Google Fit™-appen kan du angi daglige kondisjonsmål og se hvor langt du har igjen før du når dem. Fit
sporer steg, tid, distanse og kalorier.

Slik ser du dagens aktivitetsfremgang

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Fit.
2. Sveip opp for å se detaljer om aktiviteten din I dag: Du kan trykke på de ulike detaljene for å semer

informasjon.

Du kan også bruke appen for å se din gjeldende hjertefrekvens: Sveip opp for å finne og trykke på
hjerteikonet.
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Du kan legge til nye kondisjonsmål ved å trykke på Legg til mål.

Hvis du vil hamer detaljert informasjon ombruk av Google Fit-appen, kan du gå til hjelpenettstedet forWear OS
by Google.

FIT WORKOUT

Med Google Fit Workout™-appen kan du spore en treningsøkt eller starte en styrketreningsutfordring.

Slik starter du en treningsøkt

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Fit Workout.
2. Trykk på treningen du vil utføre.
3. Trykk på START.

Hvis du vil hamer detaljert informasjon ombruk av Google Fit Workout-appen, kan du gå til hjelpenettstedet for
Wear OS by Google.

PLAY BUTIKK

NårM600 er koblet til et Wi-Fi-nettverk, kan du bruke Play Butikk-appen på smartklokken din for å laste ned nye
apper, spill og klokkevisninger til Wear OS by Google-smartklokken din. Når nye Polar-funksjoner er tilgjengelige
for Polar-appen påM600, kan du laste ned oppdateringene via Play Butikk-appen.

Dumå ha en Google-konto på PolarM600 for at du skal kunne bruke Play Butikk-appen. Hvis du ikke
kopierte Google-kontoen din til PolarM600 i løpet av oppsettet, åpner du Play Butikk-appen og trykker på Legg
til fra telefon. Følg instruksjonene på skjermen på telefonen din for å kopiere kontoen din til smartklokken.

Du kan angi at Play Butikk-appen skal oppdatere appene på smartklokken din automatisk, slik at du ikke
går glipp av noen oppdateringer av appene dine. Hvis du har aktivert innstillingen for automatisk oppdatering av
apper i Play Butikk-appen på smartklokken din, blir appene på smartklokken din automatisk oppdatert til de
siste versjonene når M600 er koblet til en lader og til Internett.

Slik slår du på og av Play Butikk-modusen for automatisk oppdatering

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Play Butikk.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
4. Trykk på Automatisk oppdatering av apper for å vekslemellom å slåmodusen for automatisk

oppdatering på (bryteren er blå) og av (bryteren er grå).

POLAR-APPEN

Trening med Polar-appen på M600

Bruk Polar-appen påM600 for å få fullt utbytte av den sportsoptimaliserte smartklokken din.

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


24

Finn ut hva somer tilgjengelig i Polar-appen og hvordan du finner frem i funksjonene:

• Menystruktur i Polar-appen

• Navigere i Polar-appen

Registrer treningsøktene dine, og se informasjon som for eksempel hjertefrekvens, hastighet og distanse under
trening:

• Start av en treningsøkt
• Under trening
• Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt
• Etter trening

Les også instruksjonene våre for hvordan du har på degM600 for å få nøyaktig hjertefrekvensmåling, og finn ut
hvilke sportsaktiviteter du bør bruke en Polar-pulssensormed brysttropp under for å sikre pålitelig
hjertefrekvensmåling:

• Ha på degM600

• KobleM600 til en pulssensor

Sportsprofiler

Egne profiler for alle sportsaktivitetene du ønsker, med spesifikke innstillinger for hver av dem. Juster
sportsprofilinnstillingene i henhold til treningsbehovene dine:

• Sportsprofiler

Polar-funksjoner

Polars unike Smart Coaching-funksjoner gir best mulig veiledning omhvordan du utvikler treningen din, samt
nyttig tilbakemelding om fremgangen din. Polar-appen påM600 har følgende Polar Smart Coaching-
funksjoner:

• Aktivitetsregistrering hele døgnet
• Smart Calories

• Treningsfordeler
• Treningsbelastning
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• Løpeprogram
• Løpsindeks

Ved bruk sammenmed Polar Flow-mobilappen og Polar Flow-nettjenesten kan du planlegge treningen din og nå
treningsmålene dine, analysere og finne ut mer om resultatene dine, følgemed på fremgangen din og dele
øktene dinemed andre. Gå til Polar-appen og Polar Flow hvis du vil hamer informasjon.

Gå til Oppdatering av Polar-appen for å finne ut hvordan du holder Polar-funksjonene på smartklokken din
oppdaterte.

PÅMINNELSER

Påminnelser lagres til Google Kalender-appen.

iPhone-brukere: Du kan installere Google Kalender-appen fra App Store. Dumå logge deg på Kalender-
appenmed den sammeGoogle-kontoen somdu bruker i Wear OS by Google-appen.

Slik logger du deg på Kalender-appen

1. Installer Google Kalender-appen på iPhone-enheten din fra App Store.
2. Åpne appen, og velg å logge deg påmed den sammeGoogle-kontoen somdu bruker i Wear OS by

Google-appen.
3. Trykk på KOM I GANG.

Du kan stille innM600 slik at du får en påminnelse om å gjøre noe på et bestemt tidspunkt eller sted.
Påminnelser vises som varsler påM600.

Slik stiller du inn en påminnelse

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Påminnelser.
2. Trykk på plussikonet.
3. Snakk inn oppgavenmed et tidspunkt eller sted. Du kan for eksempel si "Se det nye TV-programmet

klokken sju".

Slik merker du en påminnelse som fullført ved hjelp av appen

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Påminnelser.
2. Sveip påminnelsen du vil arkivere, til én av sidene.

STOPPEKLOKKE

Du kan brukeM600 somen stoppeklokke.
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Slik starter du stoppeklokken

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Stoppeklokke.
2. Start stoppeklokken ved å trykke på avspillingsikonet.

Stoppeklokken åpnes på skjermen.

Slik setter du stoppeklokken på pause

• Trykk på pauseikonet.

Slik starter du stoppeklokken igjen

• Trykk på avspillingsikonet.

Slik tilbakestiller du stoppeklokken

Nullstill stoppeklokken på følgendemåte:

• Trykk på tilbakestillingsikonet i pausemodus.

TIDTAKER

Du kan brukeM600 somen nedtellingstidtaker.

Slik stiller du inn en tidtaker

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Tidtaker.
2. Still inn ønskedeminutter påminuttsirkelen. Du ser de innstilteminuttene også imidten av sirkelen. Still

inn time og sekunder ved å trykke på timen og sekundene imidten av sirkelen.

3. Trykk på avspillingsikonet for å starte tidtakeren.

Tidtakeren åpnes på skjermen.
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Slik setter du tidtakeren på pause

• Trykk på pauseikonet.

Slik starter du tidtakeren på nytt

• Trykk på avspillingsikonet.

Slik tilbakestiller du tidtakeren

Start tidtakeren igjen på følgendemåte:

• Trykk på ikonet for å starte på nytt, i pausemodus.

Slik avviser du tidtakeren

Når tidtakeren utløses, vibrererM600. Slik avviser du tidtakeren når den vibrerer:

• Trykk på stoppikonet, eller sveip til høyre.

OVERSETTER

Du kan brukeGoogleOversetter™-appen til å oversette uttrykk:

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk påOversetter.
2. Du ser to språk du kan oversettemellom. Du kan trykke på et språk hvis du vil endre det.
3. Trykk påmikrofonikonet, og les inn uttrykket du vil oversette.

Oversettelsen vises på skjermen.

NAVIGERE PÅ M600

Du kan navigere på smartklokken påmangemåter. Fåmer detaljert informasjon omde ulikemetodene for
navigasjon påM600 ved å gå til koblingene nedenfor:

• Knappefunksjoner
• Berøringsskjerm
• Håndleddsbevegelser

Du kan også finne ut hvordan du bruker talekommandoer for å beGoogle Assistent om å utføre enkle oppgaver
for deg.

• Sveip ned på startskjermen: Hurtiginnstillingsmeny for aktivering av ulikemodi (flymodus, strømsparing,
kino, ikke forstyrr), musikkbetjening og snarvei til innstillingsmenyen.
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• Sveip opp: Forkortet varslingsfeed. Trykk på et varsel for å utvide det.

• Sveip til venstre: Google Fit-appen

• Sveip til høyre: Google Assistent

• Endre klokkens utseende fra M600: Trykk lenge på klokkevisningen for å bytte eller tilpasse klokkens
utseende.
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KNAPPEFUNKSJONER PÅ M600

PolarM600 har to knapper: frontknappen og startknappen på siden.

1. Frontknapp
2. Startknapp på siden
3. Berøringsskjerm

FRONTKNAPP

Frontknappen er en nyttigmåte å bruke Polar-appen på i løpet av en treningsøkt. Du kan bruke frontknappen til
å gjøre følgende:

• Raskt åpne Polar-appen fra startskjermen.

• Åpne Trening i menyen i Polar-appen.

• Velge sportsaktiviteten du ønsker, og starte treningsøkten i listen over sportsprofiler.
• Marker enmanuell etappe under treningen.

• Legge inn en pause i treningsøkten.
• Stoppe treningsøkten.
• Gå ut av Polar-appen etter trening.

Du finnermer informasjon under Navigere i Polar-appen.

Frontknappen er forhåndsinnstilt for å navigere i Polar-appen påM600. Hvis du vil, kan du endre hvilken
app den nedre knappen skal starte. PåM600 går du til Innstillinger > Personlig tilpasning > Tilpass
maskinvareknapp > Nedre > finn og trykk på appen du foretrekker.

STARTKNAPP PÅ SIDEN

Startknappen på siden har flere funksjoner:
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• Trykk én gang på knappen for å aktivere skjermen påM600.

• Trykk én gang på knappen på den aktive startskjermen for å åpne appmenyen.

• Trykk én gang på knappen for å gå til startskjermen fra hvor somhelst på smartklokken.

• Trykk én gang på knappenmens klokken er i kinomodus for å slå på skjermen igjen.

• Trykk på og hold inne knappen til klokken vibrerer for å åpneGoogle Assistent.
• Trykk på og hold inne knappen til skjermen slukkes for å slå av smartklokken.

• NårM600 er slått av, kan du trykke på og holde inne knappen for å slå påM600.

• Trykk på og hold inne knappen til du ser Polar-logoen for å starte smartklokken på nytt.

BRUKE BERØRINGSSKJERMEN

Du kan navigere påM600 ved hjelp av berøringsskjermen. Du kan bruke berøringsskjermen ved å sveipe, trykke,
trykke og holde eller tegne.

• Du kan sveipe opp og ned for å bla i menyer og du kan sveipe til venstre og høyre, for eksempel, for å
navigere i Polar-appen.

• Du kan trykke på berøringsskjermen for å aktivere skjermen, åpne apper og varsler, og velge elementer.

• Du kan trykke og holde på startskjermen for å endre klokkeutseende. I Polar-appen kan du stoppe
registreringen av en treningsøkt ved å trykke på og holde inne stoppeikonet. Gå til Polar-appen hvis du vil ha
mer informasjon ombruk av Polar-appen.

• Du kan også tegne på berøringsskjermenmed en finger. Du kan for eksempel tegne emojier i meldinger,
eller du kan lage et mønster for å låse opp skjermen påM600.

HÅNDLEDDSBEVEGELSER

Du kan bruke håndleddsbevegelser for å navigere påM600. Du kan vende lett på håndleddet for å bla opp eller
ned imenyer og varsler. Du kan også riste på håndleddet for å gå tilbake til klokkevisningen.

Før du kan bruke håndleddsbevegelsene, må du aktivere dem.

SLIK AKTIVERER DU HÅNDLEDDSBEVEGELSER

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Bevegelser.
2. Trykk på Håndleddsbevegelser for å vekslemellom å slå håndleddsbevegelser på (bryteren er blå) og av

(bryteren er grå).

Du kan se en videoveiledning omhvordan du bruker håndleddsbevegelsene, og samtidig øve deg på å bruke
dem. Du finner videoveiledningen i den sammemenyen over bevegelser der du aktiverte
håndleddsbevegelsene. Bla i menyen over bevegelser for å finne og trykke på Start videoveiledning. Gå til
hjelpen forWear OS by Google hvis du vil hamer detaljert informasjon omhva du kan gjøremed
håndleddsbevegelser.

https://support.google.com/androidwear/answer/6312406?hl=en&ref_topic=6056409
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DIMMING OG AKTIVERING AV SKJERMEN

Skjermen påM600 dimmes automatisk når smartklokken ikke brukes på en liten stund. Du kan også dimme
skjermenmanuelt.

SLIK DIMMER DU SKJERMEN

• Legg håndflaten din over skjermen til klokken vibrerer.

SLIK AKTIVERER DU SKJERMEN

• Trykk på skjermen.

ELLER

• Hev M600 raskt opp foran deg.

ELLER

• Trykk kort på én av knappene.

Vær oppmerksompå at dimming av skjermen gjelder når innstillingen Always-on screen (Skjerm alltid på) er
aktivert. Hvis innstillingen Always-on screen (Skjerm alltid på) er deaktivert, vil skjermen påM600 slås av når
smartklokken ikke brukes på en stund. Hvis du legger håndflaten din over skjermen, vil skjermen også slås av.

M600-FUNKSJONER SOM ER TILGJENGELIGE FOR ANDROID OG IOS

Brukerens opplevelse av PolarM600 kan variere litt avhengig av omenheten kobles til en smarttelefon som
kjører iOS eller Android somoperativsystem. Nedenfor ser du eksempler på funksjonene somer tilgjengelige for
hvert operativsystem.

M600 koblet til en Android-telefon M600 koblet til en iPhone

Operativsystem og kompatibilitet Android 6.0 eller nyere iOS 10.0 eller nyere

Driftstid 2 dager / 8 timer med trening 1,5 dager / 8 timer med trening

Støtte for Wi-Fi

Standard apper

Play Butikk-app på smartklokke

Last ned flere apper, spill og
klokkevisninger

Bruk håndleddsbevegelser

Tren med Polar-appen
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Automatisk synkronisering av
treningsdata med Polar Flow-appen
på den tilkoblede telefonen

Les tekstmeldinger

Svar på tekstmeldinger

Send tekstmeldinger

Avvis innkommende telefonanrop

Start telefonanrop

Les e-post (Gmail™)

Svar på e-post (Gmail™)

Send e-post

Kontrollér musikk som spilles av på
telefonen

Be Google Assistent om å hjelpe
deg**

*Baremed Google Play Musikk-appen. Musikk mens du er frakoblet er ikke tilgjengelig i Kina, Hongkong og
Taiwan.

**Bare på utvalgte språk
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KOMMUNIKASJON

Du kan brukeM600 til å lese, svare på og sende tekstmeldinger og e-post. MedM600 kan du også håndtere
telefonsamtaler fra håndleddet ditt.

Finn ut mer ved å gå til koblingene nedenfor:

• Tekstmeldinger

• Telefonsamtaler

• E-post

Vær oppmerksompå at tilgjengeligheten for kommunikasjonsfunksjonene kan være begrenset, avhengig av
operativsystemet på telefonen din.

TEKSTMELDINGER
LESE TEKSTMELDINGER PÅ M600

Hvis du bruker varsler for tekstmeldinger på telefonen din, ser du et varsel påM600 når dumottar en ny
tekstmelding.

Slik leser du en tekstmelding

• Trykk på varselet.

SVARE PÅ TEKSTMELDINGER FRA M600

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon.

Du kan svare på tekstmeldinger fra håndleddet ditt.

Slik svarer du på en tekstmelding

1. Trykk på varselet for å se helemeldingen.
2. Sveip opp fra nedre del av skjermen for å se handlingene du kan foreta deg.
3. Trykk på Svar.
4. Velg omdu vil snakke eller skrive innmeldingen din, eller omdu vil tegne en emoji. Du kan også velge ett

av de forhåndsdefinerte svarene somdu finner ved å sveipe opp fra nedre del av skjermen.

Hvis du snakker innmeldingen din eller bruker emojier, sender dumeldingen ved å trykke på avmerkingsikonet.
Hvis du bruker tastaturet til å skrive inn svaret, trykker du på pilikonet for å sendemeldingen. Trykk på en
forhåndsdefinert melding for å sende den.

Gå til hjelpen forWear OS by Google hvis du vil vite hvordan du svarer på en tekstmeldingmed emojier.

https://support.google.com/androidwear/answer/6056897#emoji
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SENDE TEKSTMELDINGER FRA M600

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon.

Du kan også sende tekstmeldinger fraM600 til folk på kontaktlisten. M600 viser kontaktene somer lagret i
Google-kontaktene dine.

Slik sender du en tekstmelding

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Kontakter.
2. Finn og trykk på navnet på kontakten du vil sende en tekstmelding til.
3. Bla i kontaktdetaljene for å finne ulike alternativer for kontakt, og trykk på tekstmeldingsikonet.
4. Snakk innmeldingen du vil sende.
5. Trykk på Send.

Gå til hjelpen forWear OS by Google hvis du vil ha informasjon omhvordan du kan beGoogle Assistent om å
sende en tekstmelding og hvilke andre apper du kan bruke for å sendemeldinger.

TELEFONSAMTALER

Vær oppmerksompå at telefonen dinmå være koblet til M600 ved hjelp av Bluetooth for at du skal kunne
se innkommende anrop på smartklokken og kunne starte anrop fraM600.

HÅNDTERE INNKOMMENDE ANROP PÅ M600

Når dumottar et anrop på telefonen din, kan du se hvem som ringer på skjermen påM600. Du kan avvise
anropet fraM600.

Slik avviser du et innkommende anrop

• Trykk på ikonet for å avvise anropet på skjermen påM600.

STARTE TELEFONANROP FRA M600

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

Du kan starte anrop fraM600 til folk på kontaktlisten. M600 viser kontaktene somer lagret i Google-
kontaktene dine.

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform=Android
https://support.google.com/androidwear/answer/7314149?hl=en&co=GENIE.Platform=Android
https://support.google.com/androidwear/answer/6056809
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Slik foretar du en oppringning

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Kontakter.
2. Finn og trykk på navnet på kontakten du vil ringe til.
3. Bla i kontaktdetaljene for å finne ulike alternativer for kontakt, og trykk på telefonikonet.

4. Oppringningen åpnes på telefonen din. Bruk telefonen for å kommuniseremed personen du ringer til.

Du kan også beGoogle Assistent om å ringe til kontaktene somer lagret i Google-kontaktene dine. Finn ut mer
ombruk av Google Assistent påWear OS by Google, ved å gå til hjelpen forWear OS by Google.

E-POST

Nedenfor finner dumer informasjon omhåndtering av e-post nårM600 er koblet til en iPhone.

LESE E-POST PÅ M600

Hvis du bruker e-postvarsler på telefonen din, ser du et varsel påM600 når dumottar ny e-post.

Slik leser du e-post

• Trykk på varselet.

SVARE PÅ E-POST FRA M600

Du kan svare på e-post fra håndleddet ditt.

Slik svarer du på e-post

1. Trykk på varselet for å se hele e-posten.
2. Sveip opp fra nedre del av meldingen for å se handlingene du kan foreta deg.
3. Trykk på Svar, og velg omdu vil snakke eller skrive innmeldingen din, eller omdu vil tegne en emoji.

Hvis du snakker innmeldingen din eller bruker emojier, sender du e-posten ved å trykke på avmerkingsikonet.
Hvis du bruker tastaturet til å skrive inn svaret, trykker du på pilikonet for å sende e-posten.

SENDE E-POST FRA M600

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

Du kan beGoogle Assistent om å sende en e-post til kontaktene somer lagret i Google-kontaktene dine. Finn ut
mer ombruk av Google Assistent påWear OS by Google, ved å gå til hjelpen forWear OS by Google.

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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E-POST NÅR M600 ER KOBLET TIL EN IPHONE

Hvis du bruker Gmail, kan du slå på Rich Gmail-kort. Da kan du lese e-post, svare på e-post og slette eller arkivere
e-post fraM600.

Slik slår du på Rich Gmail-kort

1. Trykk på Innstillinger-ikonet i Wear OS by Google-appen på iPhone-enheten din.
2. Trykk på E-postkort.
3. Bruk bryteren for å aktivere Rich Gmail-kort.
4. Gå tilbake til menyen Innstillinger, og trykk på FERDIG.

MUSIKK PÅ M600
KONTROLLÉR MUSIKK SOM SPILLES AV PÅ TELEFONEN

Du kan kontrolleremusikken du spiller av på telefonen din, fraM600. Når du startermusikkavspilling på
telefonen din, ser du et musikkontrollvarsel på startskjermen påM600. Du kan navigere og brukeM600 på
vanligmåtemensmusikken spilles av: Du trykker bare på startknappen på siden eller sveiper ned
musikkontrollene for å se den vanlige startskjermen. Du kan gå tilbake til musikkontrollvarselet igjen ved å
sveipe opp fra nedre del av startskjermen.

MUSIKKONTROLLER PÅ SMARTKLOKKEN DIN

• Du kan hoppe over sanger, legge inn pauser og startemusikken på nytt.

• Trykk påmusikkontrollvarselet og sveip opp for å kontrollere volumet.

• Avhengig av musikkappen du bruker, kan du få opp flere alternativer når du sveiper opp, for eksempel for
å bla gjennommusikk og spille av spillelister.

Ta også en titt på hvordan du kan kontrolleremusikken uten å gå ut av Polar-appenmens du trener, fra
kapittelet Under trening.

GOOGLE ASSISTENT

Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig på engelsk og tysk.

Du kan bruke talekommandoer for å beGoogle Assistent om å hjelpe deg. Først må du imidlertid slå på "Ok
Google"-stemmegjenkjenning på smartklokken din.

SLIK SLÅR DU PÅ "OK GOOGLE"-STEMMEGJENKJENNING

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
4. Finn og trykk på Personlig tilpasning.
5. Trykk på "Ok Google"-gjenkjenning for å slå på funksjonen (bryteren blir blå).
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SLIK ÅPNER DU GOOGLE ASSISTENT

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Trykk på og hold inne startknappen på siden, eller si "Ok Google". Du ser teksten Hi, how can I help?

(Hei, hvordan kan jeg hjelpe?)
3. BeGoogle Assistent omhjelp. Du kan for eksempel si "How do you say `hello´ in Spanish?"("Hvordan sier

man "Hei" på spansk?"), eller du kan si "Start a run."("Start et løp").

HVA KAN DU SPØRRE GOOGLE ASSISTENT OM?

Du kan beM600 om svar på ting du ønsker å finne ut. Du kan for eksempel oversette ord, løsemattestykker
eller søke opp tilfeldige fakta. Svaret på spørsmålet ditt vises på skjermen påM600. Avhengig av spørsmålet ditt
kan smartklokken også foreslå en koblingmed relevant informasjon somdu kan åpne fra telefonen din.

Du kan også beGoogle Assistent om å utføre enkle oppgaver, for eksempel stille inn en tidtaker eller sende en
tekstmelding.

Hvis du venter en liten stund etter at du ser "Snakk nå" på skjermen påM600, ser du en liten pil sompeker
oppover nederst på skjermen. Du kan da sveipe opp for å se eksempler på ting du kan spørre Google Assistent
om.

Gå til hjelpenettstedet forWear OS by Google hvis du vil hamer informasjon omGoogle Assistent.

BRUK AV M600 SOM EN FRITTSTÅENDE ENHET

Selv omM600 kobles fra telefonen din, kan du fortsette å bruke noen av de grunnleggende funksjonene på
M600.

I frittståendemodus kan du gjøre følgende:

• Se klokkeslett og dato.
• Trene ved hjelp av Polar-appen.
• Bruke Play Butikk-appen hvis smartklokken din er koblet til Wi-Fi.

• Bruke stoppeklokken.
• Bruke tidtakeren.
• Se dagens timeplan.

• Stille inn en alarm.

• Se stegantallet.
• Se hjertefrekvensen.
• Endre klokkevisning.
• Bruke flymodus.

https://support.google.com/androidwear/answer/7314149
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TRENING MED POLAR

POLAR-APPEN OG POLAR FLOW

POLAR-APPEN

Polar-appen påM600 gjørWear OS by Google-smartklokken din om til en Polar sports- og aktivitetsmåler.

Appen overvåker treningsdataene dine, for eksempel hjertefrekvens, hastighet, distanse og rute. Denmåler også
aktiviteten din hele døgnet: Du kan se hvormange steg du har tatt, distansen du har tilbakelagt og hvormange
kalorier du har forbrent. Hvis du har på degM600 omnatten, får du også en analyse av søvntid og kvalitet.

SLIK SKAFFER DU DEG APPEN

For at Polars funksjoner for aktivitetsregistrering og trening skal fungere påM600, må du installere Polar Flow-
appen fra Google Play eller App Store på telefonen din og aktivere Polar-appen på smartklokken din. Her finner
dumer informasjon omhvordan du aktiverer Polar-appen påM600.

POLAR FLOW-APPEN

I Polar Flow-mobilappen får du en umiddelbar, visuell tolkning av trenings- og aktivitetsdataene dine. Du kan
også endre enkelte innstillinger og planlegge treningen din i appen.

TRENINGSDATA

Med Polar Flow-appen får du en umiddelbar oversikt over treningen din rett etter økten, på telefonen. Du kan se
ukentlige sammendrag av treningen din i treningsdagboken, og du kan dele de beste prestasjonene dinemed
venner via Flow-innmatingen.

AKTIVITETSDATA

I mobilappen kan du se den daglige aktiviteten din i detalj. Se hvormye tid du har brukt på hvert intensitetsnivå,
og finn ut hvormye aktivitet dumangler for å nå det dagligemålet ditt, og hvordan du når det. Du kan også se
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detaljert informasjon om søvndataene dine.

ENDRE INNSTILLINGER OG PLANLEGGE TRENINGEN

Du kan endre innstillingene for Polar-kontoen din og enkelte grunnleggende enhetsinnstillinger i Polar Flow-
appen. I tillegg kan du legge til og fjerne sportsprofiler, og du kan planlegge treningen din ved å opprette hurtige
eller fasebaserte treningsmål.

Gå til support.polar.com/en/support/Flow_app for brukerstøtte ogmer informasjon ombruk av Polar Flow-
appen.

Hvis du vil vite hvordan du synkroniserer trenings- og aktivitetsdataene dine og de endrede innstillingene
mellomPolar-appen og Polar Flow-mobilappen, kan du gå til Synkronisering.

POLAR FLOW-NETTJENESTEN

I Polar Flow-nettjenesten kan du planlegge og analysere treningen din i detalj og finne ut mer om resultatene
dine.

I nettjenesten kan du også tilpasse Polar-appen påM600 i henhold til treningsbehovene dine ved å legge til nye
sportsprofiler og redigere innstillingene for dem. Du kan for eksempel angi spesifikke
treningsvisningsinnstillinger for hver sportsaktivitet og velge hvilke data du vil semens du trener.

Du kan også følgemed på og analysere fremgangen din visuelt, bli med i et nettverk med andre utøvere og få et
personlig tilpasset treningsprogram for et løp. Gå til flow.polar.com for å komme i gangmed Polar Flow-
nettjenesten, og logg deg påmed Polar-kontoen du opprettet da du konfigurerteM600.

INNMATING, UTFORSK OG DAGBOK

I Innmating kan du se hva du og vennene dine har holdt påmed i det siste. Ta en titt på de siste treningsøktene
og aktivitetssammendragene, del de beste prestasjonene dine, kommenter og lik aktivitetene til vennene dine. I
Utforsk kan du bla på kartet og se treningsøkter og ruteinformasjon som andre brukere har delt. Du kan også
gjenoppleve rutene til andre personer og se hvor høydepunktene inntraff. I Dagbok kan du se daglig aktivitet og
planlagte treningsøkter (treningsmål), og du kan gjennomgå tidligere treningsresultater.

FREMGANG

I Fremgang kan du følgemed på utviklingen din ved hjelp av rapporter. Rapportene er en nyttigmåte å følge
med på treningsfremgangen din på lang sikt. For ukentlige, månedlige og årlige rapporter kan du velge
sportsaktivitet for rapporten. For en egendefinert periode kan du velge både periode og sportsaktivitet. Velg
tidsperiode og sportsaktivitet for rapporten fra rullegardinlistene, og trykk på hjulikonet for å velge hvilke data
du vil vise i rapportgrafen.

FELLESSKAP

I Flow-grupper, Klubber og Arrangementer kan du finne andre utøvere som trener til samme løp eller på
samme treningssenter somdeg. Du kan også opprette din egen gruppe for personer du ønsker å trene sammen

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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med. Du kan dele treningsøktene og treningstipsene dine, kommentere treningsresultatene til andre
medlemmer og delta i Polar-fellesskapet.

PROGRAMMER

I Programmer kan du opprette et løpeprogram somhjelper degmed å trene til et løp på 5 eller 10 kilometer, en
halvmaraton eller enmaraton. Polar-løpeprogrammet tilpasses i henhold til løpet ditt på grunnlag av personlige
attributter, treningsbakgrunn og hvor lang tid du har på å forberede deg.

Gå til support.polar.com/en/support/flow for brukerstøtte ogmer informasjon ombruk av Polar Flow-
nettjenesten.

Gå til Polar-sportsprofiler i Flow-nettjenesten hvis du ønsker detaljert informasjon omhvordan du redigerer
sportsprofilene.

POLAR-APPMENY

TRENING

Det er her du starter treningsøktene dine. Åpne Trening for å se en liste over sportsprofilene somer tilgjengelige
i Polar-appen. Det er her du velger ønsket sportsaktivitet.

Du kan redigere utvalget av sportsprofiler som vises i Polar-appen påM600, enten i Polar Flow app eller i Polar
Flow nettjeneste. Trykk på Sportsprofiler i mobilappmenyen. Du kan også gå til flow.polar.com, klikke på
navnet ditt øverst til høyre og velge Sportsprofiler. I bådemobilappen og nettjenesten kan du legge til og fjerne
sportsaktiviteter og omorganisere listen, slik at du enkelt får tilgang til favorittaktivitetene dine påM600.

For å starte treningen venter du til du får opp hjertefrekvensen din ved siden av sportsikonet. Hvis den valgte
sportsprofilen har støtte for GPS-registrering, vises også GPS-ikonet. Den grønne sirkelen rundt GPS slutter å
rotere når GPS-signalet blir funnet. Trykk på frontknappen eller berør ikonet for å velge sportsaktiviteten og
starte treningsøkten.

MIN DAG

Du kan se fremgangen for den daglige aktiviteten din på startskjermen påM600 når du bruker Polars egne

http://support.polar.com/en/support/flow
https://flow.polar.com/
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klokkevisninger, for eksempel "Polar Jumbo". I Min dag kan du se den daglige aktiviteten din i mer detalj, samt
dagens treningsøkter.

ÅpneMin dag for å se aktivitetsstatusen din NÅ. Her ser du prosentvis hvormye av det daglige aktivitetsmålet
du har oppnådd så langt. Fremgangen din vises også visuelt i aktivitetssøylen, som gradvis fylles opp. Videre kan
du se hvormange steg du har tatt, distansen du har tilbakelagt så langt, og hvormange kalorier du har forbrent.

Bla i Min dag-menyen for å se treningsøktene du har fullført i løpet av dagen, samt alle planlagte treningsøkter
du har opprettet for dagen i Polar Flow-nettjenesten eller Polar Flow-appen. Du kan åpne tidligere økter for å se
mer detaljert informasjon omdem.

MIN PULS

Her kan du raskt kontrollere din nåværende puls uten å starte en treningsøkt. Du strammer bare armbåndet og
trykker på ikonet, så får du opp din nåværende puls etter noen sekunder.

Sveip til høyre for å avslutte og gå til menyen i Polar-appen, eller trykk på strømknappen på siden for å avslutte
og gå til startskjermen.

SYNKR.

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en iPhone

Polar-appen iM600 synkroniserer automatisk trenings- og aktivitetsdataene dinemed Polar Flow-appen når du
har fullført en treningsøkt. Hvis du trener uten å bruke Polar-appen og vil se aktivitetsdataene dine i
mobilappen, må du imidlertid kjøremanuell synkronisering. Du kan gjøre dette ved å trykke på ikonet for
synkronisering. M600 viser Synkronisering i løpet av og Fullført etter vellykket synkronisering.

Når Polar-appen påM600 synkroniserermedmobilappen, synkroniseres aktivitets- og treningsdataene dine
også automatisk med nettjenesten via en Internett-tilkobling.

PLANLEGGE TRENINGEN

Du kan planlegge treningen din og opprette personlige treningsmål for deg selv i Polar Flow-nettjenesten eller
Polar Flow-appen.

LAG EN TRENINGSPLAN MED SESONGPLANLEGGEREN

Sesongplanleggeren i Flow-nettjenesten er et meget bra verktøy for å lage en skreddersydd årlig treningsplan.
Uansett hva treningsmålet ditt er, hjelper Polar Flow degmed å lage en omfattende plan for å nåmålet. Du
finner Sesongplanleggerverktøyet i Programmer-kategorien i Polar Flow-nettjenesten.

https://support.polar.com/en/polar-flow-season-planner
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Polar Flow for Coach er en fri fjernstyrt veilederplattform som lar veilederen din planlegge hver
eneste detalj av treningen din fra en full sesongplan til enkeltøkter.

OPPRETT ET TRENINGSMÅL I POLAR FLOW-APPEN OG NETTJENESTEN

Vær oppmerksompå at treningsmålenemå synkroniseresmed klokken ved hjelp av FlowSync eller Flow-appen
før du kan bruke dem. Klokken gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under treningen.

Slik oppretter du et treningsmål i Polar Flow-nettjenesten:

1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.
2. Velg Sport, angi Målnavn (maksimalt 45 tegn), Dato og Klokkeslett, samt eventuelleMerknader

(valgfritt) du vil tilføye, i visningen Legg til treningsmål.

Velg deretter typen treningsmål blant følgende:

VARIGHETSMÅL

Velg en varighet formålet i timer ogminutter.

https://flow.polar.com/coach
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1. Velg Varighet.
2. Angi varigheten.

3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

DISTANSEMÅL

Velg en distanse formålet i kilometer ellermiles.

1. Velg Distanse.
2. Angi distansen.

3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

KALORIMÅL

Velg et mål basert på hvormange kalorier du vil forbrenne i løpet av treningsøkten.

1. Velg Kalorier.
2. Angi kalorimengden.

3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

INTERVALLMÅL

Velg et mål basert på intervaller. Legg inn noen fasermed høy intensitet og noen restitusjonsperiodermed lav
intensitet i treningsøkten din for å optimalisere treningen.

1. Velg Intervall.
2. Klikk på Gjenta faser for å få tilgang til standard intervallmål, hvis du ønsker det.

Du kan redigere hver fase ved å klikke på blyantikonet til høyre: Velg Navn og Varighet/Distanse for
hver fase, Manuell eller Automatisk start av neste fase, og Velg intensitet. Klikk deretter på Ferdig. Du
kan gå tilbake og redigere fasene du har lagt til, ved å klikke på blyantikonet.

3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter, hvis du ønsker det.
4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

FASEMÅL

Du kan dele opp treningsøkten din i faser og angi en ulik varighet og intensitet for hver av dem. Denne
funksjonen kan brukes hvis du for eksempel vil opprette en intervalltreningsøkt og legge til passende faser for
oppvarming og nedkjøling i økten.

1. Velg Fase.
2. Velg Opprett nytt eller Bruk mal.

l Opprett nytt: Legg til faser i målet ditt. Klikk på Varighet for å legge til en fase basert på varighet,
eller klikk på Distanse for å legge til en fase basert på distanse. Velg Navn og Varighet/Distanse
for hver fase, Manuell eller Automatisk start av neste fase, og Velg intensitet. Klikk deretter på
Ferdig. Du kan gå tilbake og redigere fasene du har lagt til, ved å klikke på blyantikonet.
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l Brukemalen: Du kan redigere fasene imalen ved å klikke på blyantikonet til høyre. Du kan legge til
flere faser i malen ved å følge instruksjonene for oppretting av et nytt fasemål ovenfor.

3. Klikk på Legg til i favoritter for å legge til målet i listen over favoritter.
4. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

FAVORITTER

Hvis du har opprettet et mål og lagt det til i favorittene dine, kan du bruke det som et planlagt mål.

1. Klikk på +Legg til i Dagbok for dagen da du vil bruke en favoritt som et planlagt mål.
2. Klikk på Favorittmål for å åpne en liste over favorittene dine.
3. Klikk på favoritten du vil bruke.
4. Favoritten legges til i dagboken somet planlagt mål for dagen. Standard planlagt tid for treningsmålet er

kl. 18.00. Hvis du vil endre detaljene for treningsmålet, klikker du påmålet i Dagbok og redigerer
detaljene etter behov. Klikk deretter på Lagre for å oppdatere endringene.

Hvis du vil bruke en eksisterende favoritt som enmal for et treningsmål, gjør du følgende:

1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.
2. I visningen Legg til treningsmål klikker du på Favorittmål. Treningsmålfavorittene dine vises.
3. Klikk på den aktuelle favoritten sommal formålet ditt.
4. Velg Sport, angi Målnavn (maksimalt 45 tegn), Dato og Klokkeslett, samt eventuelleMerknader

(valgfritt) du vil tilføye.
5. Endre favoritten etter behov. Det opprinnelige favorittmålet endres ikke selv omdu redigerermålet i

denne visningen.
6. Klikk på Legg til i dagbok for å legge til målet i Dagbok.

SYNKRONISER MÅLENE MED KLOKKEN

Husk å synkronisere treningsmålene dine med klokken fra Flow-nettjenesten via FlowSync eller Flow-
appen. Hvis du ikke synkroniserer dem, er de bare synlige i dagboken eller i listen over favoritter i Flow-
nettjenesten.

Hvis du vil ha informasjon omhvordan du starter en økt med treningsmål, kan du gå til Start en treningsøkt.

NAVIGERE I POLAR-APPEN

SLIK ÅPNER DU POLAR-APPEN

• Trykk på frontknappen påM600 (vær oppmerksompå at du først må avslutte alle andre apper).

ELLER

• Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen, og finn og trykk på Polar.

ELLER

• Bruk en talekommando:
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1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Si "Ok Google".
3. Si "Åpne Polar" eller "Start en treningsøkt".

Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du slår på "Ok Google"-stemmegjenkjenning, slik at du kan
bruke talekommandoer for å navigere i Polar-appen.

BRUKE BERØRINGSSKJERMEN OG HÅNDLEDDSBEVEGELSER FOR Å NAVIGERE I POLAR-
APPEN
SLIK BLAR DU GJENNOM MENYER, LISTER OG SAMMENDRAG

• Sveip skjermen opp eller ned.

ELLER

• Rist lett på håndleddet.

SLIK VELGER DU ELEMENTER

• Trykk på ikonene.

SLIK GÅR DU ETT TRINN TILBAKE

• Sveip skjermen fra venstre til høyre.

SLIK GÅR DU UT AV POLAR-APPEN

• Rist på håndleddet.

BRUKE FRONTKNAPPEN FOR Å NAVIGERE I POLAR-APPEN

• Trykk på frontknappen for å åpne Training (Trening) i menyen i Polar-appen.

• I listen over sportsprofiler trykker du på frontknappen for å velge ikonet for sportsprofilen som skal vises
på skjermen.

• Trykk på frontknappen under trening for åmarkere enmanuell etappe.

• Under trening kan du trykke på og holde inne frontknappen for å legge inn en pause i treningen.
• I pausemodus kan du trykke på og holde inne frontknappen for å stoppe treningsøkten.

• I sammendragsvisningen etter trening kan du trykke på frontknappen for å åpnemenyen i Polar-appen.

BRUKE EN TALEKOMMANDO FOR Å NAVIGERE I POLAR-APPEN

Du kan også bruke talekommandoer for å navigere i Polar-appen. Først må du imidlertid slå på "Ok Google"-
stemmegjenkjenning på smartklokken din.
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SLIK SLÅR DU PÅ "OK GOOGLE"-STEMMEGJENKJENNING

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på Innstillinger-ikonet.
4. Finn og trykk på Personlig tilpasning.
5. Trykk på "Ok Google"-gjenkjenning for å slå på funksjonen (bryteren blir blå).

SLIK STARTER DU EN TRENINGSØKT

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Si "Ok Google".
3. Si "Start et løp" eller "Start en sykkeltur" for å starte treningsøkten.

ELLER

Si "Start en treningsøkt" for å åpne listen over sportsprofiler, og finn og trykk på sportsaktiviteten du
ønsker for å starte økten.

SLIK LEGGER DU INN EN PAUSE I EN TRENINGSØKT

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Si "Stopp et løp" eller "Stopp en sykkeltur".

TRENING MED POLAR-APP

Bruk Polar-appen påM600 for å få fullt utbytte av den sportsoptimaliserte smartklokken din.

Få detaljert informasjon omhvordan du trenermed Polar-appen påM600 ved å gå til koblingene nedenfor:

• Ha på degM600

• Start av en treningsøkt
• Under trening
• Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt
• Etter trening

HA PÅ DEG M600

Din sportsoptimaliserte smartklokke har en innebygd pulssensor sommåler pulsen fra håndleddet. For åmåle
pulsen på håndleddet så nøyaktig sommuligmå du feste armbåndet godt rundt håndleddet ditt, rett bak
håndleddsbenet, med displayet i retning oppover. Sensorenmå være i berøringmed huden din, men armbåndet
må ikke sitte for stramt slik at det forhindrer blodtilførselen.
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Utenom treningsøkter kan armbåndet sitte litt løsere, som en vanlig klokke. Du bør imidlertid strammedet igjen
under treningsøkter for å sikre at du får nøyaktige pulsavlesninger fra håndleddet ditt. Hvis du har tatoveringer
på huden på håndleddet ditt, bør du unngå å plassere sensoren direkte over dette, ettersomdet kan forhindre
nøyaktige avlesninger.

Det kan være lurt å varme opp huden din under sensoren hvis du raskt blir kald på hender og hud. Få i gang
blodsirkulasjonen før du starter økten din!

Under sportsaktiviteter der det ermer utfordrende å holde sensoren stasjonær på håndleddet ditt, eller der du
har trykk eller bevegelser i muskler eller sener i nærheten av sensoren, anbefaler vi at du bruker en Polar-
pulssensormed en bryststropp for å få en bedremåling av hjertefrekvensen din. Gå til Koble Polar-appen til en
pulssensor hvis du vil hamer informasjon.

Selv omdet finnesmange subjektive indikatorer på hvordan kroppen din reagerer på trening (oppfattet
anstrengelse, pustefrekvens, fysiske fornemmelser), er det ingen av dem somer like pålitelige sommåling av
hjertefrekvens. Hjertefrekvensen er en objektiv indikator, og den påvirkes av både interne og eksterne faktorer
og er derfor et pålitelig mål på fysisk tilstand.

START AV EN TRENINGSØKT

Gå til Navigere i Polar-appen for å få informasjon omalternativemetoder for å navigere i appen.

SLIK STARTER DU EN TRENINGSØKT



48

1. Åpne Polar-appen ved å trykke på frontknappen påM600. Vær oppmerksompå at du først må avslutte
alle andre apper.

2. Trykk på frontknappen for å åpne Training (Trening) og se listen over sportsprofiler.
3. Vend lett på håndleddet for å bla i listen over sportsprofiler og finne den du vil bruke. Hold deg i denne

førtreningsmodusen til M600 har funnet hjertefrekvensen din og GPS-satellittsignalene (hvis dette er
relevant for sportsaktiviteten) for å sikre nøyaktige treningsdata.

Hjerteikonet begynner å vise hjertefrekvensen din når den registreres.

Hvis en sportsprofil har støtte for GPS-registrering, vises også GPS-ikonet. For å fange opp GPS-
satellittsignalene bør du være utendørs og i god avstand fra høye bygninger og trær. Ha på degM600 på
håndleddet med displayet i retning oppover for å oppnå best mulig GPS-ytelse. Hold M600 i horisontal
posisjon foran deg og bort fra brystet. Hold armen i ro og hevet over brystnivåmens søket pågår. Stå i ro
og hold posisjonen til M600 har funnet satellittsignalene.

På grunn av plasseringen av GPS-antennen påM600 bør ikke enheten brukesmed displayet på
undersiden av håndleddet. Hvis enheten brukes på et sykkelstyre, må du sørge for at displayet vender
oppover. Gå til GPS hvis du vil hamer informasjon omGPS.

Den grønne sirkelen rundt GPS slutter å rotere når GPS-signalet blir funnet.

4. Trykk på frontknappen i valgt sportsprofil for å starte en treningsøkt.

Vær oppmerksompå at dumå gi Polar-appen påM600 tillatelse til å registrere stedet ditt ogmåle
hjertefrekvensen din hvis du vil at treningsdataene dine skal inneholde informasjon basert på dissemålingene.

Slik aktiverer/deaktiverer du tillatelsene

1. Naviger til menyen Innstillinger, og finn og trykk på Apper.
2. Trykk på Systemapper.
3. Bla i listen for å finne og trykke på Polar.
4. Trykk på Tillatelser.
5. Trykk på Plassering eller Sensorer for å vekslemellom å aktivere (bryteren er blå) og deaktivere

(bryteren er grå) appen for å spore denne informasjonen.

Gå til Under trening hvis du vil hamer informasjon omhva slags informasjon Polar-appen kan vise deg under
trening.

STARTE EN TRENINGSØKT MED ET MÅL

Du kan planlegge treningen din og opprette personlige treningsmål for deg selv i Polar Flow-appen eller -
nettjenesten. Vær oppmerksompå at dumå synkronisere treningsmålenemed Polar-appen før du kan bruke
dem. Gå til Synkronisering former informasjon. Polar-appen gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt
under treningen.

Slik starter du en treningsøkt med et mål som er planlagt for i dag

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Trykk på Trening. Du blir bedt om å starte et treningsmål du har planlagt for dagen.
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3. Trykk på avmerkingsikonet.
4. Finn og trykk på sportsprofilen du vil bruke for treningsøkten.

ELLER

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Gå til Min dag.
3. Finn og trykk på treningsmålet.
4. Finn og trykk på ønsket sportsaktivitet for treningsøkten.

Slik starter du en treningsøkt med et mål som er planlagt for en annen dag

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Trykk på Trening, eller trykk på frontknappen for å åpne listen over sportsprofiler.
3. Sveip én gang fra høyre til venstre for å åpne listen over planlagte treningsmål for de siste sju dagene, i

dag og de neste sju dagene.
4. Finn og trykk på treningsmålet du vil bruke.
5. Finn og trykk deretter på ønsket sportsaktivitet for å begynne å registrere treningsøkten.

Slik starter du en treningsøkt med et favorittmål

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Trykk på Trening, eller trykk på frontknappen for å åpne listen over sportsprofiler.
3. Sveip to ganger fra høyre til venstre for å åpne listen over treningsmål du har lagt til som favoritter.
4. Finn og trykk på favorittreningsmålet du vil bruke.
5. Finn og trykk på ønsket sportsaktivitet for å begynne å registrere treningsøkten.

UNDER TRENING
TRENINGSVISNINGER

Slik blar du gjennom treningsvisningene

• Sveip skjermen opp eller ned.

ELLER

• Rist lett på håndleddet.

Se videoveiledningen omhvordan du navigerer i Polar-appen under trening.

Informasjonen du ser i treningsvisningene, avhenger av hvordan du har redigert den valgte sportsprofilen. Du
kan angi innstillingene for hver sportsprofil i Polar Flow-appen eller Polar Flow-nettjenesten.

Treningsvisningene kan for eksempel inneholde følgende informasjon:

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
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Din gjeldende hjertefrekvens
ZonePointer for hjertefrekvens
Varighet for treningsøkten

Distansen som er tilbakelagt så langt i løpet av økten
Gjeldende fart
Klokkeslett
Hvor mange kalorier du har forbrent så langt i løpet av treningen

VISNING AV AUTOMATISK ETAPPE

Gjelder hvis du har aktivert innstillingen for automatisk etappe i den valgte sportsprofilen. Hvis du vil vitemer
omhvordan du endrer sportsprofilinnstillinger, kan du gå til Sportsprofiler i Polar Flow-nettjenesten eller
Sportsprofiler i Polar Flow-appen på Polar-brukerstøttesidene.

Slik henter du opp visningen av automatisk etappe

• Sveip til venstre i treningsvisningen.

Slik viser du de forrige etappene

• Sveip opp etappevisningen.

Avhengig av innstillingene for automatisk etappe vil etappevisningen vise følgende:

Etappevarighet eller etappedistanse
Gjennomsnittlig hastighet eller fart
Gjennomsnittlig hjertefrekvens

FUNKSJONER UNDER TRENING

Du kanmarkere en etappemanuelt under trening.

Slik markerer du en etappe

• Trykk på frontknappen.

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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Når du harmarkert den førstemanuelle etappen, blir det opprettet en visning av manuelle etapper i Polar-appen
din for den aktuelle treningsøkten.

Du kan også bruke innstillingen for automatisk etappe. I Polar Flow-nettjenesten redigerer du
sportsprofilinnstillingene under Grunnleggende og setter Automatisk etappe til enten Etappedistanse eller
Etappevarighet. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skalmarkere hver etappe. Hvis du
velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skalmarkere hver etappe.

Du kan forhindre at displayet slås av under trening.

Slik holder du displayet aktivert

1. Sveip ned fra øvre del av skjermen.

Hvis du hører påmusikk fra telefonen du har koblet til M600 eller fra Google Play Musikk-appen påM600
mens du trener, vil musikkvisningen være den første visningen du ser. Deretter sveiper du til venstre for å
gå til Bakgrunnslys-visningen.

2. Trykk på det overkryssede lyspæreikonet for å aktivere Bakgrunnslys PÅ for gjeldende treningsøkt.

Dumå aktivere bakgrunnslyset separat for hver treningsøkt.

Hvis du holder displayet aktivert under trening, vil batteriets driftstid påM600 vesentlig reduseres: Med
automatisk skjermlysstyrke reduseres driftstiden i gjennomsnitt til fem timers treningstid, og under sterke
lysforhold når skjermens kontrastnivå er på det høyeste, kan driftstiden reduseres til tre timers treningstid.

Du kan slå av berøringsskjermen i Polar-appenmens du trener.

Slik låser du berøringsskjermen

1. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
2. Sveip til venstre for å gå til Skjermlås-visningen.
3. Trykk på hengelåsikonet for å aktivere Skjermlås PÅ for gjeldende treningsøkt.

Dumå aktivere skjermlåsen separat for hver treningsøkt.

Skjermlås PÅ slår bare av berøringsskjermen i Polar-appen. Du kan fortsatt vende lett på håndleddet for å bla i
treningsvisningene eller visningene av automatiske ellermanuelle etapper, avhengig av hvilken visning som var
åpen da du låste berøringsskjermen.

Du kan fortsatt bruke berøringsskjermen for å navigere på smartklokken. Dumå bare gå ut av Polar-appen først
ved å trykke på startknappen på siden. Du kan gå tilbake til den låste visningen i Polar-appen ved å trykke på
kortet Registrering pågår på startskjermen påM600 eller ved å trykke på frontknappen påM600.
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Slik låser du opp berøringsskjermen

1. Trykk hvor somhelst på den låste skjermen. Du ser et låsikon og teksten Sveip ned somdukker opp fra
øvre del av skjermen.

2. Sveip ned fra øvre del av skjermen.
3. Trykk på låsikonet for å aktivere Skjermlås AV.

Hvis du hører påmusikk fra telefonen du har koblet til M600 eller fra Google Play Musikk-appen påM600, kan
du kontrolleremusikken uten å gå ut av Polar-appen under trening.

Slik kontrollerer du musikken

• Sveip ned fra øvre del av skjermen for å finnemusikkontrollene.

Du kan hoppe over faser under trening hvis du bruker et fasebasert treningsmål.

Slik hopper du over faser

1. Sveip opp fra nedre del av skjermen i treningsmålvisningen for å se en liste over de ulike fasene i
treningsmålet.

2. Hopp over gjeldende fase ved å trykke påNeste-ikonet til venstre.

Slik går du ut av Polar-appen uten å stoppe treningsøkten

• Trykk på startknappen på siden påM600.

ELLER

• Rist på håndleddet.

Når du går ut av Polar-appen under trening, ser du varselet Registrering pågår. Du kan skjule varselet ved å
sveipe det ned eller trykke på startknappen på siden. Nå kan du navigere og brukeM600 på vanligmåte.

Slik går du tilbake til treningsøkten

• Sveip opp fra nedre del av startskjermen for å se varselet Registrering pågår og trykke på det.

ELLER
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• Trykk på frontknappen påM600.

TRENINGSSAMMENDRAG UNDER TRENING

Slik henter du opp visningen av treningssammendrag

• Sveip til venstre. Du finner visningen av treningssammendrag helt til høyre.

Avhengig av hvilken sportsprofil du bruker, vil sammendragsvisningen vise noen av eller alle
følgende opplysninger:

Klokkeslett
Varighet for treningsøkten
Distansen som er tilbakelagt (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten)
Gjennomsnittlig hjertefrekvens
Maksimal hjertefrekvens
Gjennomsnittlig hastighet eller fart (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten)
Maksimal hastighet eller fart (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten)
Gjennomsnittlig frekvens
Maksimal frekvens
Maksimal høyde
Stigning i meter/fot
Nedstigning i meter/fot
Forbrente kalorier
Prosentandel av kalorier som er forbrent fra fett
Tiden som er brukt i ulike hjertefrekvenssoner

LEGGE INN EN PAUSE I / STOPPE EN TRENINGSØKT
SLIK LEGGER DU INN EN PAUSE I EN TRENINGSØKT

• Trykk på og hold inne frontknappen.
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ELLER

• Sveip til høyre i treningsvisningen for å finne og trykke på pauseikonet.

Du kan se treningssammendraget i pausemodus ved å sveipe til venstre.

SLIK GJENOPPTAR DU EN TRENINGSØKT SOM ER SATT PÅ PAUSE

• Trykk på det grønne pilikonet.

SLIK STOPPER DU EN TRENINGSØKT

• Under trening eller i pausemodus kan du trykke på og holde inne frontknappen inntil den grønne telleren
teller helt tilbake til null.

ELLER

• I pausemodus kan du trykke på og holde inne det røde stoppeikonet for å avslutte registreringen.

ETTER TRENING

Få umiddelbar analyse og et grundig innblikk i treningen din ved hjelp av Polar-appen, Polar Flow-appen og Polar
Flow-nettjenesten.

TRENINGSSAMMENDRAG PÅ M600

Etter hver treningsøkt får du et umiddelbart treningssammendrag av økten din på klokken.
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Informasjonen som vises i sammendraget, avhenger av sportsprofilen. Informasjonen som
kan vises, inkluderer følgende:

Varighet: Øktens varighet.
Distanse (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten): Distansen som er tilbakelagt i økten.
Gjennomsnittlig hjertefrekvens: Din gjennomsnittlige hjertefrekvens i løpet av økten.
Maksimal hjertefrekvens: Din maksimale hjertefrekvens i løpet av økten.
Gjennomsnittlig fart/hastighet (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten):
Gjennomsnittlig fart/hastighet i økten.
Maksimal fart/hastighet (hvis dette er relevant for sportsaktiviteten): Maksimal
fart/hastighet i økten.
Gjennomsnittlig frekvens: Din gjennomsnittlige frekvens for økten.
Maksimal frekvens: Din maksimale frekvens i løpet av økten.
Maksimal høyde: Din maksimale høyde over havet i løpet av økten.
Stigning i meter/fot: Stigning i meter/fot i løpet av økten.
Nedstigning i meter/fot: Nedstigning i meter/fot i løpet av økten.
Kalorier: Hvor mange kalorier du har forbrent i løpet av økten.
Fettforbrenningsprosent av kalorier: Kalorier som er forbrent fra fett i løpet av en
treningsøkt, uttrykt som en prosentandel av det totale antallet forbrente kalorier i løpet av
økten.
Hjertefrekvenssoner: Treningstiden som er brukt i ulike hjertefrekvenssoner.
Løpsindeks: Løpeprestasjonsklassen og numerisk verdi. Finn ut mer i kapittelet Løpsindeks.
Treningsbelastning: Beregnet anstrengelse for treningsøkten.
Treningsfordeler: Tilbakemelding om hvor effektiv treningsøkten var.

Du kan vise treningssammendraget senere, i Min dag.
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Slik viser du treningssammendraget på et senere tidspunkt

1. Trykk på frontknappen for å åpne Polar-appen.
2. Sveip opp for å finne og trykke påMin dag.
3. Sveip ned for å vise dagens treningsøkter.
4. Trykk på økten du vil se i sammendragsvisningen.

Du kan kun vise treningssammendrag for inneværende dag i Polar-appen. Du kan se hele treningshistorikken
dinmedmer detaljert analyse i Polar Flow-appen eller -nettjenesten.

TRENINGSDATA I POLAR FLOW-APPEN

Analysér dataene dine på en enkelmåte på telefonen etter hver økt. Polar-appen påM600 synkroniserer
automatisk treningsdataene dinemed Polar Flow-appen når du har fullført en treningsøkt.

Du finnermer informasjon under Polar-apper og -tjenester og Synkronisering.

TRENINGSDATA I POLAR FLOW-NETTJENESTEN

Du kan analysere alle detaljer av treningen din og finne ut mer om resultatene dine i Polar Flow-nettjenesten.
Følgmed på fremgangen din og del de beste øktenemed andre.

Du finnermer informasjon under Polar-apper og -tjenester og Synkronisering.

GPS-FUNKSJONER

M600 har innebygd GPS som gir nøyaktigmåling av hastighet og distanse undermange ulike
utendørsaktiviteter. Når du trenermed Polar-appen, kan du se ruten din på et kart i Polar Flow app og -
nettjeneste etter økten.

M600 har følgendeGPS-funksjoner:

• Høyde over havet: Høydemåling i sanntid.

• Distanse: Nøyaktig distanse i løpet av og etter økten.
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• Hastighet/fart: Nøyaktig informasjon omhastighet/fart i løpet av og etter økten.

Vær oppmerksompå at GPS-registreringen avbrytes når batterisparingsmodusen aktiveres påM600.
Batterisparingsmodusen slås på automatisk når batteriets ladenivå faller til 5 %.

Selv omdu ikke bruker funksjonen for pulsmåling på håndleddet, bør du ha på degM600 på håndleddet
med displayet i retning oppover for å oppnå best mulig GPS-ytelse. På grunn av plasseringen av GPS-antennen
påM600 bør ikke enheten brukesmed displayet på undersiden av håndleddet. Hvis enheten brukes på et
sykkelstyre, må du sørge for at displayet vender oppover.

SYNKRONISERING

For at du skal kunne synkronisere datamellom Polar-appen påM600, Polar Flow-mobilappen og Polar Flow-
nettjenesten, må du ha en Polar-konto. Du har allerede opprettet en konto hvis du fullførte konfigurasjonen av
M600.

AUTOMATISK SYNKRONISERING AV TRENINGSDATA

Polar-appen påM600 synkroniserer automatisk trenings- og aktivitetsdataene dinemed Polar Flow-appen når
du har fullført en treningsøkt. For at den automatiske synkroniseringen skal fungeremå du være pålogget
mobilappenmed Polar-kontoen din, og telefonen ogM600 må være tilkoblet.
Brukere av Android-telefoner: Telefonen ogM600 kan være tilkoblet via Bluetooth ellerWi-Fi.
iPhone-brukere: Telefonen ogM600 må være tilkoblet via Bluetooth.

Polar-appen synkroniserer også aktivitetsdataene dinemedmobilappen hvis dumottar et inaktivitetsvarsel eller
når ditt daglige aktivitetsmål.

Når aktivitets- og treningsdataene dine oppdateres til mobilappen, synkroniseres også dataene automatisk med
Polar Flow-nettjenesten via en Internett-tilkobling.

iPhone-brukere bør være oppmerksommepå følgende! Hvis du trener uten å bruke Polar-appen og vil se
aktivitetsdataene dine imobilappen, må du kjøremanuell synkronisering.

SYNKRONISERING AV ENDREDE INNSTILLINGER

Du kan endre innstillingene for Polar-kontoen din, legge til eller fjerne sportsprofiler, opprette treningsmål og
redigere sportsprofilinnstillingene både i Polar Flow-nettjenesten og Polar Flow-mobilappen.

Eventuelle endringer du gjør i mobilappenmens telefonen din er koblet til Internett, synkroniseres automatisk
mellommobilappen og nettjenesten. Hvis du gjør endringer i Polar Flow-nettjenesten, synkroniseres demed
mobilappen neste gang du åpner appen på telefonen din.

Gjelder når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

HvisM600 er koblet til en Android-telefon, synkroniseres de endrede innstillingene automatisk framobilappen
til Polar-appen påM600 via Bluetooth- ellerWi-Fi-tilkobling.
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Gjelder når PolarM600 er koblet til en iPhone

HvisM600 er koblet til en iPhone, må du synkronisere de endrede innstillingenemanuelt mellommobilappen og
Polar-appen påM600.

SLIK SYNKRONISERER DU AKTIVITETSDATA OG ENDREDE INNSTILLINGER MANUELT (FOR
IPHONE-BRUKERE)

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Sveip nedmenyen for å finne og trykke på Synkroniser.
3. Klokken viser Synkronisering i løpet av og Fullført etter vellykket synkronisering.

Gå til Polar-brukerstøttesidene former informasjon ombruk av Polar Flow-appen.

Gå til Polar-brukerstøttesidene former informasjon ombruk av Polar Flow-nettjenesten.

PLANLEGGE TRENINGEN

Du kan planlegge treningen din og opprette personlige treningsmål for deg selv i Polar Flow app eller Polar Flow
nettjeneste. Vær oppmerksompå at treningsmålenemå synkroniseresmed Polar-appen før du kan bruke dem.
Gå til Synkronisering former informasjon. Polar-appen gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under
treningen.

• Hurtigmål: Velg Varighet, Distanse eller Kalorier sommål for treningsøkten. Du kan for eksempel velge
å svømme i 30 minutter, løpe 10 km eller forbrenne 500 kalorier.

• Fasemål: Du kan dele opp treningsøkten din i faser og angi en ulik varighet og intensitet for hver av dem.
Denne funksjonen kan brukes hvis du for eksempel vil opprette en intervalltreningsøkt og legge til passende
faser for oppvarming og nedkjøling i økten.

• Favoritter: Opprett et mål og legg det til i Favoritter, slik at du enkelt får tilgang til det neste gang du vil
bruke det.

SLIK OPPRETTER DU ET TRENINGSMÅL I POLAR FLOW-APPEN

1. Åpne treningskalenderen i Polar Flow-appen.
2. Trykk på plussikonet øverst til høyre.

HURTIGMÅL

1. Velg Legg til hurtigmål fra listen.
2. Velg omdu vil angi Distanse, Varighet eller Kalorier sommål.
3. Legg til en sport (valgfritt), og angi Målnavn, Dato, Klokkeslett ogMerknader (valgfritt). Legg inn enten

Distanse, Varighet eller Kalorier, avhengig av måltypen.
4. Klikk påOpprett mål for å legge til målet i treningskalenderen.

http://www.polar.com/en/support/Flow_app
http://www.polar.com/en/support/flow
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FASEMÅL

Du kan bare opprette et fasebasert treningsmål av intervalltypen i Polar Flow-appen. Hvis du vil opprette en
annen type fasemål, kan du gjøre det i Polar Flow-nettjenesten.

1. Velg Legg til fasemål fra listen.
2. Legg til en sport (valgfritt), og angi Målnavn, Dato, Klokkeslett ogMerknader (valgfritt). Bruk

glidebryteren for å velge omdu vil starte fasene automatisk.
3. Sveip fra høyre til venstre for å redigere innstillingene for de ulike fasene av treningsmålet:

• Oppvarming: Velg å angi fasen basert på enten Varighet eller Distanse, og fyll ut verdien.

• Intervall: Angi hvormange Antall intervaller du vil utføre, og velg å stille inn Innsats-fasen(e) og Hvile-
fasen(e) basert på enten Varighet eller Distanse, og fyll ut verdiene.

• Nedkjøling: Velg å angi fasen basert på enten Varighet eller Distanse, og fyll ut verdien.

1. Klikk påOpprett mål for å legge til målet i treningskalenderen.

SLIK OPPRETTER DU ET TRENINGSMÅL I POLAR FLOW NETTJENESTE

1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.
2. I visningen Legg til treningsmål velger du ett av Hurtigmål eller Fase.

HURTIGMÅL

1. Velg Varighet, Distanse eller Kalorier.
2. Velg Sport, angi Målnavn (maksimalt 45 tegn), Dato og Klokkeslett, samt eventuelleMerknader

(valgfritt) du vil tilføye.
3. Fyll ut detaljene omVarighet, Distanse eller Kalorier formålet.

4. Klikk på Legg til i favoritter hvis du vil legge til målet i Favoritter.
5. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

FASEMÅL

1. Velg Fase.
2. Velg Sport, angi Målnavn (maksimalt 45 tegn), Dato og Klokkeslett, samt eventuelleMerknader

(valgfritt) du vil tilføye.
3. Velg Opprett nytt eller Bruk mal.
4. Legg til faser i målet ditt. Klikk på Varighet for å legge til en fase basert på varighet. Velg Navn og

Varighet for hver fase, Manuell eller Automatisk start av neste fase, og Velg intensitet.

5. Klikk på Legg til i favoritter hvis du vil legge til målet i Favoritter.
6. Klikk på Lagre for å legge til målet i Dagbok.

FAVORITTER

Hvis du har opprettet et mål og lagt det til i favorittene dine, kan du bruke det som et planlagt mål:

1. Gå til Dagbok, og klikk på +Legg til for dagen da du vil bruke en favoritt som et planlagt mål.
2. Klikk på Favorittmål for å åpne en liste over favorittene dine.
3. Klikk på favoritten du vil bruke.
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4. Favoritten legges til i dagboken din som et planlagt mål for dagen. Standard planlagt tid for treningsmålet
er kl. 18.00. Hvis du vil endre detaljene for treningsmålet, klikker du påmålet i Dagbok og endrer det slik
du ønsker. Klikk deretter på Lagre for å oppdatere endringene.

Hvis du vil bruke en eksisterende favoritt som enmal for et treningsmål, gjør du følgende:

1. Gå til Dagbok og klikk på Legg til > Treningsmål.
2. I Legg til treningsmål-visningen kan du se favorittreningsmålene dine oppført under Velg blant

favoritter.
3. Klikk på favoritten du vil bruke somenmal formålet ditt.
4. Endre favoritten slik du ønsker. Det opprinnelige favorittmålet endres ikke selv omdu redigerermålet i

denne visningen.
5. Angi Dato og Klokkeslett.
6. Klikk på Legg til i dagbok for å legge til målet i Dagbok.

Når treningsmålene dine er synkronisert med Polar-appen påM600, finner du treningsmålene for inneværende
dag oppført underMin dag. Du kan også se dagens treningsmål sammenmed treningsmålene somer planlagt
for de siste sju dagene og de neste sju dagene ved å sveipe til venstre i listen over sportsprofiler under Trening.
Treningsmålene du har oppført som favorittreningsmål, finner du ved å sveipe to ganger til venstre i listen over
sportsprofiler under Trening.

Hvis du vil vite hvordan du starter en treningsøkt med et mål, kan du gå til Starte en treningsøkt.

Gå til Polar-brukerstøttesidene former informasjon omhvordan du oppretter treningsmål i Polar Flow-appen.

FAVORITTER

I Favoritter kan du lagre og administrere favorittreningsmålene dine i Polar Flow-nettjenesten. Polar-appen på
M600 kan inneholdemaksimalt 20 favoritter om gangen. Du finner favorittreningsmålene dine i Polar-appen
ved å sveipe til venstre fra listen over sportsprofiler under Trening. Hvis du har over 20 favoritter i nettjenesten,
vil de første 20 i listen overføres til Polar-appen ved synkronisering. I nettjenesten kan du endre rekkefølgen på
favorittene ved å dra og slippe dem. Velg favoritten du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i listen.

ADMINISTRASJON AV FAVORITTRENINGSMÅLENE DINE I POLAR FLOW NETTJENESTE
SLIK LEGGER DU TIL ET TRENINGSMÅL I FAVORITTENE

1. Opprett et treningsmål.

2. Klikk på Legg til i favoritter før du lagrer det nye treningsmålet.

Målet legges til i favorittene dine.

ELLER

1. Åpne et eksisterendemål fra Dagbok.

2. Klikk på Legg til i favoritter.

Målet legges til i favorittene dine.

http://support.polar.com/en/support/how_do_i_create_training_targets
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SLIK REDIGERER DU EN FAVORITT

1. Klikk på favorittikonet øverst til høyre ved siden av navnet ditt. Alle favorittreningsmålene dine vises.
2. Klikk på favoritten du vil redigere, og klikk deretter på Rediger.
3. Når du har gjort alle nødvendige endringer, klikker du påOppdater endringer.

SLIK FJERNER DU EN FAVORITT

1. Klikk på favorittikonet øverst til høyre ved siden av navnet ditt. Alle favorittreningsmålene dine vises.
2. Klikk på sletteikonet øverst til høyre i treningsmålet for å fjerne oppføringen fra listen over favoritter.

Gå til Planlegge treningen hvis du vil vite hvordan du bruker en favoritt som et planlagt treningsmål, og gå til
Starte en treningsøkt hvis du vil vite hvordan du starter en treningsøkt med et mål.

KOBLE POLAR-APPEN TIL EN PULSSENSOR

Under sportsaktiviteter der det ermer utfordrende å holde sensoren stasjonær på håndleddet ditt, eller der du
har trykk eller bevegelser i muskler eller sener i nærheten av sensoren, anbefaler vi at du bruker et Polar
pulsbelte for å få en bedremåling av hjertefrekvensen din.

Polar-treningsappen påM600 er kompatibel med Bluetooth®-pulssensorer, somPolar H6 og H7.

Bluetooth®-pulssensorenmå kobles til Polar-appen for at de skal fungere sammen. Tilkoblingen tar bare noen
sekunder og sikrer at Polar-appen baremottar signaler fra dine sensorer og enheter, og gjør at du kan trene uten
forstyrrelser i en gruppe. Når du skal delta i et løp eller en konkurranse, bør du huske å på forhånd opprette
tilkoblingen hjemme for å forhindre forstyrrelser fra andre enheter.

SLIK KOBLER DU EN POLAR BLUETOOTH®-PULSSENSOR TIL POLAR-APPEN PÅ M600

1. Ha på deg pulssensoren.

• Fukt elektrodeområdene på stroppen.

• Fest kontakten til stroppen.
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• Juster lengden på stroppen slik at den sitter godt og er komfortabel. Fest stroppen rundt brystet, rett
nedenfor brystmusklene, og fest hekten til den andre enden av stroppen.

• Kontroller at de fuktige elektrodeområdene ligger godt mot huden og at Polar-logoen på kontakten står
riktig vei, midt på brystet.

1. Åpne Polar-appen påM600 ved å trykke på frontknappen. (Dumå først avslutte alle andre apper.)
2. Trykk på Training (Trening), eller trykk på frontknappen for å åpne listen over sportsprofiler påM600.
3. Du blir bedt om å kobleM600 til pulssensoren din. Du får opp enhets-ID-en for pulssensoren din, for

eksempel Koble til Polar H7 XXXXXXXX.
4. Godta forespørselen om tilkobling ved å trykke på avmerkingsikonet.
5. Du får opp H7 tilkoblet når pulssensoren er koblet til smartklokken. Hjerteikonet endres også slik at det viser

hjertefrekvensen din, og sirkelen rundt hjertefrekvensen endres fra grønt til blått.

Når du bruker en Polar Bluetooth®-pulssensor, måler ikke Polar-appen pulsen fra håndleddet.

SLIK OPPHEVER DU TILKOBLINGEN MELLOM EN POLAR BLUETOOTH®-PULSSENSOR OG
POLAR-APPEN

1. Gå til flow.polar.com.
2. Klikk på navnet ditt øverst til høyre, og velg Produkter.
3. Du får opp en liste over Registrerte produkter. Klikk på Fjern ved siden av pulssensoren din for å

oppheve tilkoblingen av enheten fra noen av de andre enhetene.

Koble kontakten fra bryststroppen og skyll stroppen under rennende vann etter hver treningsøkt. Svette og
fukt kan holde pulssensoren aktivert, så husk å tørke bort eventuell fukt.

https://flow.polar.com/
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POLAR-FUNKSJONER

SPORTSPROFILER

Sportsprofilene er utvalget av sportsaktiviteter du har i Polar-appen påM600.

Det finnes sju standard sportsprofiler i Polar-appen påM600:

• Gruppetrening
• Løping
• Styrketrening
• Sykling
• Svømming

• A. innendørs
• Annen utendørs

Du kan legge til og fjerne sportsprofiler i Polar Flowmobilapp eller i Polar Flow nettjeneste. Du kan også angi
spesifikke innstillinger for hver profiltjeneste. Du kan for eksempel opprette skreddersydde treningsvisninger
for hver sportsaktivitet og velge hvilke data du vil se under trening: bare hjertefrekvens eller bare hastighet og
distanse – alt etter hva sompasser best for deg og dine treningsbehov.

Du kan hamaksimalt 20 sportsprofiler i Polar-appen påM600 omgangen. Antallet sportsprofiler i Polar Flow
mobilapp og Polar Flow nettjeneste er ubegrenset.

Hvis du vil vitemer, kan du gå til Sportsprofiler i Polar Flow-nettjenesten eller Sportsprofiler i Polar Flow-appen
på Polar-brukerstøttesidene.

Vær oppmerksompå at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er
innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible
enheter sombruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere
hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler somhar Bluetooth-overføring aktivert
som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-
overføring fra sportsprofilinnstillingene.

POLAR-SPORTSPROFILER I FLOW-NETTJENESTEN

Det finnes sju standard sportsprofiler i Polar-appen påM600. Du kan legge til og fjerne sportsaktiviteter fra
listen i Polar Flow nettjeneste. Du kan også angi spesifikke innstillinger for hver sportsprofil.

Polar-appen påM600 kan inneholdemaksimalt 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler i
nettjenesten, vil de første 20 i listen synkroniseresmed Polar-appen. I Polar Flow nettjeneste kan du endre
rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem.

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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SLIK LEGGER DU TIL EN SPORTSPROFIL

I Polar Flow nettjeneste:

1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
2. Velg Sportsprofiler.
3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg en sportsaktivitet fra listen.

Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Semer informasjon omhvordan du legger til og fjerner sportsprofiler i Polar Flow-appen, på Polar-
brukerstøttesidene.

SLIK REDIGERER DU EN SPORTSPROFIL

I Polar Flow nettjeneste:

1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
2. Velg Sportsprofiler.
3. Klikk på Rediger under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

• Automatisk etappe (kan settes til varighet eller distansebasert eller slås av)

Hjertefrekvens

• Hjertefrekvensvisning (slag perminutt eller % av maksimal)

• Innstillinger for hjertefrekvenssone (Med hjertefrekvenssonene kan du enkelt velge og overvåke
treningsintensiteter. Hvis du velger Standard, kan du ikke endre hjertefrekvensgrensene. Hvis du velger Fri,
kan alle grenser endres. Standardgrensene for hjertefrekvenssoner beregnes basert påmaksimal
hjertefrekvens.)

Innstillinger for hastighet/fart

• Visning av hastighet/fart (km/t ellermin/km)

Treningsvisninger

Velg hva slags informasjon du ser i treningsvisningene under øktene dine. Du kan ha totalt åtte ulike
treningsvisninger for hver sportsprofil. Hver treningsvisning kan hamaksimalt fire ulike datafelter.

Klikk på blyantikonet i en eksisterende visning for å redigere den, eller legg til en ny visning. Du kan velgemellom
ett og fire elementer per visning, fra seks kategorier:

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?
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Tid Omgivelser Kroppsmåling-
er

Distanse Hastighet Frekvens

Klokkesl-
ett

Varighet

Etappeti-
d

Siste
etappeti-
d

Tid for
siste
aut.
etappe

Tid for
automat-
isk
etappe

Høyde over
havet

Total stigning

Total
nedstigning

Etappestigning

Etappenedstig-
ning

Stigning for
automatisk
etappe

Nedstigning for
automatisk
etappe

Puls

Gjennomsnitts-
puls

Maksimumspul-
s

Gj.sn.puls,
etappe

Makspuls for
etappe

Gj.sn.puls, siste
etappe

Kalorier

Makspuls siste
etappe

ZonePointer-
puls

Tid i pulssone

Gj.sn.puls,
automatisk
etappe

Makspuls
automatisk
etappe

Gj.sn.puls siste
aut. etappe

Makspuls siste
aut. etappe

Distanse

Etappedista-
nse

Distanse
siste etappe

Distanse for
automatisk
etappe

Distanse for
siste aut.
etappe

Hastighet/fart

Gjennomsnittshastig-
het/-fart

Maks. hastighet/fart

Gj.sn.
etappehastighet-/fart

Maks. hastighet/fart
etappe

Makshastighet/fart
siste etappe

Gj.sn.hastighet/-fart,
automatisk etappe

Maks. hastighet/fart
for aut. etappe

Distanse for siste aut.
etappe/fart

Makshastighet siste
aut. etappe

Hastighet/fart, siste
etappe

Hastighet/fart

Gjennomsnittshastig-
het/-fart

Maks. hastighet/fart

Gj.sn.
etappehastighet-/fart

Maks. hastighet/fart
etappe

Makshastighet/fart
siste etappe

Gj.sn.hastighet/-fart,
automatisk etappe

Maks. hastighet/fart
for aut. etappe

Distanse for siste aut.
etappe/fart

Makshastighet siste
aut. etappe

Hastighet/fart, siste
etappe
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Bevegelser og tilbakemelding

• Vibrasjonstilbakemelding (på/av)

GPS og høyde

• GPS-registreringsfrekvens (høy nøyaktighet/av)

Klikk på Lagre når du er ferdigmed å redigere sportsprofilinnstillingene. Vær oppmerksompå at de endrede
innstillingenemå synkroniseresmed Polar-appen før du kan bruke dem. Du finnermer informasjon under
Synkronisering.

Vær oppmerksompå at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er
innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible
enheter sombruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere
hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler somhar Bluetooth-overføring aktivert
som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-
overføring fra sportsprofilinnstillingene.

POLAR SMART COACHING-FUNKSJONER

Enten du ønsker å vurdere kondisjonsnivået ditt fra dag til dag, opprette individuelle treningsplaner, trenemed
riktig intensitet eller få umiddelbar tilbakemelding, tilbyr Smart Coaching et utvalg av unike og brukervennlige
funksjoner som kan tilpasses behovene dine og somer utviklet for å skapemaksimal treningsglede og
motivasjon.

Polar-appen påM600 har følgende Polar Smart Coaching-funksjoner:

• Aktivitetsregistrering hele døgnet
• Smart Calories

• Treningsfordeler
• Treningsbelastning
• Løpeprogram
• Løpsindeks

Du kan se detaljene for aktivitetsfordel i Polar Flow-appen eller -nettjenesten.

AKTIVITETSREGISTRERING HELE DØGNET

Polar-appen påM600 registrerer aktiviteten dinmed en 3D-akselerasjonsmåler som registrerer
håndleddbevegelsene dine. Den analyserer bevegelsenes frekvens, intensitet og regelmessighet sammenmed
fysisk informasjon, slik at du kan se hvor aktiv du virkelig er i hverdagen din i tillegg til den vanlige treningen. For
å fåmest mulig nøyaktig aktivitetsregistrering anbefaler vi at du har på degM600 påmotsatt hånd av den du
skrivermed.

https://support.polar.com/en/polar-flow-sport-profiles
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Funksjonen for aktivitetsregistrering er alltid på. Hvis du bruker en Polar-klokkevisning påM600, ser du
aktivitetsfremgangen på startskjermen.

AKTIVITETSMÅL

Polar-appen gir deg veiledning for å hjelpe degmed å nå ditt personlige aktivitetsmål hver dag. Aktivitetsmålet er
basert på dine personlige data og innstilling av aktivitetsnivå, somdu finner i innstillingene for daglig
aktivitetsmål i Polar Flow nettjeneste. Logg deg på nettjenesten, klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre
og gå til Daglig aktivitetsmål-fanen i Innstillinger.

I innstillingen for daglig aktivitetsmål kan du velgemellom tre aktivitetsnivået. Velg det nivået sombest beskriver
din typiske dag og aktivitet. Nedenfor valgområdet kan du se hvor aktiv dumå være for å nå det daglige
aktivitetsmålet for det aktuelle nivået. Hvis du jobber på et kontor og sittermesteparten av dagen, forventes det
for eksempel at du når ca. fire timers aktivitet med lav intensitet i løpet av en vanlig dag. For personer som står
og gårmye i løpet av arbeidsdagen er forventningene høyere.

AKTIVITETSDATA

Polar-appen registrerer fremdriften dinmot det dagligemålet. Du kan kontrollere aktivitetsfremgangen din i
aktivitetssøylen i Min dag eller på selve klokkevisningen.

I Polar Activity-klokkevisningen indikerer sirkelen rundt datoen og klokkeslettet, samt prosentandelen
nedenfor, fremdriften dinmot det daglige aktivitetsmålet. Sirkelen fyllesmed lyseblå farge etter hvert somdu
beveger på deg.

I Polar Jumbo-klokkevisningen fylles klokkevisningen oppmed lyseblå farge etter hvert somdu oppfyller det
daglige aktivitetsmålet.

http://www.flow.polar.com/
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I Polar Combo-klokkevisningen kan du se den akkumulerte aktiviteten din etter hvert som kanten på
klokkevisningen fylles oppmed farge. Du kan stille inn fargen du ønsker ved å trykke på og holde inne
klokkevisningen og velge Stiler. Du kan også se prosentvis hvormye av det daglige aktivitetsmålet du har
oppnådd så langt, nederst til venstre i klokkevisningen.

UnderMin dag kan du vise dagens akkumulerte aktivitet i mer detalj og få veiledning omhvordan du når det
daglige aktivitetsmålet.

• Steg: Antall steg du har akkumulert så langt. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og
konverteres til en beregning av antall steg.

• Distanse: Distansen du har tilbakelagt så langt. Distanseberegningen er basert på høyden din og hvor
mange steg du har akkumulert.

• Kalorier: Viser hvormange kalorier du har forbrent gjennom trening, aktivitet og BMR (basalstoffskifte:
minimumav metabolsk aktivitet som kreves for å opprettholde liv).

Du kan raskt åpne aktivitetsvisningen fra startskjermen hvis du har Polar Jumbo som klokkevisning. Du
trykker bare på det lyseblå aktivitetsikonet.

Hvis du vil se hva som gjenstår for at du skal nå aktivitetsmålet ditt for dagen, trykker du på
aktivitetsdatavisningenmens aktivitetsdatavisningen er åpen på skjermen.

Du får alternativer for hvor lenge dumå være aktiv hvis du velger aktivitetermed lav, middels eller høy
intensitet. I forslagene betyr "opp" lav intensitet, "gåing" betyrmiddels intensitet og "jogging" betyr høy
intensitet. Med praktisk veiledning som "gå i 50 minutter" eller "jogg i 20 minutter" kan du velge hvordan du vil
nå dagensmål.

Du finner flere eksempler på aktivitetermed lav, middels og høy intensitet i Polar Flow-appen og Polar Flow-
nettjenesten.

Hvis du bruker en Polar-klokkevisning, får du et vibrasjonsvarsel når du har nådd det daglige aktivitetsmålet.
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INAKTIVITETSALARM

Det er en kjensgjerning at fysisk aktivitet er en vesentlig faktor i opprettholdelse av god helse. I tillegg til å være
fysisk aktiv er det viktig å unngå sitting i lengre perioder om gangen. Langvarig sitting er skadelig for helsen din,
til ogmed på dager når du trener og får nok daglig aktivitet. Polar-appen registrerer omdu har vært inaktiv for
lenge i løpet av dagen, og hjelper degmed å ta pauser i sittingen for å unngå de negative virkningene det har på
helsen din.

Uansett hvilket aktivitetsnivå du har angitt for det daglige aktivitetsmålet ditt, får du et varsel om inaktivitet når
du har vært i ro i 55 minutter: Tid for bevegelse! vises, og du får et lite vibrasjonsvarsel. Reis deg opp og finn
din egenmåte å være aktiv på. Ta en kort spasertur, strekk på deg eller utfør annen lett aktivitet. Meldingen
forsvinner når du begynner å bevege på deg eller trykker på en knapp.

Hvis du ikke beveger på deg på femminutter, får du et inaktivitetsstempel. Du kan se inaktivitetsstempelet i Min
dag i Polar-appen, under de daglige aktivitetsdataene. Du kan også se hvormange inaktivitetsstempler du har
mottatt hver dag, i Polar Flow app og -nettjeneste. På denmåten kan du se tilbake på den daglige rutinen din og
gjøre endringer på veienmot enmer aktiv livsstil.

Inaktivitetsvarslene eller -stemplene har ingen innvirkning på fremdriften dinmot det daglige aktivitetsmålet.

SØVNINFORMASJON I FLOW-NETTJENESTEN OG FLOW-APPEN

Hvis du vil vitemer om søvndata i Polar-appen påM600, kan du gå til kapittelet Polar Sleep Plus.

Polar-enhetermed aktivitetsmåling hele døgnet registrerer automatisk når du faller i søvn, når du sover og når
du våkner basert på håndleddbevegelsene dine. De registrerer bevegelsene dine i løpet av natten og identifiserer
alle avbrudd i løpet av søvntiden, og forteller deg hvor lang tid du faktisk sov. Søvnsporingen er basert på
registrering av bevegelsene til denmotsatte hånden av den du skrivermed, ved hjelp av en digital 3D-
akselerasjonssensor.

Sporing av søvnen gir deg et innblikk i søvnmønsteret ditt, slik at du kan se hvor du kan gjøre forbedringer eller
endringer. Ved å sammenligne gjennomsnittlige verdier fra natt til natt og vurdere søvnmønsteret ditt, kan du
finne ut hva du gjør i løpet av dagen som kan påvirke søvnen din. Ukentlige sammendrag i Polar Flow-kontoen
din hjelper degmed å evaluere hvor regelmessig søvn- og oppvåkningsmønsteret ditt er.

Hva Polar Sleep PlusTMmåler – Viktige komponenter hva angår søvnregistrering

• Søvntid: Søvntid gir deg den samlede tiden fra du sovnet til du våknet. Polar-enheten registrerer
kroppsbevegelsene dine og kan identifisere når du sovner og våkner. Den registrerer også avbrudd i søvnen
under hele søvntiden.

• Faktisk søvn: Faktisk søvn angir tiden du sov fra tidspunktet da du sovnet til du våknet. Mer spesifikt
betyr dette søvntiden dinminus avbruddene. Bare tiden du faktisk sover blir tatt med i beregningen for
faktisk søvn. Faktisk søvn kan angis som en prosentverdi [%] og en tidsverdi [h:min].

• Avbrudd: I løpet av en vanlig natts søvn er det mange korte og lange avbrudd når du faktisk våkner fra
søvnen. Omdu husker disse avbruddene eller ikke, avhenger av hvor lenge de varer. Vanligvis huskerman
ikke de korte. De lengre, for eksempel hvisman står opp for å drikke litt vann, huskerman gjerne.
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• Søvnkontinuitet: Søvnkontinuitet beskriver hvor kontinuerlig søvnen din var. Kontinuiteten vurderes på
en skala fra 1–5, der 5 angir svært kontinuerlig søvn. Jo lavere verdi, jo mer oppstykket var søvnen din. En
god natts søvn består av lange, uavbrutte søvnperioder og inneholder ikke hyppige avbrudd.

• Egenevaluering: I tillegg til å vise objektive søvnberegninger oppfordrer Flow-tjenesten deg til å
egenevaluere søvnen din daglig. Du kan rangere hvor godt du sov sist natt på en femtrinns skala: svært dårlig
– dårlig – okay – godt – svært godt. Ved å svare på dette spørsmålet får du en lengre versjon av
tilbakemelding i tekstform om varigheten og kvaliteten på søvnen din.

AKTIVITETSDATA I POLAR FLOW APP OG -NETTJENESTE

Med Polar Flow-mobilappen kan du følgemed på og analysere aktivitetsdataene dinemens du er på farten, og
du kan synkronisere dataenemellomPolar-appen og Polar Flow-nettjenesten. Nettjenesten gir deg et mest
mulig detaljert innblikk i aktivitetsinformasjonen din.

AKTIVITETSFORDEL

Aktivitetsfordel gir deg tilbakemelding omhelsefordelene somdet å være aktiv har gitt deg, og også hvilke
uønskede effekter det å sitte stille for lenge har på helsen din. Tilbakemeldingen er basert på internasjonale
retningslinjer og forskning på helseeffekt fra fysisk aktivitet og sitteatferd. Kjerneideen er: jo mer aktiv du er,
desto flere fordeler får du!

Både Flow-appen og Flow-nettjenesten viser aktivitetsfordelen fra din daglige aktivitet. Du kan se
aktivitetsfordelen på daglig, ukentlig ogmånedlig basis. I Flow-nettjenesten kan du også vise detaljert
informasjon omhelsefordeler.

Former informasjon, se Aktivitetsregistrering hele døgnet.

SMART CALORIES

Denmest nøyaktige kaloritelleren påmarkedet beregner hvormange kalorier du har forbrent basert på dine
individuelle data:

• Kroppsvekt, høyde, alder, kjønn
• individuell makspuls (HRmax)
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• intensiteten på treningen eller aktiviteten din
• individuelt maksimalt oksygenopptak (VO2max)

Kaloriberegningen er basert på en intelligent kombinasjon av data om fartsøkning og puls. Kaloriberegningen gir
deg en nøyaktigmåling av treningskaloriene dine.

Du kan se ditt kumulative energiforbruk (i kilokalorier, kcal) i løpet av treningsøkter, og totalt antall kilokalorier
for økten etterpå. Du kan også følgemed på totalt antall daglige kalorier.

POLAR SLEEP PLUSTM

Polar-appen påM600 registrerer søvnen din hvis du har på deg enheten omnatten. Den registrerer når du
sovner og når du våkner, og samler inn søvndata for dypere analyse i Polar Flow-appen og -nettjenesten.
Smartklokken registrerer håndbevegelsene dine i løpet av natten for å identifisere alle avbrudd under hele
søvntiden, og forteller deg hvor lang tid du faktisk sov.

For å komme i gangmå du angi ønsket søvntid i Polar Flow-innstillingene. Deretter har du bare på degM600 om
natten. Du finnermer detaljert informasjon omSleep Plus-funksjonen i [dette støttedokumentet].

SØVNDATA I POLAR-APPEN

NårM600 registrerer at du har våknet, mottar du et varsel på smartklokken din om at søvnanalysen din er klar.
Trykk på varselet for å åpne søvnsammendraget.

Du kan også stoppe søvnregistreringenmanuelt.

Slik stopper du søvnregistreringen manuelt:

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Sveip opp for å finne og trykke påMin dag.
3. Trykk på "Åpne søvnsammendrag?"-kortet.
4. Trykk på avmerkingsikonet for å stoppe søvnregistreringen.
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Søvndatakort og søvnsammendrag

Du finner søvndatakortet ditt underMin dag. Trykk på kortet for å se et mer detaljert søvnsammendrag.

Søvntid
Prosentandel faktisk søvn
Søvnkontinuitet

Under søvnkortet kan du vurdere søvnen din. Trykk på kortet med uttrykksikoner for å åpne alternativene for
søvnvurdering, og trykk på uttrykksikonet somdu føler passer best for hvordan du sov sist natt.

Visningen av søvnsammendrag inneholder følgende informasjon:

Visningen av søvnsammendrag inneholder følgende informasjon:

Søvntid: Den samlede tiden fra du sovnet til du våknet.

Klokkeslettet da du sovnet.

Klokkeslettet da du våknet.

Faktisk søvn: Prosentandelen og varigheten av søvntiden din da du faktisk sov. Mer spesifikt
betyr dette søvntiden din minus avbruddene.

Søvnkontinuitet: En vurdering av hvor kontinuerlig søvntiden din var (på en skala fra 1 til 5).

Oversikt over søvnen din: Illustrasjon av faktisk søvntid og søvnavbrudd i forhold til ønsket
søvntid.

Søvntilbakemelding: Tilbakemeldingen du får, er basert på søvndataene dine, ønsket
søvntid og hvordan du vurderte søvnen din.

SØVNDATA I POLAR FLOW-APPEN OG -NETTJENESTEN

Søvndataene dine vises i Polar Flow-appen og -nettjenesten etter at Polar-appen ogM600 er synkronisert. Flow-
appen og -nettjenesten viser søvndataene dine i visninger for én natt og uke. I Flow-nettjenesten kan du vise
søvnen din under Søvn-fanen i Dagbok. Du kan også inkludere søvndataene dine i Aktivitetsrapporter under
Fremgang-fanen.
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I Polar Flow-appen og -nettjenesten kan du angi ønsket søvntid for å fastsette hvor lenge du ønsker å sove hver
natt. Du kan også vurdere søvnen din. Hvis klokkeslettene som vises for når du sovnet og våknet, ikke er
korrekte, kan du dessuten redigere dem i appen og i nettjenesten. Du får tilbakemelding omhvor godt du sov
basert på søvndataene dine, ønsket søvntid og søvnvurdering.

Ved å følgemed på søvnmønsteret ditt kan du se omdet påvirkes av endringer i hverdagen og finne den rette
balansenmellomhvile, daglig aktivitet og trening.

Finn ut mer omPolar Sleep Plus i denne inngående veiledningen.

TRENINGSBELASTNING

Treningsbelastning er tilbakemelding i tekstform omhvor anstrengende en enkeltstående treningsøkt har vært.
Beregningen av treningsbelastning er basert på forbruket av kritiske næringskilder (karbohydrater og proteiner) i
løpet av treningen.

Ved hjelp av funksjonen for treningsbelastning er det mulig å sammenligne belastningen fra ulike typer
treningsøkter. Du kan for eksempel sammenligne belastningen fra en lang sykkeløkt med lav intensitet, med
belastningen fra en kort løpeøkt med høy intensitet. For å legge til rette for enmer nøyaktig sammenligning av
økter har vi konvertert treningsbelastningen din om til en omtrentlig beregning av restitusjonsbehov.

Du finner en beskrivelse av treningsbelastningen din etter hver økt, i treningssammendraget i Polar-appen. Her
kan du se det anslåtte restitusjonsbehovet for de ulike nivåene av treningsbelastning:

• Svak 0-6 timer

• Overkommelig 7-12 timer

• Krevende 13-24 timer

• Svært krevende 25-48 timer

• Ekstrem Over 48 timer

Gå til Polar Flow-nettjenesten for å se en detaljert treningsanalyse, inkludert enmer nøyaktig numerisk
belastningsverdi for hver økt.

Du finnermer informasjon på brukerstøttesidene forM600.

TRENINGSFORDELER

Training Benefit gir deg tilbakemelding i tekstform omeffekten av hver treningsøkt, slik at du får en bedre
forståelse av hvor effektiv treningen din er. Du kan se tilbakemeldingen i Flow-appen og Flow-
nettjenesten. For å få tilbakemeldingmå du ha trent i minst 10 minutter totalt i pulssonene.

Tilbakemeldingen dumottarmed Treningsfordeler-funksjonen, er basert på pulssoner. Funksjonen registrerer
hvormye tid du bruker og hvormange kalorier du forbrenner i hver sone.

I tabellen nedenfor finner du beskrivelser av ulike treningsfordeler.

http://support.polar.com/en/support/polar_running_program
http://support.polar.com/en/support/the_what_and_how_of_training_load?product_id=87440&category=faqs
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Tilbakemelding Fordeler

Maksimaltrening+ For en økt! Du forbedret sprinthastigheten og musklenes nervesystem, noe som gjør
deg mer effektiv. Denne økten økte også din motstandmot tretthet.

Maksimaltrening For en økt! Du forbedret sprinthastigheten og musklenes nervesystem, noe som gjør
deg mer effektiv.

Maksimal- og tempotrening For en økt! Du forbedret hastigheten og effektiviteten. Denne økten utviklet også
vesentlig din aerobe kondisjon og din evne til å opprettholde høy intensitet over et
lengre tidsrom.

Tempo- og
maksimaltrening

For en økt! Du forbedret din aerobe kondisjon og din evne til å opprettholde høy
intensitet over et lengre tidsrom. Denne økten utviklet også hastigheten og
effektiviteten.

Tempotrening+ Veldig bra tempo i en lang økt! Du forbedret din aerobe kondisjon, hastighet og evnen til
å opprettholde høy intensitet over et lengre tidsrom. Denne økten økte også din
motstandmot tretthet.

Tempotrening Veldig bra tempo! Du forbedret din aerobe kondisjon, hastighet og evnen til å
opprettholde høy intensitet over et lengre tidsrom.

Tempo- og distansetrening Bra tempo! Du forbedret din evne til å opprettholde høy intensitet over et lengre
tidsrom. Denne økten utviklet også din aerobe kondisjon og musklenes utholdenhet.

Distanse- og tempotrening Bra tempo! Du forbedret din aerobe kondisjon og musklenes utholdenhet. Denne økten
utviklet også din evne til å opprettholde høy intensitet over et lengre tidsrom.

Distansetrening+ Fremragende! Denne lange økten forbedret musklenes utholdenhet samt din aerobe
kondisjon. Den økte også din motstandmot tretthet.

Distansetrening Fremragende! Du forbedret musklenes utholdenhet samt din aerobe kondisjon.

Distanse- og basistrening,
lang

Fremragende! Denne lange økten forbedret musklenes utholdenhet samt din aerobe
kondisjon. Den utviklet også din grunnleggende utholdenhet og kroppens evne til å
forbrenne fett under trening.

Distanse- og basistrening Fremragende! Du forbedret musklenes utholdenhet samt din aerobe kondisjon. Denne
økten utviklet også din grunnleggende utholdenhet og kroppens evne til å forbrenne fett
under trening.

Basis- og distansetrening,
lang

Veldig bra! Denne lange økten forbedret din grunnleggende utholdenhet og kroppens
evne til å forbrenne fett under trening. Den utviklet også musklenes utholdenhet samt
din aerobe kondisjon.

Basis- og distansetrening Veldig bra! Du forbedret din grunnleggende utholdenhet og kroppens evne til å
forbrenne fett under trening. Denne økten utviklet også musklenes utholdenhet samt
din aerobe kondisjon.

Basistrening, lang Veldig bra! Denne lange øktenmed lav intensitet forbedret din grunnleggende
utholdenhet og kroppens evne til å forbrenne fett under trening.

Basistrening God innsats! Denne øktenmed lav intensitet forbedret din grunnleggende utholdenhet
og kroppens evne til å forbrenne fett under trening.

Restitusjonstrening Svært god økt for restitusjon. Lett trening som dette gjør at kroppen din tilpasser seg
treningen.
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LØPEPROGRAM

Polars løpeprogram er en ferdiglaget og personlig tilpasset løpeplan somhjelper degmed å trene til et løp. Enten
du trener til et løp på 5 kilometer eller enmaraton, forteller løpeprogrammet deg hvordan, hvormye og hvor
ofte du bør trene.

Polars løpeprogram er basert på kondisjonsnivået ditt og er utarbeidet for å sørge for at du trener på riktigmåte
og unngår overtrening. Programmet tilpasses i henhold til løpet ditt på grunnlag av personlige attributter,
treningsbakgrunn og hvor lang tid du har på å forberede deg. Programmene er tilgjengelige for løp på 5
kilometer, 10 kilometer, halvmaraton ogmaraton. Du kan lesemer om løpeprogrammet her.

Polar løpeprogram er gratis. Logg deg på Polar Flow-nettjenesten på flow.polar.com, trykk på PROGRAMMER
øverst på siden og få en løpende start på treningen din.

LØPSINDEKS

Løpsindeksen er en enkelmåte å overvåke endringer i løpeytelsen din på. En løpsindeksverdi er et anslag over
maksimal aerob løpeytelse, sompåvirkes av aerob kondisjon og løpsøkonomi. Ved å registrere løpsindeksen
over tid kan du overvåke fremgangen. Forbedring betyr at løping i en gitt hastighet krevermindre innsats eller at
farten er raskere ved et gitt anstrengelsesnivå.

For å fåmest mulig nøyaktig informasjon om ytelsenmå du kontrollere at du har angitt HRmax- og HRrest-
verdiene dine.

Løpsindeksen beregnes under hver treningsøkt når pulssensoren er i bruk og GPS-funksjonen er aktivert, og når
følgende betingelser er oppfylt:

• Sportsprofilen sombrukes, må være en løpeaktivitet (løping, landeveisløping, terrengløping osv.).

• Hastighetenmå være 6 km/t eller hurtigere og varighetenminst 12 minutter.

Beregningen begynner når du starter registreringen av økten. Under en økt kan du stoppe to ganger ved f.eks.
trafikklys uten å avbryte beregningen. Etter økten viserM600 en løpsindeksverdi og lagrer resultatet i
treningssammendraget.

Sammenlign resultatet med tabellen nedenfor.

KORTSIKTIG ANALYSE

Menn

Alder/år Svært lavt Lavt Ganske godt Moderat Godt Svært godt 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

http://support.polar.com/en/support/polar_running_program?product_id=63839
http://flow.polar.com/
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Alder/år Svært lavt Lavt Ganske godt Moderat Godt Svært godt Elite

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

Kvinner

Alder/år Svært lavt Lavt Ganske godt Moderat Godt Svært godt 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

Klassifiseringen er basert på en gjennomgang av 62 studier der VO2max blemålt direkte hos sunne voksne
individer i USA, Canada og 7 europeiske land. Referanse: Shvartz E, Reibold RC. Aerobic fitness norms formales
and females aged 6 to 75 years: a review. Aviat Space EnvironMed; 61:3-11, 1990.

Det kan forekommedaglige variasjoner i løpsindeksene. Løpsindeksverdiene påvirkes av mange faktorer.
Verdien du får på en gitt dag, påvirkes av endringer i løpsforholdene, for eksempel ulikt veidekke, vind og
temperatur samt andre faktorer.

LANGSIKTIG ANALYSE

Hver enkelt løpsindeksverdi danner en trend somanslår hvor vellykket du kan løpe en bestemt distanse.

Følgende oversikt anslår hvor raskt en løper kan tilbakelegge bestemte distanser vedmaksimal ytelse. Bruk din
gjennomsnittlige løpsindeks (på lang sikt) når du skal tolke tabellen. Anslaget egner seg best for
løpsindeksverdier som er innhentet under lignende hastighets- og løpsforhold sommålytelsen.

Løpsindeks Cooper-test (m) 5 km (t:mm:ss) 10 km (t:mm:ss) Halvmaraton 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



77

Løpsindeks Cooper-test (m) 5 km (t:mm:ss) 10 km (t:mm:ss) Halvmaraton Maraton

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

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

PULSSONER

Intervallet mellom 50 % og 100 % av maksimumspulsen er delt inn i fempulssoner. Ved å holde pulsen innenfor
en bestemt pulssone, kan du enkelt styre intensitetsnivået i treningsøkten. Hver pulssonemedfører sine egne
fordeler, og kunnskap omdisse fordelene hjelper deg å oppnå effekten du ønsker fra treningsøkten.

Finn ut mer ompulssoner: Hva er pulssoner?

MÅLING AV FREKVENSEN VIA HÅNDLEDDET

Måling av frekvensen via håndleddet gir degmuligheten til å få en avlesning av løpsfrekvensen din uten en
separat løpesensor. Frekvensenmåles ved hjelp av et innebygd akselerometer som registrerer
håndleddbevegelsene dine.

Måling av frekvensen via håndleddet er tilgjengelig under følgende sportsaktiviteter: Gåing, jogging, løping,
landeveisløping, løping på bane, stiløping, løping på tredemølle og ultraløping.

https://www.polar.com/nb/smart-coaching/what-are-heart-rate-zones
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Hvis du vil se frekvensen din under en treningsøkt, går du til Polar Flow-appen > Sportsprofiler > trykk på
sportsprofilen du vil redigere > Endre innstillinger / Rediger > og legg til Løpsfrekvens i Treningsvisninger
for sportsprofilen du bruker når du løper. Du kan også endre sportsprofilinnstillingene i Polar Flow-nettjenesten
> Sportsprofiler > Rediger. Du kan se din gjennomsnittlige ogmaksimale frekvens etter treningsøkten i
treningssammendraget i Polar-appen påM600 og i Polar Flow-appen og Polar Flow-nettjenesten.

For å kunne bruke denne funksjonenmå duminst ha versjon 1.4 av Polar-appen påM600 hvis enheten er
koblet til en Android-telefon, ogminst versjon 2.0 av Polar-appen påM600 hvis enheten er koblet til en iPhone.

Finn ut mer omhvordan du bruker løpsfrekvensen under treningen din, ved å gå til Polars brukerstøttesider.

SVØMMING

PolarM600 er vanntett til 10 meter og kan brukes under svømming.

Når du registrerer en svømmeøkt med Polar-appen, kan vann forhindre at funksjonen for pulsmåling på
håndleddet fungerer optimalt. Polar-appen registrerer imidlertid fortsatt aktivitetsdataene dine basert på
håndleddbevegelsene dinemens du svømmer, og du kan også få svømmeberegninger fra svømmeøktene dine.

Vær oppmerksompå at du ikke kan bruke en Polar-pulssensormed en bryststropp sammenmedM600 når
du svømmer, ettersomBluetooth ikke fungerer i vann.

SVØMMEBEREGNINGER (BASSENGSVØMMING)

Med svømmeberegninger kan du analysere hver svømmeøkt og følgemed på fremgangen og resultatene dine
på lang sikt. Beregningene registrerer svømmedistanse, tid, fart og takfrekvens, og identifiserer også
svømmestilen din. I tillegg kan du ved hjelp av SWOLF-poengsummen forbedre svømmeteknikken din.

For å fåmest mulig nøyaktig informasjonmå du sørge for at du har angitt hvilken hånd du brukerM600 på.
Dette kan du angi i Polar Flow-appen under Enheter > Polar M600, eller i Polar Flow-nettjenesten fra
navn/profilbilde > Produkter > Polar M600 > Innstillinger.

Svømmeberegningene er tilgjengelige i sportsprofilene Svømming og Bassengsvømming. For å få tilgang til
svømmeberegningenemå duminst ha versjon 2.0 av Polar-appen påM600.

SVØMMESTILER

M600 gjenkjenner svømmestilen din og beregner stilspesifikke beregninger samt totalsummer for hele økten
din.

M600 gjenkjenner følgende svømmestiler:

• Fristil
• Ryggsvømming

• Brystsvømming

• Butterfly

http://support.polar.com/en/support/how_to_utilize_running_cadence_in_your_training
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FART OG DISTANSE

Målingene av fart og distanse er basert på bassenglengden. For å få nøyaktige datamå du derfor alltid passe på
at du har angitt riktig bassenglengde. M600 gjenkjenner når du skifter retning og bruker denne informasjonen til
å gi deg nøyaktig fart og distanse.

TAK

M600 forteller deg hvormange tak du tar i løpet av et minutt eller per bassenglengde. Denne informasjonen kan
brukes for å finne ut mer om svømmeteknikken din, rytme og koordinering.

SWOLF

SWOLF (kort for svømming og golf) er et indirektemål på effektivitet. SWOLF beregnes ved å legge sammen
tiden og hvormange tak det tar deg å svømme en bassenglengde. 30 sekunder og 10 tak for å svømme
bassenglengden, tilsvarer for eksempel en SWOLF-poengsumpå 40. Generelt er det slik at jo lavere SWOLF-
poengsummen din er for en bestemt distanse og svømmestil, desto mer effektiv er du.

SWOLF er svært individuelt og bør derfor ikke sammenlignesmed SWOLF-poengsummene til andre personer.
Det er snarere et personlig verktøy som kan hjelpe degmed å forbedre og finjustere teknikken din og finne en
optimal effektivitet for ulike stiler.

ANGIVELSE AV BASSENGLENGDE

Det er viktig at du angir riktig bassenglengde, ettersomden påvirker beregningen av fart, distanse og
takfrekvens, samt SWOLF-poengsummen din. Standardlengdene er 25 meter, 50 meter og 25 yard, men du kan
også angi en egendefinert lengdemanuelt. Minimumslengden som kan angis, er 20 meter/yard.

Du kan se bassenglengden i førtreningsmodus, dvs. når du har bladd deg ned i listen over sportsprofiler på
M600 for å vise profilen Svømming eller Bassengsvømming. Hvis du vil endre den derfra, følger du
instruksjonene nedenfor.

SLIK ENDRER DU BASSENGLENGDEN

1. Bla deg ned i listen over sportsprofiler påM600, og finn sportsprofilen Svømming eller
Bassengsvømming.

2. Trykk på bassengikonet ved siden av sportsikonet.
3. Trykk på én av de forhåndsinnstilte bassenglengdene. Du kan også trykke på Tilpass hvis du vil bruke en

egendefinert bassenglengde. Du kan angi en egendefinert bassenglengdemellom 50 og 250 meter/yard.
Trykk for å velge lengden du vil bruke. Du kan også endre bassenglengdeenheten ved å trykke på
Bassenglengde (m/yd) øverst i listen, og deretter trykke på enheten du vil bruke.

Finn ut hvordan du legger til nye sportsprofiler i M600 på denmobile enheten din, fra Polar-
brukerstøttesidene.

SLIK STARTER DU EN SVØMMEØKT

1. Trykk på frontknappen påM600 for å åpne Polar-appen.
2. Trykk på Trening, eller trykk på frontknappen for å åpne listen over sportsprofiler.

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
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3. Bla deg ned i listen over sportsprofiler for å finne Svømming eller Bassengsvømming.
4. Kontroller at bassenglengden er korrekt (vises på displayet).
5. Trykk på frontknappen for å starte registreringen av treningsøkten.

Du kan tilpasse hva som vises i treningsvisningene påM600, i Polar Flow-mobilappen eller -nettjenesten.

Etter økten din kan du vise en detaljert oversikt over svømmeturen din i Polar Flow-appen og Polar Flow-
nettjenesten.
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INNSTILLINGER

GÅ TIL INNSTILLINGER

Du kan vise og redigere innstillingene forM600 på smartklokken, i appen Innstillinger.

SLIK ÅPNER DU INNSTILLINGER

1. Trykk på startknappen på siden for å åpne appmenyen.
2. Finn og trykk på Innstillinger.

ELLER

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på Innstillinger-ikonet.

SKJERMINNSTILLINGER
SLIK JUSTERER DU LYSSTYRKENIVÅET FOR SKJERMEN

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Display.
2. Trykk på Juster lysstyrken.
3. Velg og trykk på ønsket lysstyrkenivå.

Du kan spare på batteriet ved å redusere lysstyrken på klokkeskjermen.

SLIK AKTIVERER ELLER DEAKTIVERER DU SKJERM ALLTID PÅ

Du kan velge omdu vil at skjermen skal vise et blendet klokkeslett eller omden skal slås helt av når du ikke
bruker klokken.

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGEN FRA M600

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Display.
2. Trykk på Skjerm alltid på for å vekslemellom å slå Skjerm alltid på-innstillingen på (bryteren er blå) og av

(bryteren er grå).

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGEN FRA TELEFONEN DIN

1. ÅpneWearOS by Google-appen.
2. Trykk på Innstillinger-ikonet.

Brukere av Android-telefoner: Finn og trykk påM600 under Enhetsinnstillinger.

3. Bruk bryteren for å aktivere eller deaktivere Skjerm alltid på.

Hvis Skjerm alltid på er deaktivert og skjermen påM600 er svart, kan du slå skjermen på igjen ved å trykke
på skjermen, heve smartklokken raskt opp foran deg eller trykke på startknappen på siden.
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Hvis du lar skjermen påM600 slås av når du ikke bruker smartklokken, vil batteriets levetid forlenges.

SLIK AKTIVERER ELLER DEAKTIVERER DU LÅSEN FOR SKJERMEN

Du kan angi at låsen for skjermen automatisk skal aktiveres når du ikke har på degM600. Du kan angi at den
låste skjermen skal åpnes ved å dra låsemønsteret på skjermen, taste inn PIN-koden eller skrive inn et passord.

SLIK AKTIVERER DU LÅSEN FOR SKJERMEN

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Personlig tilpasning.
2. Trykk på Skjermlås.
3. Du kan velgeMønster, PIN, Passord eller Ingen(av).
4. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette låsemønsteret, PIN-koden eller passordet.

Når du har angitt at låsen for skjermen automatisk skal aktiveres, kan du også låse skjermen manuelt:

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Personlig tilpasning.
2. Trykk på Lås skjermen nå.
3. Bekreft ved å trykke på avmerkingsikonet.

SLIK DEAKTIVERER DU LÅSEN FOR SKJERMEN

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Personlig tilpasning.
2. Trykk på Automatisk skjermlås.
3. Dra låsemønsteret på skjermen, eller angi PIN-koden eller passordet.
4. Finn og trykk på Ingen.
5. Bekreft at den automatiske skjermlåsen skal slås av, ved å trykke på avmerkingsikonet.

SLIK SLÅR DU BERØRINGSSKJERMEN AV/PÅ

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon.

Du kan aktivere berøringslåsen for å slå av berøringsskjermen på smartklokken din i situasjoner der du ikke vil at
skjermen skal reagere på berøring, for eksempel i vann.

Slik aktiverer du berøringslåsen

1. Sveip ned fra øvre del av startskjermen.
2. Trykk på Innstillinger-ikonet.
3. Trykk på Skjerm.
4. Trykk på Berøringslås.
5. Bekreft at berøringslåsen skal aktiveres ved å trykke på avmerkingsikonet.

Slik deaktiverer du berøringslåsen

• Trykk på startknappen på siden.

SLIK JUSTERER DU SKRIFTSTØRRELSEN

Hvis du vil, kan du endre størrelsen på teksten på skjermen påM600.
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1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Display.
2. Trykk på Skriftstørrelse.
3. Du kan velgemellom Liten og Normal. Trykk på ønsket skriftstørrelse for å aktivere den.

SLIK ZOOMER DU INN OG UT PÅ SKJERMEN PÅ M600

Hvis du har problemermed å se informasjonen på skjermen påM600, kan du slå på forstørrelsesfunksjonen.

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Tilgjengelighet.
2. Trykk på Forstørrelsesbevegelser.
3. Bekreft ved å trykke på avmerkingsikonet.

Når du har aktivert forstørrelse, kan du zoome inn og ut på skjermen påM600 ved å trykke tre ganger på
skjermen.

INNSTILLINGER FOR KLOKKEVISNING

Du kan endre klokkevisningen somdu selv ønsker.

Hvis du velger "Polar Combo" (standard klokkevisning), "Polar Activity" eller "Polar Jumbo" som klokkevisning,
kan du se fremdriften for din daglige aktivitet på startskjermen.

SLIK ENDRER DU KLOKKEVISNING FRA M600

1. Sveip fra høyre til venstre på startskjermen.
2. Trykk på +Legg til flere klokkevisninger for å åpne listen over klokkevisninger som er tilgjengelige for

M600.
3. Trykk for å velge den klokkevisningen du vil bruke.

Du kan enkelt endre til én av de sist brukte klokkevisningene: Du sveiper bare til høyre eller venstre på den
aktive startskjermen for å åpnemenyen for de sist brukte klokkevisningene, og finner og trykker på den du vil
bruke.

SLIK ENDRER DU KLOKKEVISNING FRA TELEFONEN DIN

1. ÅpneWearOS by Google-appen.
2. Velg et utseende fra Klokkevisning, eller trykk på Flere for å se flere alternativer.
3. Trykk på det du vil bruke.

Brukere av Android-telefoner: Du kan skaffe deg flere alternativer for klokkevisninger ved å bruke
tredjepartsapper. Trykk på FLERE ved siden av Klokkevisninger i Wear OS by Google-appen på telefonen din,
og trykk deretter på Hent flere klokkevisninger nederst i menyen.
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Du kan også laste ned nye klokkevisninger til M600 fra Google Play Butikk-appen på smartklokken.

SLIK HENTER DU FLERE KLOKKEVISNINGER TIL M600

1. Sveip fra høyre til venstre på startskjermen.
2. Trykk på +Legg til flere klokkevisninger for å åpne listen over standard klokkevisninger forM600.
3. Trykk påHent flere klokkevisninger nederst i listen for å åpneGoogle Play Butikk.
4. Bla gjennom listen over tilgjengelige klokkevisninger.
5. Trykk på en klokkevisning for å få oppmer informasjon omden.
6. Trykk på Installer for å laste ned den nye klokkevisningen til M600.

KOMPLIKASJONER FOR KLOKKEVISNINGER

I enkelte klokkevisninger kan du se ulike handlingsmeldinger fra appene påM600. Hvis en klokkevisning har
støtte for slike tredjepartskomplikasjoner, kan du endre informasjonen du ser i klokkevisningen.

SLIK LEGGER DU TIL KOMPLIKASJONER FOR KLOKKEVISNINGER

1. Åpne komplikasjonsinnstillingene for en klokkevisning ved å trykke og holde på startskjermen.
2. Trykk på Data.
3. Trykk på en komplikasjonsplassering.
4. Bla gjennom listen over tilgjengelige komplikasjonsapper, og trykk for å velge den du vil bruke. For enkelte

av appene vil du kunne velgemellom flere elementer: Bla gjennom listen over tilgjengelige elementer, og
trykk for å velge det du vil bruke.

5. Gjenta de to trinnene ovenfor for hver komplikasjonsplassering.
6. Trykk på startknappen på siden for å gå ut av modusen for tilpasning.

BATTERISPARINGSFUNKSJON

I batterisparingsmodus reduseres enkelte av M600-aktivitetene for å forlenge batterilevetiden for
smartklokken. Batterisparingsfunksjonen begrenser følgende:

• Vibrasjon
• Posisjonstjenester
• Wi-Fi ogmobilbruk

• Data- og appoppdateringer
• «Alltid på»-skjerm

SLIK SLÅR DU BATTERISPARINGSFUNKSJONEN PÅ/AV

1. Sveip ned fra øvre del av startskjermen.
2. Trykk på Innstillinger-ikonet.
3. Trykk på System.
4. Trykk på Batterisparingsfunksjon for å vekslemellom å slå batterisparingsmodus på (bryteren er blå) og

av (bryteren er grå).
5. Bekreft at batterisparingsmodusen skal slås på ved å trykke på avmerkingsikonet.

VARSLINGSINNSTILLINGER PÅ M600
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Du kan endre innstillingen for hvor lenge du vil at forhåndsvisningene av varsler skal vises på skjermen påM600.

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGENE FOR FORHÅNDSVISNING AV VARSLER

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Varsler.
2. Trykk på Forhåndsvisning av varsler.
3. Trykk for å velge innstillingen du vil bruke. Du kan velgemellomHøy (vises alltid), Normal (vises i 5

sekunder) og Av (vises aldri).

Du kan slå av alle varsler ved å aktivere Ikke forstyrr-modus.

SLIK AKTIVERER DU IKKE FORSTYRR-MODUS PÅ M600

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på Ikke forstyrr-ikonet.

Se hvordan du kan slå av alle varsler samt selve displayet, for eksempel i løpet av natten, ved å aktivere
kinomodus.

Du kan endre innstillingen for hva slags varsler du vil skal vises, selv omdu har aktivert Ikke forstyrr-modus.

Slik redigerer du Ikke forstyrr-modus

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Varsler.
2. Trykk på Ikke forstyrr, med mindre ...
3. Trykk for å velge innstillingen du vil bruke. Du kan velge å bli avbrutt ved innkommende Anrop fra

favoritter, når du får Påminnelser, når du har Hendelser i agendaen din, eller når du har angitt at
Alarmer skal utløses.

VARSLER FRA DEN TILKOBLEDE TELEFONEN

Mange av varslene du får opp på den tilkoblede telefonen din, vises også påM600. M600 bruker
varslingsinnstillingene du har angitt for appene på telefonen din. Hvis du har tillatt at en app viser varsler på
telefonen din, kan du også få et varsel på smartklokken din. Klokken vibrerer bare vedmottak av varsler. Den
utløser ikke noe lydvarsel. Når du avviser et varsel på smartklokken, avvises det også på telefonen, ogmotsatt.

Du kan kontrollere hvilke apper på telefonen din somhar tillatelse til å sende varsler til M600.
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SLIK BLOKKERER DU APPER

1. ÅpneWearOS by Google-appen på telefonen din, og trykk på Innstillinger-ikonet.
2. Trykk på Blokkerte appvarsler.
3. På Android-telefoner: Trykk på plussikonet, og velg en app fra listen for å legge den til i

blokkeringslisten.
På iPhone-enheter: Trykk på + Legg til apper i blokkeringslisten, og velg en app fra listen for å legge
den til i blokkeringslisten. Trykk på FERDIG for å lagre endringene.

SLIK OPPHEVER DU BLOKKERINGEN AV EN APP

1. ÅpneWearOS by Google-appen på telefonen din, og trykk på Innstillinger-ikonet.
2. Trykk på Blokkerte appvarsler.
3. På Android-telefoner: Trykk på X ved siden av appen du vil oppheve blokkeringen av.

På iPhone-enheter: Trykk på REDIGER og OPPHEV BLOKKERING ved siden av appen du vil fjerne fra
listen over blokkerte apper. Til slutt trykker du på FERDIG.

SLIK JUSTERER DU VIBRASJONSSTYRKEN FOR VARSLER

1. Naviger til Innstillinger-appen.
2. Trykk på Apper og varsler.
3. Trykk på Vibrasjonsmønster.
4. Velg vibrasjonsstyrke: Normal, Lang eller Dobbel.

Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

Når Android-telefonen er koblet til M600, kan du dempe lyden på telefonen, slik at varslene og anropene ikke
vibrerer på begge enheter. Varslene vil fortsatt vises også på telefonen.

SLIK DEMPER DU LYDEN PÅ DEN TILKOBLEDE TELEFONEN

1. ÅpneWearOS by Google-appen på telefonen din, og trykk på Innstillinger-ikonet.
2. Under innstillingeneGenerelt bruker du bryteren for å slå på Demp lyden på telefonen mens klokken

brukes.

INNSTILLINGER FOR DATO OG KLOKKESLETT

Du kan stille inn dato og klokkeslett manuelt påM600, eller du kan synkronisere dem automatisk fra telefonen
din eller nettverket ditt*.

SLIK ENDRER DU INNSTILLINGENE FOR DATO OG KLOKKESLETT

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på System.
2. Trykk på Dato og klokkeslett.
3. Trykk på Automatisk dato og klokkeslett.
4. Velg og trykk på det du vil bruke:
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• Synkroniser fra telefon

• Synkroniser fra nettverk: Hvis du velger dette alternativet, kan du også velge omdu vil bruke 24-timers
eller 12-timers tidsformat.

• AV: Hvis du velger dette alternativet, må du trykke på Still inn dato og Still inn klokkeslett for å stille dem
innmanuelt. Her kan du også velge omdu vil bruke 24-timers eller 12-timers tidsformat.

Via den sammemenyenmed innstillinger for dato og klokkeslett kan du også velge omdu vil synkronisere
tidssonen fra telefonen din eller angi den på egen hånd.

*Gjelder bare når PolarM600 er koblet til en Android-telefon

FLYMODUS

I flymodus er tilkobling via Bluetooth ogWi-Fi slått av påM600. Du kan fortsatt bruke noen av smartklokkens
grunnleggende funksjoner. Du kan for eksempel trenemed Polar-appen ved hjelp av funksjonen for pulsmåling
på håndleddet. Du kan imidlertid ikke synkronisere datamed Polar Flow-mobilappen eller brukeM600 med
trådløst tilbehør.

SLIK SLÅR DU FLYMODUS PÅ/AV

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på flyikonet.

ELLER

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Tilkobling.
2. Bla i listen for å finne Flymodus.
3. Trykk på Flymodus for å vekslemellom å slå flymodus på (bryteren er blå) og av (bryteren er grå).

KINOMODUS

I kinomodus blir skjermen påM600 og alle varslermidlertidig deaktivert. Selv omdu vrir på håndleddet eller
berører skjermen, lyser ikke skjermen opp.

SLIK SLÅR DU PÅ KINOMODUS

1. Kontroller at displayet påM600 er aktivt og at du befinner deg på startskjermen.
2. Sveip ned fra øvre del av skjermen for å gå til menyen Hurtiginnstillinger.
3. Trykk på ikonet for kinomodus.

SLIK SLÅR DU AV KINOMODUS

• Trykk på startknappen på siden.



88

TILLATELSER

Du kan angi hva slags informasjon du tillater at de ulike appene påM600 skal bruke.

SLIK REDIGERER DU TILLATELSESINNSTILLINGENE

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på Apper.
2. Trykk på Systemapper.
3. Bla i listen for å finne og trykke på appen eller tjenesten du vil redigere tillatelsene for.
4. Trykk på Tillatelser.
5. Trykk på de ulike tillatelsene for å vekslemellom å slå dempå (bryteren er blå) og av (bryteren er grå).

SPRÅKINNSTILLINGER

Du kan velge hvilket språk du vil bruke påM600 i løpet av oppsettet. Velg ett av følgende språk:

• Kantonesisk (Hongkong)
• Dansk
• Nederlandsk
• Engelsk (USA, Storbritannia)
• Finsk
• Fransk (Frankrike, Canada)
• Tysk
• Indonesisk
• Italiensk
• Japansk
• Koreansk
• Mandarin (Taiwan)

• Norsk (bokmål)

• Polsk
• Portugisisk (Brasil)
• Russisk
• Spansk (USA, Spania, Latin-Amerika)

• Svensk
• Thai
• Tyrkisk
• Vietnamesisk

Vær oppmerksompå at smartklokken til syvende og sist kopierer språkinnstillingen på telefonen din. Hvis du
velger et annet språk påM600 enn det du har valgt på telefonen din, vil med andre ord klokken gå over til å
bruke språket på telefonen din. Unntaket er hvisM600 ikke støtter språket på telefonen. Da får du opp et varsel
om at språkkonfigurasjonen ikke støttes på klokken. Du kan fortsatt bruke det andre språket på smartklokken
din.
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SLIK ENDRER DU SPRÅKET PÅ M600

• Endre språket du bruker på den tilkoblede telefonen.

Polar-appen påM600 støtter ikke enkelte av språkene somer tilgjengelige forWear OS by Google-
operativsystemet. Hvis du velger å brukeM600 på ett av språkene som ikke støttes, vil dermed språket i Polar-
appen på smartklokken settes til engelsk (USA).

I tillegg til engelsk (USA) støttes følgende språk i Polar-appen:

• Nederlandsk
• Dansk
• Finsk
• Fransk (Frankrike)
• Tysk
• Indonesisk
• Italiensk
• Japansk
• Koreansk
• Norsk (bokmål)

• Polsk
• Portugisisk (Portugal)
• Russisk
• Spansk (Spania)
• Svensk
• Tyrkisk

OMSTART OG TILBAKESTILLING

Somalt annet elektronisk utstyr anbefaler vi at M600 slås av med jevnemellomrom.

Prøv å starteM600 på nytt hvis du opplever problemermed enheten. Innstillingene eller de personlige dataene
dine slettes ikke fraM600 selv omdu starter smartklokken på nytt.

SLIK STARTER DU M600 PÅ NYTT

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på System.
2. Trykk på Start på nytt.
3. Bekreft omstart av klokken ved å trykke på avmerkingsikonet.

ELLER



90

• Trykk på og hold inne startknappen på siden til Polar-logoen vises.

Av og til er det ikke nok å starte det elektroniske utstyret på nytt. Hvis du for eksempel har problemermed å
gjenopprette en brutt tilkoblingmellomM600 og telefonen din, og du først har forsøkt med de andre
feilsøkingstipsene våre, men ikke klarte å gjenopprette tilkoblingen, kan du kobleM600 fra telefonen din og
tilbakestilleM600 til fabrikkinnstillingene.

Vær oppmerksompå at tilbakestilling tømmer alle personlige data og innstillinger fraM600, og at dumå
konfigurere enheten igjen for din personlige bruk!

Hvis du vil tilbakestilleM600 til fabrikkinnstillingene, må du koble smartklokken fra telefonen din og tilbakestille
M600 som forklart nedenfor.

Brukere av Android-telefoner

SLIK KOBLER DU M600 FRA TELEFONEN DIN OG TILBAKESTILLER M600

1. Åpne Innstillinger i Wear OS by Google-appen på telefonen din.
2. Trykk på Polar M600 under Enhetsinnstillinger.
3. Trykk på KOBLE FRA KLOKKE.
4. Bekreft frakoblingen ved å trykke på KOBLE FRA KLOKKE. Da tilbakestilles også klokken din.

SLIK KOBLER DU M600 TIL TELEFONEN DIN IGJEN

1. ÅpneWearOS by Google-appen på telefonen din.
2. Fullfør tilkoblingen av M600 og telefonen din ved å følge veiledningen på skjermen eller instruksjonene

fra kapittelet Konfigurasjon av M600. Husk å fullføre konfigurasjonen av M600 igjen i Polar Flow-appen!

iPhone-brukere

SLIK KOBLER DU M600 FRA TELEFONEN DIN

1. Trykk på Bluetooth i appen Innstillinger på telefonen din.
2. FinnWear OS by Google-enheten din i listen, og trykk på "i".
3. Trykk på Glem denne enheten for å koble den fra.
4. Bekreft frakoblingen ved å trykke på Glem enhet.

SLIK TILBAKESTILLER DU M600 TIL FABRIKKINNSTILLINGENE

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på System.
2. Trykk på Koble fra og tilbakestill.
3. Bekreft tilbakestilling av klokken ved å trykke på avmerkingsikonet.

SLIK KOBLER DU M600 TIL TELEFONEN DIN IGJEN

1. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i Wear OS by Google-appen på telefonen din.
2. Trykk på Koble til en ny enhet.

http://support.polar.com/en/support/troubleshooting_reconnecting_m600_and_my_phone_android_wear_20_and_up?product_id=87440&category=faqs
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3. Fullfør tilkoblingen av M600 og telefonen din ved å følge veiledningen på skjermen eller instruksjonene
fra kapittelet Konfigurasjon av M600. Husk å fullføre konfigurasjonen av M600 igjen i Polar Flow-appen!

OPPDATERING AV PROGRAMVAREN FOR SYSTEMET

PolarM600 drives av Wear OS by Google. Du får et automatisk varsel påM600 hvis en ny systemoppdatering
forWear OS by Google er tilgjengelig. Oppdateringen lastes ned til M600 når smartklokken er koblet til for
oppladning og koblet til telefonen din via Bluetooth, når telefonen din er koblet til Internett.

Du kan også se etter tilgjengeligeWear OS by Google-programvareoppdateringermanuelt fra smartklokken.

SLIK SER DU ETTER OPPDATERINGER MANUELT

1. Naviger til appen Innstillinger, og finn og trykk på System.
2. Trykk påOm.
3. Bla ned i listen for å finne og trykke på Systemoppdateringer.

M600 forteller deg at "Systemet er oppdatert" eller "Systemoppdatering er tilgjengelig". Hvis en ny oppdatering
er tilgjengelig, starter nedlastingen når smartklokken er koblet til for oppladning og koblet til telefonen din via
Bluetooth, når telefonen din er koblet til Internett.

SLIK INSTALLERER DU PROGRAMVAREOPPDATERINGEN

Når systemoppdateringen er lastet ned til M600, mottar du et varsel om at oppdateringen er klar til å installeres.

1. Trykk på varselet.
2. Trykk på avmerkingen for å starte installasjonen.

Smartklokken starter på nytt, og Android-systemet blir oppdatert.

Se også kapittelet Oppdatering av Polar-appen i denne brukerhåndboken og svaret på spørsmålet Hvordan kan
jeg kontrollere programvareversjonene forM600? på Polar-brukerstøttesidene.

OPPDATERING AV POLAR-APPEN

Følgende instruksjoner gjelder også for oppdatering av appen for Polar-klokkevisninger.

Polar-appen påM600 oppdateres via Play Butikk-appen på smartklokken din.
Brukere av Android-telefoner: For at du skal kunne bruke Play Butikk-appen på smartklokken dinmåM600
være koblet til et Wi-Fi-nettverk, ellerM600 må være koblet til telefonen din via Bluetooth når telefonen din er
koblet til Internett.
iPhone-brukere: M600 må være koblet til et Wi-Fi-nettverk for at du skal kunne bruke Play Butikk-appen.

Hvis du tillater at Play Butikk-appen oppdaterer apper automatisk, kan du sørge for at også Polar-appen på
M600 alltid har de siste forbedringene og feilrettingene.

http://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions?product_id=87440&category=faqs
http://support.polar.com/en/support/how_can_i_check_my_m600_software_versions?product_id=87440&category=faqs
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Hvismodusen for automatisk oppdatering er deaktivert i Play Butikk-appen påM600, mottar du et varsel på
M600 når en ny oppdatering er tilgjengelig for Polar-appen. Vær oppmerksompå at Polar-appen vil hete Polar
Flow - Activity & Sports i Play Butikk! Følg instruksjonene nedenfor for å oppdatere appenmanuelt.

SLIK OPPDATERER DU POLAR-APPEN MANUELT

1. Trykk på varselet omden tilgjengelige oppdateringen for Polar Flow - Activity & Sports for å åpne Play
Butikk-appen.

2. Trykk på Polar Flow - Activity & Sports under Oppdateringer.
3. Bla opp for å finne og trykke påOppdater for å laste ned oppdateringen til smartklokken din.

Dumottar et varsel når oppdateringen for Polar Flow - Activity & Sports er installert påM600. Dumottar også et
varsel om at Polar-appen er oppdatert.

Se også kapittelet Oppdatering av programvaren for systemet i denne brukerhåndboken og svaret på
spørsmålet Hvordan kan jeg kontrollere programvareversjonene forM600? på Polar-brukerstøttesidene.

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

TA VARE PÅ M600

Somalt annet elektronisk utstyrmå PolarM600 behandlesmed forsiktighet. Anbefalingene nedenfor vil hjelpe
degmed å oppfylle garantikravene slik at du kan ha glede av produktet i mange år fremover.

Ikke lad enheten når ladeporten er våt.

Hold treningsenheten ren.

• Vi anbefaler at du vasker enheten og silikonarmbåndet medmildt såpevann og skyller under rennende
vann etter hver treningsøkt. Fjern enheten fra armbåndet og vask dem separat. Tørk demmed et mykt
håndkle.

Det er viktig at du vasker enheten og armbåndet etter bruk i svømmebasseng som inneholder klor for å
holde bassenget rent.

• Hvis du ikke har på deg enheten hele døgnet, må eventuell fukt tørkes bort før du legger den til lagring.
Enhetenmå ikke oppbevares i materialer som ikke puster eller i fuktige omgivelser, for eksempel i en
plastpose eller fuktig treningsbag.

• Tørk av denmed et mykt håndkle ved behov. Bruk et fuktig papirhåndkle til å tørke bort smuss fra
treningsenheten. For at delene skal fortsette å være vanntette er det viktig at du ikke vasker treningsenheten
med vann under trykk. Bruk aldri alkohol eller stoff som sliper eller etser, f.eks. stålull eller
rengjøringskjemikalier.

• Når du koblerM600 til en datamaskin eller en USB-strømadapter, må du kontrollere at det ikke er fukt, hår,
støv eller smuss på laderen påM600. Tørk forsiktig bort eventuell smuss eller fukt. Ikke bruk skarpe
rengjøringsverktøy som kan lage riper.

Driftstemperaturen er -10 °C til 50 °C.

OPPBEVARING

Oppbevar treningsenheten på et tørt og kjølig sted. Ikke oppbevar den i fuktige omgivelser, i materialer som ikke
puster (plastpose eller treningsbag) eller sammenmed ledendematerialer (våte håndklær). Treningsenhetenmå
ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid, for eksempel ved å ha den liggende i bilen ellermontert på
sykkelfestet.

Vi anbefaler at treningsenheten legges til lagringmed delvis eller fullt oppladet batteri. Batteriet tappes gradvis
ved lagring. Hvis treningsenheten skal legges til lagring i mangemåneder, anbefaler vi at den lades opp igjen
etter et parmåneder. Dette vil forlenge levetiden på batteriet.

SERVICE

I løpet av garantiperioden på to (2) år anbefaler vi at service på utstyret utføres av et godkjent Polar-
servicesenter. Garantien dekker ikke skade eller følgeskade forårsaket av service som ikke er godkjent av Polar
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Electro. Gå til Begrenset internasjonal Polar-garanti hvis du vil hamer informasjon.

Hvis du vil ha kontaktinformasjon og adresser til alle Polar-servicesentre, kan du gå til support.polar.comog
landspesifikke nettsteder.

TA AV ARMBÅNDET

Det er svært enkelt å ta av og bytte ut armbåndet påM600. Vi anbefaler at du holderM600 ren ved å ta av
armbåndet fra enheten og skylle delene under rennende vann etter hver treningsøkt.

SLIK TAR DU AV ARMBÅNDET

1. Bøy opp armbåndet fra begge sider, én side om gangen, og løsne det fra enheten. Det er enklest omdu
først fjerner den siden sombefinner seg nærmest ladeporten.

2. Trekk ut enheten fra armbåndet.

SLIK FESTER DU ARMBÅNDET IGJEN

1. Sett på plass den ene enden av enheten.
2. Dra forsiktig framotsatt side av armbåndet for å smette det over den andre enden av enheten.
3. Kontroller at armbåndet er korrekt innrettet mot enheten, både foran og bak.

INFORMASJON OM AVHENDING

Polar oppfordrer deg til åminimeremulige effekter fra avfall påmiljøet ogmenneskers helse ved å følge lokale
forskrifter for avhending av avfall, og når det ermulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for
elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

FORHOLDSREGLER

PolarM600 er utviklet for åmåle hjertefrekvens og aktivitet. Den er ikke beregnet til annen bruk.

Treningsenheten bør ikke brukes til innhenting av miljødata som krever profesjonell eller industriell nøyaktighet.

Vi anbefaler at du innimellom vasker enheten og reimen for å unngå hudproblemer som følge av et skitten reim.

http://support.polar.com/
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FORSTYRRELSE

Elektromagnetisk forstyrrelse og treningsutstyr

Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av elektrisk utstyr. WLAN-basestasjoner kan også forårsake
forstyrrelser når du trenermed treningsenheten. Beveg deg bort framulige støykilder for å unngå ustadige
målinger eller feil.

Treningsutstyrmed elektroniske eller elektriske komponenter, for eksempel LED-display, motorer og elektriske
bremser, kan forårsake forstyrrelser.

Hvis treningsenheten fortsatt ikke fungerermed treningsutstyret, kan det være at det avgir formye elektrisk
støy til at trådløs hjertefrekvensmåling ermulig. Former informasjon kan du gå til support.polar.com.

SLIK REDUSERER DU RISIKOER UNDER TRENING

Trening kanmedføre en viss risiko. Før du starter et regelmessig treningsprogram, anbefaler vi at du svarer på
følgende spørsmål omdin helsetilstand. Hvis du svarer ja på noen av spørsmålene, bør du kontakte lege før du
påbegynner treningen.

• Har du vært fysisk inaktiv de siste fem årene?

• Har du høyt blodtrykk eller høyt kolesterolinnhold i blodet?
• Tar du blodtrykks- eller hjertemedisiner?

• Har du tidligere hatt pusteproblemer?

• Har du symptomer på noen sykdom?

• Er du i en rekonvalesensperiode etter alvorlig sykdomellermedisinsk behandling?

• Bruker du pacemaker eller annen implantert elektronisk enhet?

• Røyker du?
• Er du gravid?

I tillegg til treningsintensitet må du være klar over at medisiner for hjerte, blodtrykk, psykiske lidelser, astma,
pustebesværmedmer, noen energidrikker, alkohol og nikotin, også kan påvirke hjerterytmen.

Det er viktig å lytte til kroppens signalermens du trener. Hvis du føler uventet smerte, eller du føler deg
svært sliten under trening, anbefales det at du avslutter treningen eller fortsetter med lettere
intensitet.

Obs! Hvis du bruker pacemaker, defibrillator eller annen implantert elektronisk enhet, kan du bruke Polar-
produkter. I teorien skal ikke Polar-produkter kunne forårsake forstyrrelser på pacemakere. I praksis finnes det
ingen dokumentasjon som kan tyde på at noen noensinne har opplevd forstyrrelser. På grunn av det store
mangfoldet av utstyr som er tilgjengelig, kan vi imidlertid ikke utstede en offisiell garanti om at våre produkter er
egnet til bruk med alle pacemakere eller annet implantert utstyr, somdefibrillatorer. Hvis du er i tvil, eller du
opplever uvanlige symptomermens du bruker Polar-produktene, råder vi deg til å konsultere lege eller kontakte
produsenten av det implanterte utstyret for å verifisere sikkerheten i ditt tilfelle.

http://support.polar.com/
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Hvis du er allergisk mot noen av stoffene som kommer i kontakt med huden din, eller du harmistanke omen
allergisk reaksjon på grunn av produktet, sjekker du de oppførtematerialene i Tekniske spesifikasjoner. For å
unngå at huden din reagerer på pulssensoren kan du bære den utenpå en skjorte, men fukt skjorten godt under
elektrodene for å sikre at sensoren fungerer uten feil.

Den kombinerte virkningen av fukt og intens slitasjekontakt kan forårsake at noe av fargen smitter av
overflaten på pulssensoren og setter flekker på klær. Hvis du bruker parfyme, solkrem eller insektmiddel på
huden, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med treningsenheten eller pulssensoren. Prøv å unngå
klærmed farger som kan smitte av på treningsenheten (spesielt gjelder dette for treningsenheter i lyse farger).

DISTRAKSJON

Betjening av en smartklokkemens du kjører bil, sykler, løper eller går, kan lede oppmerksomheten din bort fra
omgivelsene og forårsake en farlig situasjon. Vi anbefaler at du unngår å betjene PolarM600 i omstendigheter
der det kan gå ut over sikkerheten din. Overhold også lokale lover og forskrifter som forbyr eller begrenser
bruken av elektroniske enheter, for eksempel under kjøring.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
POLAR M600

Operativsystem Wear OS by Google

Prosessor MediaTek MT2601, Dual-Core 1,2 GHz prosessor basert på ARM Cortex-A7

Batteritype 500 mAh Li-Pol oppladbart batteri

Driftstid (Android) 2 dager / 8 timer med trening

Driftstid (iOS) 1,5 dager / 8 timer med trening

Driftstemperatur -10 °C til 50 °C

Ladetid Opptil to timer.

Ladetemperatur 0 °C til 45 °C

Materialer Enhet:
Corning® Gorilla® 3-glass
polykarbonat/akrylnitril-butadien-styren/glassfiber
rustfritt stål
polymetylmetakrylat
polyamid

Armbånd:
silikon
polykarbonat
rustfritt stål

GPS-nøyaktighet Distanse ±2 %, hastighet ±2 km/t

Prøvehastighet 1 s

Pulssensor Optisk hjertefrekvensmåling med 6 LEDer
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Sensorer Akselerometer, omsluttende lyssensor, gyroskop, vibrasjonsmotor, mikrofon

Vanntetthet Egnet for svømming (IPX8 10 meter)

Minnekapasitet 4GB intern lagring + 512MB RAM

Skjerm 1,30", 240 x 240 piksler, 260ppi transmissiv TFT-skjerm

Vekt 63 gram

Dimensjoner 45 x 36 x 13 mm

PolarM600 sportsklokke fungerer sammenmed smarttelefoner som kjører Android 4.3+ eller iOS 9.0+. Gå til
g.co/WearCheck på telefonen din for å se omden er kompatibel medWearOS by Google.

Bruker trådløs Bluetooth®-teknologi.

M600 er kompatibel med følgende Polar-pulssensorer: Polar H6 og H7.

KOMPATIBILITET FOR POLAR FLOW-MOBILAPPEN

Sjekk den nyeste informasjonen om kompatibilitet fra support.polar.com.

VANNTETTHETEN TIL POLAR-PRODUKTER

De fleste Polar-produkter kan brukesmens du svømmer. De er imidlertid ikke dykkeinstrumenter. For at delene
skal fortsette å være vanntette er det viktig at du ikke trykker på knappene på enheten under vann.

Polar-enheter med pulsmåling på håndleddet egner seg for svømming og bading. De registrerer
aktivitetsdataene dine basert på håndleddbevegelsene dine også under svømming. Testene våre har imidlertid
vist at funksjonen for pulsmåling på håndleddet ikke fungerer optimalt i vann, og vi kan derfor ikke anbefale
pulsmåling på håndleddet under svømming.

I klokkebransjen indikeres vanntetthet vanligvis i meter, noe sombetyr det statiske vanntrykket på den aktuelle
dybden. Polar bruker det samme indikasjonssystemet. Vanntettheten til Polar-produktene testes i henhold til
den internasjonale standarden ISO 22810 eller IEC60529. Alle Polar-enhetermed vanntetthetsindikasjon er
testet for vanntrykktoleranse før levering.

Polar-produktene deles inn i fire kategoriermed hensyn til vanntetthet. Se baksiden av ditt Polar-produkt for å
finne vanntetthetskategorien, og sammenligne denmed diagrammet nedenfor. Vær oppmerksompå at disse
definisjonene ikke nødvendigvis gjelder for produkter fra andre produsenter.

Ved undervannsaktiviteter vil det dynamiske trykket som genereres av bevegelsene i vannet, være høyere enn
det statiske trykket. Dette betyr at bevegelse av produktet under vann utsetter det for høyere trykk enn om
produktet ble holdt stasjonært.

Merking på
baksiden av
produktet

Vannsprut,
svette,
regndråper
osv.

Bading og
svømming

Fridykking
med snorkel
(uten
luftflasker)

Scubadykking

(med
luftflasker)

Vanntetthetskarakteristikker

http://g.co/WearCheck
https://support.polar.com/en/support/polar_flow_app_and_compatible_devices
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Vanntett IPX7 OK - - - Ikke vask med vann under
trykk.
Beskyttet mot vannsprut,
regndråper osv.
Referansestandard:
IEC60529.

Vanntett IPX8 OK OK - - Minimum for bading og
svømming.
Referansestandard:
IEC60529.

Vanntett
Vanntett til
20/30/50 meter
Egnet for
svømming

OK OK - - Minimum for bading og
svømming.
Referansestandard:
ISO22810.

Vanntett til 100
meter

OK OK OK - For hyppig bruk i vann, men
ikke scubadykking.
Referansestandard:
ISO22810.

BEGRENSET INTERNASJONAL POLAR-GARANTI
l Polar Electro Oy utsteder en begrenset internasjonal garanti for Polar-produkter. For produkter solgt i
USA eller Canada utstedes garantien av Polar Electro, Inc.

l Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garanterer overfor opprinnelig forbruker/kjøperen av Polar-produktet,
at produktet skal være fritt formaterialfeil og fabrikasjonsfeil i to (2) år fra kjøpsdato, med unntak av
håndleddsreim laget av silikon eller plast, somdekkes av en garantiperiode på ett (1) år fra kjøpsdato.

l Garantien dekker ikke vanlig forringelse av batteriet eller annen vanlig slitasje, skade forårsaket av
feilaktig bruk, misbruk, ulykker ellermanglende overholdelse av forholdsreglene, feil/mangelfullt
vedlikehold, kommersiell bruk, ødelagt, sprukket eller ripete klokkehus/display, og heller ikke
tekstilarmbånd eller håndleddsreim av tekstil eller lær, elastisk stropp (f.eks. bryststropp for pulssensor)
eller sportstøy fra Polar.

l Garantien dekker heller ingen feil, tap, kostnader eller utgifter, det være seg direkte, indirekte eller
tilfeldige, avledede eller spesielle, somhar sitt utspring i produktet eller som kan knyttes til det.

l Varer som er kjøpt brukt, dekkes ikke av garantien. I løpet av garantiperioden repareres et defekt produkt
eller produktet byttes ut mot et nytt hos et godkjent Polar Central Service, uansett hvilket land det ble
kjøpt i.

l Garanti utstedt av Polar Electro Oy/Inc. påvirker ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter i henhold til
gjeldende nasjonale eller statlige bestemmelser og heller ikke forbrukerens rettigheter i forhold til
forhandleren basert på salgs-/kjøpskontrakt.

l Dumå oppbevare kvitteringen somet kjøpsbevis!
l Garanti med tanke på alle produkter vil være bregrenset til land der produktet i utgangspunktet blir
markedsført av Polar Electro Oy/Inc.

Produsert av Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, www.polar.com.

Polar Electro Oy er et ISO 9001:2015-sertifisert selskap.

https://www.polar.com/
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© 2020 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Finland. Med enerett. Ingen deler av denne brukerhåndboken kan
brukes eller reproduseres i noen form eller på noenmåte uten skriftlig forhåndstillatelse fra Polar Electro Oy.

Navnene og logoene i denne brukerhåndboken eller på pakningen til dette produktet er varemerker tilhørende
Polar Electro Oy. Navnene og logoene somermerket med et ®-symbol i denne brukerhåndboken eller på
pakningen til dette produktet, er registrerte varemerker tilhørende Polar Electro Oy. Windows er et registrert
varemerke tilhørendeMicrosoft Corporation, ogMacOS er et registrert varemerke tilhørende Apple Inc.
Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slikemerker av Polar Electro Oy, er underlagt lisens.

ANSVARSFRASKRIVELSE
• Innholdet i denne brukerhåndboken er kun til informasjon. Produktene sombeskrives i brukerhåndboken,
kan endres uten forvarsel med bakgrunn i fabrikantens kontinuerlige utviklingsprogram.

• Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. påstår ikke og gir ingen garantier for at innholdet i denne
brukerhåndboken og de produkter som er beskrevet i den, er riktige.

• Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. står ikke ansvarlige for skader, tap, kostnader eller utgifter, det være seg
direkte, indirekte eller tilfeldige, avledede eller spesielle, somhar sitt utspring i denne brukerhåndboken eller
som er knyttet til bruken av dettematerialet eller til produktene somer beskrevet i brukerhåndboken.
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